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Turn-Turtle

Als hulp bij het ontwikkelen van het evenwicht, uit breukvaste kunststof in een
aansprekend design. Speciaal geschickt voor psychmotorische oefeningen bij
kinderen in de leeftijd van de basisschool.

Zodra de kinderen hun gewicht verplaatsen, gaat de schildpad vooruit.

De oefeningen kunnen in alle motorische ontwikkelingsvarianten ( staan, knielen,
zitten of liggen) worden uitgevoerd. De grote draagkracht ( tot max. 150 kg) maak het
mogelijk deze balanceerhulp ook op therapeutisch gebied in te zetten.

Opgelet!

Zichtbare beschadigingen van de verpakking direct de transporteur melden en
van deze laten bevestigen. Latere klachten worden van geen enkel
transportondernemen geaccepteerd en gaan zodoende vol tot uw lasten.

Montage instructies

Om een beschadiging van het loopmechanisme te voorkomen, wordt uw Turtle in
losse delen geleverd. Iedere Turtle bestaat uit 6 kunststofdelen.

1 rugpanzer - 1 kop met compensatiegewicht - 4 poten ( allemaal hetzelfde).

Leg voor de montage van de enkele delen de rugpanzer op een zachte vaste
ondergrond met de houders voor de poten naar boven.

Draai dan met lichte druk de poten in de houders. Zet de poten scheef aan, daardoor
is er minder kracht nodig om de poten in de houder te drukken.
Let er wel op dat de verdikking aan de voorkant van de poot in elkaar sluit met de
haken van het rugpanzer( zie foto 1).

Na de montage van de poten moeten deze in looprichting (naar de kop toe) met de
panzer ineensluiten en goed te gewegen zijn.

Daarna drukt u de kop, ook naar beneden gedraait, met de boring op de
vooruitstaande pin, op het rugpanzer, totdat hij duidelijk voelbaar in elkaar sluit (zie
foto 2). Na de montage moet de kop gemakkelijk te bewegen zijn.

Alle delen werden zorgvuldig op kwaliteit, gewicht en voltalligheid gecontroleerd.
Mocht er toch nog een beschadiging of een foutief deel in de verpakking zijn, kunt u
dit retourneren met een copie van de factuur en het controlekaartje aan ons adres.
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