ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

Pakkaus sisältää kaksi (2) täysin samanlaista kappaletta, jotka muodostavat XCLIPin, kun ne asennetaan
kyynärsauvan varteen ristikkäin. Älä irrota asennusteippejä ennen asennusta!

XCLIPin ASENNUS

1. XCLIP asennetaan pituussäätöreikien yläpuolelle, sileään
pintaan.
2. Pyyhi sauvan varsi puhtaaksi mahdollisesta liasta.
3. Istu tuolille, laita toinen kyynärsauva poikittain polviesi päälle.
4. Aseta XCLIPin toinen puolisko putken alapuolelle ja paina
pidike tiiviisti putkeen kiinni.
5. Käännä toinen puolisko varren yläpuolelle, siipiosa itsestäsi
poispäin.
6. Lukitse ensiksi punaisella merkityt siivekepuolet yhteen:
purista voimakkaasti kaksin käsin punaisen merkin kohdalta.
Toista sama lukitus puristamalla myös toisen pään punaisen
merkin kohdalla. Käännä halutessasi sauva toisinpäin.
7. Lukitse seuraavaksi vihreiden merkkien kohdalta klipsit
samalla tavalla voimakkaasti puristamalla.
8. Varmista vielä, että kaikki neljä lukitusklipsiä ovat
lukittuneet ja että kappaleiden välissä ei ole rakoa. Poista
asennustarrat – ja XCLIP on valmiina käyttöön!
 Jos käsien puristusvoima ei riitä, voit lämmittää sisäpuolella
olevaa tiivisteitä hiustenkuivaajalla TAI liukastamalla niitä
saippualla. Voit myös käyttää työkalua kiinnittämiseen (esim.
”siirtoleukapihdit”).
 Huomioi, että XCLIPin kiinnitys on suunniteltu siten, että
kyynärsauvaa on mahdollista kääntää XCLIPissä. Älä siis
säikähdä sitä, että XCLIP kääntyy kevyesti varressa! Sauvan
kääntäminen mahdollistaa mm. portaissa kävelemisen *).

*) To watch the XCLIP installation
videos and get tips on how to use it,
visit: www.olecranon.fi/en/xclip
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XCLIPin KÄYTTÖVINKIT

Sauvan kiinnittäminen XCLIPiin
1. Varmista, että XCLIPin siivekkeet ovat sauvan kahvapuolella.
2. Ota oikeaan käteen kyynärsauva, jossa on pidike ja vasempaan
tyhjä sauva.
3. Voit pitää otteen kyynärsauvan kahvalla, kuten kyynärsauvoilla
kävellessä
TAI
voit siirtää käsien otteen kyynärsauvan kahvan yläpuolelle
sauvan varteen, kuten kuvassa.
4. TÄRKEÄÄ: Pidä kahvat suoraan eteenpäin tai hiukan ulospäin
toisistaan.
5. Pidä oikean käden kyynärsauva paikallaan ja aseta vasen
sauva oikeassa sauvassa olevaan pidikkeeseen (vastaava
kohta ja korkeus, missä pidike sijaitsee toisessa sauvassa).

6. Tämän jälkeen sauvat voi asettaa tuolia/pöytää/seinää tai
vaikka itseään vasten.

 HUOM. pieni harjoittelu ja videoiden katsominen auttaa sinua

*) Katso XCLIPin käyttövideot täältä:
www.olecranon.fi/xclip

saamaan XCLIPistä kaikki hyödyt irti *)

Sauvan irrottaminen XCLIPistä
1. Paina kahvoja kevyesti yhteen, jolloin vasen sauva vapautuu
pidikkeestä.

XCLIP-pidikkeen poistaminen sauvasta
1. Paina siipiosan vierestä kiinnitysklipsejä esim. talttapääruuvimeisselillä
tai tukevalla avaimella, niin että ne vapautuvat kiinnityksestä.
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