NL

Supaseat

ZIT-/WANDELSTOK

Verandert in een oogwenk van wandelstok in een zitje!
Hartelijk dank voor uw keuze voor een Linden Supaseat zit-/wandelstok.
Wij wensen u vele jaren gebruiksplezier. Lees alle aanwijzingen goed
door zodat u de zit-/wandelstok veilig kunt gebruiken:

• Supaseat – Observer, Explorer, Foldaway en Gripseat
Hoogte bij gebruik als wandelstok,
zitting opgeklapt: 850 tot 1030 mm
Zithoogte: 650 tot 830 mm
• Max. gewicht gebruiker: 125 kg
Uw Supaseat zit-/wandelstok is uitsluitend bedoeld als zitje
voor 1 persoon. Niet gebruiken voor andere toepassingen.
OPGELET: enkele buisvormige zitstokken zijn bedoeld voor mensen die
veilig kunnen balanceren op het zitje en een stabiele driepikkel vormen
met hun gewicht, evenredig verdeeld tussen zitje en voeten. Indien u
een handicap of aandoening hebt die uw evenwichtsgevoel kan
aantasten, dient u steeds medisch advies in te winnen vóór gebruik

1. Hoogteverstelling (indien van toepassing):
druk beide verende knoppen in en stel
de lengte in door de buizen in of uit
elkaar te schuiven. Zorg ervoor dat
beide knoppen goed vergrendeld zijn
in de gaatjes voordat u de stok gebruikt.

BESCHIKBARE
MODELLEN

NL

Observer:
met rubber dop

Explorer:
met punt en plaat,
alleen voor gebruik
op zachte
ondergrond

2. Houd de stok achter u met de dop of punt ca.
45 cm van u af. Houd de zitting onder
uw zitvlak en ga langzaam zitten,
met uw voeten ca. 45 cm uit elkaar.

Foldaway:

FOLDAWAY (afbeelding hieronder)

met punt en plaat,
alleen voor gebruik
op zachte ondergrond;
magneet aan uiteinde

Neem eerst het inschuifbuisje met
punt en plaat uit de tas. Neem dan de zitting
uit de tas; houd terwijl u dit doet
de zitting en buizen vast.
Breng de buizen rustig in elkaars
verlengde en schuif ze in elkaar.

GRIPSEAT
De Gripseat, met de magneet aan het uiteinde, is
ideaal voor het oppakken van hulzen bij het jagen.

met rubber dop; extra
inschuifbuisje met
punt en plaat

Gripseat:

BESCHIKBARE
KLEUREN
Zwart, bruin
of groen

