Monteringsanvisning Relax Balance ZL, Relax Magic och Relax Style II.

Relax Balance ZL & Magic & Style II
Bär fåtöljen till en plats som du kan packa upp den på.
Dra aldrig i handtagen, 2 personer kan lyfta i dessa men det går också bra att dra i de gröna
banden. Titta noga på de gröna banden först så de ej har blivit skadade.
Relax Balance ZL
Om fåtöljen inte går genom dörren kan du lägga den på sidan, tänk på att skydda sidorna, lägg
den exempelvis på en matta och dra den sedan genom dörrhålet.
Relax Style II
Om fåtöljen inte går genom dörren kan du skruva av sidostyckena, du lossar vingmuttrarna
som du finner i nedre bakkant av fåtöljens insida. Dra dessa uppåt efter du lossat muttrarna.

Uppackning Magic
Skär upp kartongen mitt på, skär sedan upp ena kortsidan i hörnen, så kan du dra ut fåtöljen,
skär försiktigt så du ej skadar fåtöljen. När du fått fram fåtöljen drar du upp ryggstödet.
Du kan nu rulla den på plats genom att dra upp den på bakhjulen. Packa upp dynan för
ryggstödet och dra fast dragkedjan i toppen på ryggen. Koppla in den lösa sladden som är på
vänster sida till kontakten i sätesnivå. Detta är värmen till ryggen. Koppla in arm massagerna
på samma ställe som värmen till ryggen.
Ta fram armen till kontrollenheten, skruva loss adaptern som sitter på armen, skruva fast
adaptern i fåtöljens högra sida med skruvarna som har platt skalle, sätt sedan fast armen på
adaptern, det finns ett styrspår, skruva fast armen med tillhörande skruvar, sätt i kontrollerna i
hållaren, klart.
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Uppackning Style II
När ni fått in fåtöljen, klipp då av alla gröna band och lyft av kartongen. Ta bort allt
emballage och även runt den separata kontrollenheten.
Du kan nu rulla den på plats genom att dra upp den på bakhjulen. Packa upp dynan för
ryggstödet och dra fast dragkedjan i toppen på ryggen. Koppla in den lösa sladden som är på
vänster sida till kontakten som sitter löst under sittdynan på vänstersida, när du sitter. Detta är
värmen till ryggen. Skruva fast armen till kontrollenheten och dra ihop dragkedjan mellan
sätet och ryggdynan.
Packa upp lådan med arm muddarna dra upp dragkedjan, se mönstret på bruksanvisningen
som medföljer så arm muddarna kommer åt rätt håll. Passa in arm muddarna ryggsidorna och
skruva fast med skruvarna som du finner med i en liten påse med kontroller armen.
Uppackning Balance ZL
När ni fått in fåtöljen, klipp då av alla gröna band och lyft av kartongen. Ta bort allt
emballage och även runt den separata kontrollenheten, ta ut den lösa fotdelen.
Du kan nu rulla fåtöljen ditt du vill ha den genom att försiktigt sätta foten mot bakstycket och
dra ryggstödet mot dig, så du balanserar fåtöljen på hjulen, du kan sen montera fotdelen.

Fastsättning av fotdelen o montering av kontrollenhet
Fotdelen ligger i sätet, dra ut sprinten som du ser på höger sida vid säteskanten. Passa in
fotdelen på respektive sida och sätt tillbaka sprinten för låsning av fotdelen.
Skruva fast kontakten till kontrollenheten på baksidan bredvid el anslutningen.
Klart!
Viktigt gällande Magic och Style II
Säkerhetsavstånd till väggen, mätt från hjulen får minst vara 75 cm.

Balance ZL kan stå så nära som ca. 5 cm från väggen!

AU Mälardalen AB
E-post: info@pocitron.se

Tegelbruksvägen 27
734 31 Hallstahammar

Tele: 0220-516 00
WEB: www.pocitron.se

