
Set-up guide

HAPO V1



Maten: 



Oprichting: 

Trek de borstriem min of meer aan voor een aanpassing aan de lichaamsbouw. De strakheid kan worden aangepast aan het gebruikers
gevoel.

Een te strakke band zal de veren op de ribben belasten, wat ongemak veroorzaakt.

Een te losse band zal de veren onder de oksel huisvesten, wat ongemak van de buiging van het bovenlichaam veroorzaakt als de veren
niet aangedraaid zijn.



Plaats de riem in de lendenstreek.

Het is niet nodig om de riem aan te spannen.

Opberg daarna de riem in zijn zak langs de tailleband.



De dijbeenmouw moet boven de knie worden geplaatst. Het is ook een manier om te zien of de HAPO de
juiste maat is voor de gebruiker.

→ Is de HAPO te groot: de veren steken uit de schouders.

→ Is de HAPO te klein: de bovenkant van de veren zitten onder de borstkas en zijn onder de oksels gehuisvest.



Sluit het systeem:

1) Pak de schuifknop tussen duim en wijsvinger vast (duim naar beneden).

2) Duw de veren zo dat se uitgelijnd zijn, het mechanisme heeft een enkele stop - er is geen risico om te ver te gaan.

3) Houd de veeruitlijning in stand en laat de schuifknop zakken totdat u de clip van de knikkers hordt.

4) Volg de stappen in omgekeerde volgorde om te ontgrendelen.



Voor een goede aanpassing aan de lichaamsbouw moeten de veren bij de heupen

worden uitgelijnd met behulp van de rode band. Dit zal het buigen van de

bovenlichaam eenvoudiger maken.

→ Als de veren te ver naar voren staan, zullen ze bij het buigen van het bovenlichaam

onder de oksels staan, wat de HAPO ongemakkelijk zult maken.

→ Andersom, als u op het maximum op de veren trekt (waardoor de heupen niet

meer in dezelfde richting worden uitgelijnd) is er geen probleem. Het maximaal

aandraaien van de veren is nuttig om de vroegste buiging van het bovenlichaam te

ondersteunen.




