Direction and assembly manual for

It is important to read this before using the TS
The transfer stool can tip sideways or backwards if too much
outward pressure is put on the support bars.

Assembly
The TS is easily assembled by pressing in a button at the
bottom of the legs, connect them under the seat by pressing
the legs into a locking position.

Fig 1. Press inwards to fasten or release a leg.

The back rail and the hand rail are assembled by pressing the
button at the top, and inserting it in the hole at the top of the
TS. The hand rail can be fastened on the left or right side of
the seat.
When disassembling the TS, turn it upside down, press the
buttons (seeVed demontering av rygg og håndtak presses
knappen inn og rygg og håndtak kan tas av.

TS kan også leveres med en pute som gir litt trykkavlastning
og som er vanntett.
Det kan også leveres en sekk for å gjøre transport og
oppbevaring enklere.

TS mål, vekt.
Mål: Sammenlagt
Oppslått
Vekt:
Brukervekt:

b 45 cm, d 32,5 cm, h 4 cm.
b 52 cm, d 38 cm, h 49 cm.
2,8 kg.
120 kg.

Bruksanvisning pute.
Puten er laget av skum / luft. Med ventilen kan hardheten
justeres. Den gir noe trykkavlastning, men er ikke en
trykkavlastnings pute.
Når puten er pakket ut, må ventilen åpnes ved å skru den mot
klokken. Puten vil da fylles med luft. Steng ventilen, skru med
klokken. Sett deg på puten og slipp ut ønsket mengde luft.

Ventil

Pute mål, vekt:
Mål:
b 38cm, d 28cm, h 3,8 cm.
Vekt:
100 g.
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