
MONTAGE HANDLEIDING

F A M I L Y  O W N E D Zit-sta hulp serie 235

ONDERDELEN

WAARSCHUWING: HET NIET NALEVEN VAN ALLE 
MONTAGE-, VEILIGHEIDS-, BEDIENINGSINSTRUCTIES 
EN WAARSCHUWINGEN MET BETREKKING 
TOT HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT KAN 
LEIDEN TOT ERNSTIG LICHAMELIJK LETSEL.

Belangrijke informatie
Lees de volledige handleiding voordat u met 

installatie en montage begint.

Dit product is niet bedoeld voor jonge kinderen zonder toezicht.

Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. 

BELANGRIJK: Zorg ervoor dat alle onderdelen aanwezig 
zijn voordat u met de installatie begint. Als er onderdelen 
ontbreken of defect zijn, bel dan uw dealer voor vervanging.

Dit artikel is geen barkruk en mag niet als zodanig worden 
gebruikt. 

Zit-sta hulp kan worden gekanteld. Zorg er echter voor dat 
beide voeten op de grond staan   terwijl u de zit-sta hulp bij het 
zitten kantelt. Zorg ervoor dat de kantelhoek niet meer dan 15 
graden is. 

Ga niet op deze zit-sta hulp staan, gebruik deze stoel niet als 
opstapladder. 

Gebruik dit product alleen voor het plaatsen van één persoon 
tegelijk. 

Gebruik deze zit-sta hulp alleen als alle bouten, schroeven 
en knoppen stevig vastzitten. Het niet opvolgen van deze 
waarschuwingen kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

1- Zitkussen monteren

• Zet het zitkussen (A) ondersteboven.
• Druk de kap van de gaslift (B) in de gaten 

aan de onderkant van het zitkussen
• Draai naar links om de gasliftkap (B) met 

zitkussen (A) te bevestigen.

5- Zithoogte aanpassen

• Terwijl u zit, tilt u uw lichaamsgewicht van 
de stoel. Trek de riem langzaam omhoog 
zodat de kruk de gewenste hoogte bereikt.

• Om de zithoogte te verlagen, trekt u 
langzaam aan de riem terwijl u zit.

4- Laatste montage handeling

• Plaats het zitkussen (A) over de gaslift 
(C) en duw deze stevig omlaag totdat de 
verbinding veilig is. Uw zit-sta hulp is nu 
compleet en klaar voor gebruik

3- Basis monteren

• Steek de gaslift (C) in het middelste gat 
van de basis (D).

2- Gaslift monteren

• Verwijder de beschermhuls voordat u het 
zitkussen monteert
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