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BRUKSANVISNING
DIZALO
Gratulerer med et Dizalo understell fra Ergoseat. Vi håper
du vil være fornøyd med understell og funksjonaliteten,
enten du er bruker, ledsager, eller forelder. Det er viktig at
du setter deg inn i denne bruksanvisningen før dette
understell tas i bruk. For at andre skal ha samme nytte av
dette heftet som du har, vær god å sett det tilbake der du
fant det.

Produktet kan resirkuleres i sin
helhet. Du finner mer
informasjon om dette på
www.ergoseat.no

TILPASNINGER
1. SJEKK SIKKERHET
Sett alltid sikkerhet først. Sjekk at
hjulene på understellet er låst, og at
setet er godt festet til understellet
før du setter bruker i setet.

2. ENDRE TILT
Tilt understellet bakover ved å
trekke opp hendelen på kjøre
håndtaket.
Beveg så understellet til ønsket
posisjon, slipp deretter justerings
hendelen!

3. JUSTERING AV HØYDE
Understellet kan enkelt justeres i høyden. På akslingen er
det en hev/senk pedal. Pump pedalen med foten for å
heve understellet. Dra pedalen opp og hold for å senke
understellet.

4. JUSTERING AV FOTBRETT

Vinkel Fotplaten kan også
justeres. Det gjøres ved å løsne
1 stk 5mm unbrako på hver
side. Beveg så fotplaten til
ønsket posisjon. Skru så til 5mm
unbrako

Høyde fotbrettet justeres ved
å løsne 2 stk 5mm unbrako.
Beveg så fotbrettet til ønsket
posisjon. Skru så til 5mm
unbrako.

Kortere legglengde
Løsne de 4 skruene på
fotbrettet. Ligg fotbrett platen
til sides, deretter løsne 2 stk
5mm unbrako og dra deretter fotbrett innfestningen av
fotbrett stangen.
Plasser fotbrett innfestningen opp-ned og fest 2 stk 5mm
unbrako. Plasser deretter fotbrett platen på og skru til de 4
skruene.

Lang

Kort

VEDLIKEHOLDSANVISNING

KONTROLL AV SLITASJE
Kontroller alltid festepunkter og fiksering for slitasje før
anvendelse. Tilbehør som er montert på understellet bør
sjekkes jevnlig og etter strammes ved behov

ETTERTILPASNING
Mindre justeringer og korreksjoner kan utføres på
understellet.
SIKKERHET
Av sikkerhetsmessig grunn skal understellet ikke
transporteres over terskler eller hindringer høyere en
0.5 cm med bruker i. Ved forsering av terskler eller
hindringer må det utvises stor forsiktighet.

