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Förebyggande
Säkerhetsåtgärder
Den unika, patenterade designen av

UPEASY lifting cushion har säkerheten i

centrum. Även om Er nya UPEASY produkt

är tillverkad för att i möjligaste mån ta hän-

syn till säkerheten, måste vissa föebyg-

gande åtgärer vidtagas:

1. Se till att det finns någonting att hålla i

när Ni reser Er. UPEASY lifting cushion är

konstruerad för att användas på stolar

som har armstöd och som erbjuder en

lämplig, stabil sittyta. Att använda

UPEASY på mjuka stolar, soffor eller sän-

gar är vanligtvis OK. UPEASY rekom-

menderas inte för användning i rullsto-

lar, bilar, fällbara fåtöljer typ lazyboy eller

kontorsstolar med icke låsbara hjul.

2. Se alltid till att stolen i vilken UPEASY

skall användas inte kan glida på golvet.

Om i tvivel placeras stolen med ryg-

gstödet mot väggen eller annat fast

föremål.

3. När Ni böjer Er för att plocka upp

någonting sätt ingen vikt på fötterna för

om Ni gör det aktiveras UPEASY.

Reglering av viktinställning
1. Ställ UPEASY på kant med handtaget

uppåt.

2. Frigör kardborrbandet runt handtaget

för att öppna UPEASY.

3. Tryck neråt på den stoppade delen av sit-

tytan så att den böjs utåt. Detta tillåter

kolven att svänga fritt. (UPEASY kudden

är konstruerad till att kunna böjas fram

och tillbaka på detta sätt tusentals

gånger. Böjningsrörelser skadar inte pro-

dukten.)

4. Välj en viktinställning. Lokalisera

kolvpinnen mellan två för användarens

viktläge lämpliga skåror. Se till att den är

säkrad i mitten på vikturtaget.(De tryck-

ta siffrorna på inställningsmekanismen

är bara en vägledning. Den valda inställ-

ningen bör överensstämma med använ-

darens förmåga och önskan. Att välja en

lägre inställning tillåter personen en

mjuk nersjunkning i stolen men ger min-

dre kraft när personen skall resa sig.) 

Inställnings mekanism

Tillverkad i Kina

Bas

stoppard sittyta

hydralisk lyft cylinder (kolv)

Slintsäker baksida (undersida) Handtag

VAR GOD LÄS DETTA FÖRST!

Tryck NERÅT, vicka på den stoppade delen av sätet.

Välj en position på cylindern som passar
användaren och centrera kolven mellan
urtagen.

Placering i stolen
I allmänhet skall UPEASY sticka ut utanför

stolen som ses på bilden. På stolar som är

mycket djupa och har tillräckligt med stopp-

ning är det acceptabelt att placera UPEASY

längre bak. När Ni använder UPEASY placera

båda händerna på armstöden (eller annat

lämpligt stöd).

När UPEASY

används på en

hård stol skall den

sticka ut utanför

framkanten på

stolen som visas

på bilden.

Avtagbara överdrag
UPEASY lifting cushion levereras med marin-

blått, maskintvättbart överdrag.

Att sätta på överdraget

1. Efter att ha reglerat viktinställningen på

Er UPEASY, placeras den på ett bord med

den öppna siden vänd ifrån Er.

2. Placera överdraget med den lappförsedda

änden över bakänden eller toppen på

UPEASY och dra neråt och under framsi-

dan på kudden.

Observera att bak- eller toppänden av över-

draget är bredare än framänden för att ge

en riktig passning. Det bästa är att lämna

lappen eller en del av den på överdraget för

att göra det lättare att i framtiden avgöra

vilket som är bakände/topp.

Att sätta sig med UPEASY
Efter att ha reglerat viktinställningen och

placerat UPEASY på Er stol sätt Er ner på den

flata översidan av UPEASY. UPEASY

kommer att ger Er en långsam och mjuk ner-

sjunkning i stolen (Observera: Om UPEASY

inte sjunker ner när Ni sätter Er, omjustera

viktinställningen till en lägre vikt.).

Att resa sig ur stolen med UPEASY
När Ni är färdig att resa Er, börja som Ni vanligtvis

gör när Ni reser Er genom att luta Er framåt och stöt

sedan av med armar och ben. UPEASY känner att Ni

reser Er och ger Er ett långsamt och mjukt lyft.

Vård av Er UPEASY
Ytan på Er UPEASY lifting cushion är täckt av

ett speciellt, brandsäkert , vattenavstötande

preparat. Kuddens yta kan regöras med en

svamp och mild tvål eller tvättmedel. (Sänk

aldrig fullständigt ner UPEASY i

vatten). Det löstagbara överdraget är gjort

av 100% polyester och kan maskintvättas

och dropptorkas.

Nermontering för transport

1. Användande metoden för reglering av

viktinställningarna, tillåt kolven att svän-

ga under bottenläget.

2. Stäng UPEASY och slå kardborrbandet

om bärhandtagets kardborrdyna.

Garanti
Garanti förutsättningar

• Uplift Technologies garanterar i två

år efter det ursprungliga inköpet

att UPEASY lifting cushion är utan

material- eller tillverkningsfel.

• Garantin täcker inte skada

beroende på normalt slitage, för-

summelse eller felbehandling.

Garantin är inte heller överförbar

• Observera att om Ni försöker att

reparera UPEASY själv blir garantin

ogiltig.

Att returnera en produkt
Om UPEASY inte fungerar som garan-

terat (se Garantiförutsättnignar) kon-

takta det ursprungliga inköpsstället.

Distributören kommer att ersätta Er

produkt om den var inköpt under den

tvåriga garantitiden. Bevis på inköpet

kommer att krävas.
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