RUGHOEK

ARMSTEUNEN

HANDLEIDING

Stel de rugleuning in de gewenste stand
en draai de knoppen links en rechts weer
vast.

Verwijder de 4 quick-release pennen aan
de onderkant van de zitting.

Trek de aan de rugleuning de zitting
omhoog in de gewenste stand. Plaats de
quick-release pennen terug.

Maak aan beide kanten de voetensteun
los met een inbussleutel nr. 4 en een
steeksleutel nr. 10.

Plaats de voetensteun(en) in de gewenste
positie en schroef deze weer vast.

De voetenplaathoogte bij de wegzwenkbare beensteunen (life special en junior
special) kan versteld worden door met
inbussleutel nr. 4 de boutjes los te draaien
en de voetenplaat te laten zakken.

Voor extra instelmogelijkheden van de
voetenplaathoogte/beensteunen kan ook
de beugel op het frame versteld worden
met inbussleutel nr. 4 en steeksleutel nr.
10.

Trek de armsteun iets omhoog om de
armleuning weg te draaien. Zorg er voor
bij het terugdraaien dat de armleuning
goed zakt, zodat deze weer vast staat.

Voor wig-verstelling kan de voorkant
maximaal 1 gat hoger gezet worden dan
de achterkant. Plaats de pennen aan de
voorkant en duw de achterkant omlaag.

De tweedelige voetensteunen hebben
als mogelijkheid om deze in een hoek te
plaatsen. Gebruik hiervoor een inbussleutel nr. 5.

REMMEN

LOSSE BEENSTEUNEN

HOEK 2-DELIGE STEUN

VOETENSTEUN HOOGTE

WIG

ZITHOOGTE

Draai de knoppen links en rechts van de
rugleuning los, zodat de kartelschijven
vrij kunnen roteren.

life special

Door de remmen naar voren te duwen
of omhoog te trekken vergrendelen/
ontgrendelen de remmen. De remmen
kunnen indien nodig strakker gesteld
worden met inbussleutel nr. 5.

VERVOER LAGOONI

HANDLEIDING

Plaats de zitting in de laagste stand en
plaats de quick-release pennen terug.

Verwijder de armleuningen door deze
omhoog te trekken.

Verwijder bij de life-special en junior
special de beensteunen door deze
omhoog te trekken.

Draai de rugleuning iets los, verwijder de
quick-release pennen.

Trek de rugleuning uit de ontvangers en
draai de rugleuning om. Doe de rugleuning terug in de ontvangers, zodat de
buiging naar beneden wijst.

Druk de quick release assen goed in
(houdt deze goed in gedrukt) en trek de
wielen met de assen uit het frame. Haal
bij vervoer de assen uit de wielen.

Spuit 1x per 3 maanden met

BELANGRIJK

siliconenspray de bewegende delen

Houd bij het uithalen en terug-

zoals de quick-release assen van de
wielen en de pennen van het hoog-laag
ONDERHOUD

Verwijder regelmatig zeep- en
vuilresten met een zachte zeep zoals
groene zeep. Het frame kan gereinigd
worden met antikal.

De zitting kan uit de Lagooni ge-

systeem en de rugleuning.

Neopreen en platilon zijn
comfortabele maar kwetsbare
materialen. Wees daarom voorzichtig
met scherpe voorwerpen (ritsen,
knopen, etc.), transferplaten en
tilliften.

haald worden, zodat deze en het hooglaag systeem, goed schoongemaakt
kunnen worden.

Gebruik geen bijtende middelen
zoals chloor of alcohol (ethanol) op de
zitting. Gebruik om te desinfecteren
Dettol.

Vervang na enige tijd de bekleding. Normaal gesproken, maar sterk
afhankelijk van het gebruik, kan deze 3
jaar gebruikt worden. Na 3 jaar wordt
neopreen en platilon poreus en kan er
water in het onderliggende polyether
trekken.

zetten van de wielen, de quickrelease assen goed ingedrukt,
anders kan het gebeuren dat de
kogellager in het wiel iets naar
buiten gedrukt wordt en het wiel
niet goed vastgezet kan worden.

Mocht het onverhoopt gebeuren dat het wiel niet goed meer
blijft zitten, dan is zeer waarschijnlijk de kogellager toch iets naar
buiten gedrukt (de afwijking is
vaak gering, maar kan wel een
groot effect hebben). Tik voorzichtig met een hamer (of ander zwaar
voorwerp) op de kogellager in het
wiel. Deze zal weer op zijn plaats
komen, zodat het wiel weer goed
vastgezet kan worden.
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