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U dient voor het uittrekken van de kousen, de Steve+ EasyON te verwijderen uit de Steve+

Er zijn twee manieren om de ring onder de kous te positioneren:

Pak de Steve+ in de ene 
hand, druk met de andere 
één pushbutton in.

Trek de Steve+ EasyON 
uit de Steve+.

Steve+   Zelfstandig uittrekken beenkous 

Plaats de ring 
om het been 

boven de kous.

Duw één kant 
van de ring een 
paar centimeter 
onder de kous. 

Duw vervolgens de 
andere kant van de 
ring op evenwijdige 

hoogte onder de kous.

Sla de kous een 
stuk naar beneden 
om. Breng de ring 
aan om het been.

Trek één kant van 
de kous een aantal 

centimeter over 
de ring.

Pak de andere kant 
van de kous en trek 

deze evenwijdig 
over de ring.

RING ONDER DE KOUS DUWE N

VERWI JDERE N VA N DE STE VE+  EASYON

DE RING ONDER DE KOUS PO SI TI ONERE N

KOUS OVER DE RING TREKKE N DE JUI STE PO SI TIE VA N DE RING

DE JUI STE PO SI TIE VA N DE RING

Zonder siliconen 
boord plaatst u de 

ring een paar 
centimeter onder 

de rand.

Bij een siliconen 
boord plaatst u de 
ring half onder de 

boord.

Zonder siliconen 
boord plaatst u de 

ring een paar 
centimeter onder 

de rand.

Bij een siliconen 
boord plaatst u de 
ring half onder de 

boord.
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Stroop de hak van de kous 
minder ver over de rand 
van de Steve+ EasyOn. Trek 
de kous aan.

Stroop de hak van de kous 
verder over de rand van de 
Steve+ EasyON. Trek de 
kous aan.

Tip: Markeer het punt 
tot waar u de kous op 
dient te stropen.

HAK ZI T GOED

HAK ZI T TE LAAG

HAK ZI T TE HOOG
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Steve+ EasyON   Zelfstandig aantrekken beenkous 

OPZE TTE N VA N DE KOUS

PO SI TI ONERING VA N DE HAK

Sla de boord 
van de kous 
om. Nu heeft 
u goede grip.

Schuif de kous 
eerst aan de 
achterkant 
over de Steve+ 
EasyON. Trek 
de kous naar 
beneden.

Stroop de kous 
op tot de hak van 
de kous voor de 
helft over de rand 
van de Steve+ 
EasyON zit. Trek 
de kous aan.



Stroop de hak van de kous 
minder ver over de rand 
van de Steve+ EasyOn. 
Trek de kous aan.

Stroop de hak van de kous 
verder over de rand van de 
Steve+ EasyON. Trek de 
kous aan.

Tip: Markeer het punt tot 
waar u de kous op dient te 
stropen.

HAK ZI T GOED

HAK ZI T TE LAAG

HAK ZI T TE HOOG
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Steve+   Zelfstandig aantrekken beenkous 

OPZE TTE N VA N DE KOUS

PO SI TI ONERING VA N DE HAK

Sla de boord 

van de kous 

om. Nu heeft u 

goede grip.

Schuif de kous 
eerst aan de 
achterkant 
over de Steve+ 
EasyON. Trek 
de kous naar 
beneden.

Stroop de kous 
op tot de hak van 
de kous voor de 
helft over de rand 
van de Steve+ 
EasyON zit. Trek 
de kous  aan.


