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STOLE SORTIMENT

Fra spadserestok til siddestok på bare et øjeblik!
Tak fordi du valgte en Linden Elite stol. Vi ønsker dig glæde med den i
mange år frem i tiden. For sikker brug bedes du læse alle instruktionerne:

• Elite Stroller – Gåhøjde: 825 mm
Sædehøjde: 755 mm
• Elite Walker – Gåhøjde: 855 mm til 935 mm
& Tracker
Sædehøjde: 775 mm til 850 mm
• Elite Packaway –Gåhøjde: 815 mm til 925 mm
Sædehøjde: 735 mm til 815 mm
• Maksimal brugervægt: 125 kg.
Din Elite stol er udviklet til brug af kun én person.
Bør ikke anvendes til andre formål.
FORSIGTIG: Siddestokken med en enkelt stang er udviklet til brugere,
som kan balancere sikkert på sædet og skabe en stabil trefod med
deres vægt fordelt imellem sæde og fødder. Hvis du har et handicap
eller en lidelse, som påvirker din balanceevne bedes du altid opsøge
din læge forud for brug.

1. Hvis det ønskes kan højden justeres
ved at trykke på de to springknapper
og foden trækkes ud i den ønskede
længde. Forsikr dig om at begge
knapper er låste i et sæt huller før brug.
2. For at åbne sædet: Tag fat i den
sorte låsebøsning og træk nedad.
3. Tip sædet op i horisontal stilling.
Forsikr dig om, at låsebøsningen er
fuldt fastgjort til sædet.
4. Placer sædet bag dig med basen i en afstand på
omkring 35 cm. Læn sædet hen i mod dig selv
og sæt dig langsomt med en afstand på omkring
35 cm imellem fødderne.

PACKAWAY MODEL
Fjern først de to fødder fra tasken.
Derefter fjernes sædet og mens du gør
det, sørger du for at holde fast i både sæde og
stænger. Stængerne løsnes så de falder sammen.

TILGÆNGELIGE
MODELLER

Stroller
(ikke-justerbar,
gummi dubsko)

Walker
(justerbar,
gummi dubsko)

Tracker
(justerbar, spids
og plade kun til
brug i blødt
underlag)

Packaway
(justerbar, gummi
dubsko samt
spids og plade)

TILGÆNGELIGE
FARVER:
Sort og grøn

