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Fra gåstav til behagelig sete på et blunk!
Takk for at du valgte et Linden Elite-sete. Vi ønsker deg mange år med
hyggelig bruk. For din sikkerhet ber vi deg vennligst å lese alle instruksjonene:

• Elite Stroller – Gåhøyde: 825 mm
Sittehøyde: 755 mm
• Elite Walker – Gåhøyde: 855 mm til 935 mm
& Tracker
Sittehøyde: 775 mm til 850 mm
• Elite Packaway – Gåhøyde: 815 mm til 925 mm
Sittehøyde: 735 mm til 815 mm
• Maks brukervekt: 125 kg
Elite-setet er ment for bruk av kun én person.
Ikke bruk setet til andre formål.
OBS: Setestaver med én enkel tube er for personer som trygt klarer å
holde balansen på setet og forme en stabilt stativ med vekten jevnt
fordelt mellom setet og føttene. Ved funksjonshemninger eller forhold
som kan affektere balansen, bør du alltid be om medisinsk råd før bruk.

1. Der det er relevant, justeres høyden
ved å trykke inn begge knappene
med fjæring og dra foten ut til ønsket
lengde. Pass på at begge knappene
er fastlåst i hullene før bruk.
2. Åpne setet: Ta tak i den sorte
låsehylsen og trekk godt ned.
3. Vipp opp setet i horisontal stilling.
Pass på at låsehylsen er fullstendig
festet til setet.
4. Plasser setet bak deg med basen ca. 35 cm
unna. Len setet mot deg og sett deg forsiktig ned
med føttene dine ca. 35 cm fra hverandre.

TILGJENGELIGE
MODELLER

Stroller
(ikke justerbar,
endehylser i gummi)

Walker
(justerbar,
endehylser i gummi)

Tracker
(justerbar, spiss
og plate kun for
mykt underlag)

Packaway
(justerbar,
endehylser i
gummi samt spiss
og plate)

SAMMENLEGGBAR MODELL
Ta først de to føttene ut av
bagen. Ta deretter ut setet,
og pass på å holde i både setet
og tubene når du gjør dette. Fold tubene ut slik
at de slås sammen.

TILGJENGELIGE
FARGER:
Sort eller grønn

