Snelstartkaart
Voor de transfer

"Een handig overzicht dat u helpt de papillon op de juiste manier in te stellen voor en na de transfer"

Wegklappen zijsteunen
Zorg dat de (eventuele) zijsteunen zijn weg geklapt. Dit doet u door de
rode knop in te drukken en de zijsteun naar buiten te bewegen.

Wegklappen hoofdsteun
Zorg dat de hoofdsteun in zijn geheel naar achter wordt weggeklapt. Dit
doet u door de snapper (zie a�eelding) uit te trekken. Wanneer u de
snapper ui�rekt kunt u de hoofdsteun naar achter bewegen.

Wegnemen hoofdsteun
U kunt de hoofdsteun volledig wegnemen door gebruik te maken van de
hendel zoals aangegeven. Druk de rode knop in en draai de hendel. Zo
bent u in de mogelijkheid de hoofdsteun weg te nemen.
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LET OP! Controleer altijd of de gebruiker goed in de rolstoel is gepositioneerd.
Wanneer u twijfelt aan de instellingen van de hoofdsteun. Kijk dan in de
producthandleiding of bel met de rolstoel-leverancier
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Snelstartkaart
Na de transfer

"Een handig overzicht dat u helpt de papillon op de juiste manier in te stellen voor en na de transfer"
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Terug plaatsen van de hoofdsteun
De hoofdsteun kan worden teruggeplaatst zoals deze is weggenomen.
Zie de andere bladzijde van de snelstartkaart.

Positie gebruiker controleren
Controleer eerst of de persoon op de juiste manier in de rolstoel is
geposi�oneerd.

LET OP! Controleer altijd of de gebruiker goed in de rolstoel is gepositioneerd.
Wanneer u twijfelt aan de instellingen van de hoofdsteun. Kijk dan in de
producthandleiding of bel met de rolstoel-leverancier

Hoofdband verstellen
Wanneer de persoon gebruik maakt van de hoofdband, plaatst u deze
0,5-1 cm boven de wenkbrauwen. Ben er zeker van dat de band onder
geen enkele voorwaarden naar beneden kan zaken. U kunt de
hoofdband strakker spannen met de koordspanners. Let op dat de
lussen niet te strak staan en dat er geen haar tussen zit!

