
H A N D L E I D I N G
RU

G
H

O
EK

ZI
TH

O
O

G
TE

 
D

EM
O

N
TE

RE
N

 

B
EE

N
- E

N
 V

O
ET

EN
ST

EU
N

A
RM

ST
EU

N
EN

W
IG

Draai de knoppen links en rechts van de 

rugleuning los. 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.

Verwijder de beensteunen door deze 

omhoog te trekken. 

Draai de knoppen van de rugleuning los 

en trek de quick-release pennen uit de 

rugleuning, zodat de rugleuning omge-

draaid kan worden. 

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.

Trek de aan de rugleuning de zitting 

omhoog in de gewenste stand. Plaats de 

quick-release pennen terug.

Verwijder de armsteunen door deze om-

hoog te trekken. 

Draai de rugleuning om, zodat de buiging 

naar voren wijst. Plaats de rugleuning 

terug in de ontvangers en plaats ook de 

quick-release pennen weer terug.

Trek de beensteunen omhoog en draai 

deze weg. De voetenplaat kan opgeklapt 

worden. De hoogte van de voetenplaat kan 

versteld worden met imbussleutel nr. 4.

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.

Verwijder de quick release pennen en 

druk de zitting in de laagste stand. Plaats 

de quick release pennen weer terug. 

Klap de rugleuning omlaag en draai de 

draaiknoppen weer aan. 

20” ACHTERWIELEN  &  4 KLEINE WIELEN
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Verwijder - indien van toepassing - de 

achterwielen door de quick release assen 

in te drukken. 

Open de koff er en leg iets op de bodem 

om de rolstoel te beschermen. Rits het bo-

venste vak minimaal voor de helft open.

Leg de poten in de koff er.

Plaats eventuele aanvullende onderdelen 

zoals een ondersteek of vouwemmer in 

de koff er.

Verwijder de 4 kleine draaiknoppen van 

de poten van de rolstoel. 

Plaats de draaiknoppen, assen en andere 

kleine onderdelen in het ritsvak in de 

koff er. 

Plaats de armsteunen in de koff er tussen 

de stoelpoten. 

Indien van toepassing: plaats de 20”ach-

terwielen in de deksel van de koff er.

De wielen moeten aan één kant van de 

deksel geplaatst worden en elkaar ge-

deeltelijk overlappen. 

Trek de poten uit het frame. 

Plaats het frame met de zitting naar 

beneden in de koff er. Bij een zitbreedte van 

46 cm of meer, moet de zitting los van het 

frame en een kwart slag gedraaid worden.

Plaats de beensteunen achter het frame 

in de koff er.
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Verwijder regelmatig zeep- en 

vuilresten met een zachte zeep zoals 

groene zeep (gebruik geen bijtende 

middelen zoals chloor of alcohol). 

Het frame kan gereinigd worden met 

antikal. 

Neopreen en platilon zijn 

comfortabele maar kwetsbare

materialen. Wees daarom voorzich-

tig met scherpe voorwerpen ritsen, 

knopen, transferplank of tillift.


