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Mesures de sécurité
La sécurité se trouve au coeur de la concep-

tion unique et brevetée du coussin éléva-

teur UPEASY. Bien que votre nouveau pro-

duit UPEASY soit fait de manière à être le

plus sécuritaire possible, vous devez prendre

certaines précautions :

1. Assurez-vous de tenir fermement

quelque chose quand vous vous levez. Le

coussin élévateur UPEASY a été conçu

pour être utilisé dans les sièges qui ont

des accoudoirs et dont la surface d’assise

est d’une stabilité appropriée. Il n’y a

habituellement pas de danger à utiliser

UPEASY dans les fauteuils, les sofas ou

les sofas capitonnés. Il n’est cependant

pas recommandé de se servir de UPEASY

dans les automobiles ou les chaises de

bureau dont les roues ne peuvent être

bloquées.

2. Veillez toujours à ce que le fauteuil dans

lequel vous installez UPEASY ne risque

pas de glisser sur le plancher. En cas de

doute, placez le dos du fauteuil contre un

mur ou tout autre objet immobile.

3. Lorsque vous vous penchez pour ramass-

er un objet, ne vous appuyez pas sur vos

pieds - sinon, UPEASY se mettra en

action.

Réglages du poids
1. Placez UPEASY en position verticale de

manière à que qu’il repose sur le côté

opposé à la poignée.

2. Pour ouvrir le siège UPEASY, détachez la

bande Velcro qui se trouve autour de la

poignée.

3. Pressez sur la partie rembourrée de la

surface du siège, afin de l’amener à se

plier vers l’extérieur. Cela permet de

libérer le piston (le coussin UPEASY est

conçu pour se plier de cette même façon

des milliers de fois. Cela n’endommagera

pas l’appareil).

4. Choisissez un réglage de poids. Placez

l’axe du piston au niveau du réglage qui

convient à l’utilisateur, et assurez-vous

qu’il s’ajuste fermement dans le cran

d’arrêt correspondant au poids choisi.

(Les nombres imprimés sur l’indicateur

de réglage ne sont qu’indicatifs. Le

réglage que vous choisissez devrait

dépendre des capacités et des

préférences de l’utilisateur. Si vous choi-

sissez un réglage plus faible, l’abaisse-

ment dans le fauteuil se fera toujours en

douceur, mais la poussée sera plus faible

lors du mouvement ascendant.Indicateur de réglage
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Mécanisme de 
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Poignée

VEUILLEZ D’ABORD LIRE CECI 

Pressez vers le BAS, de sorte que la partie rembourrée du siège se plie.

Choisissez le réglage du cylindre qui con-
vient à l’utilisateur.

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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