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1 Voorwoord
INFORMATIE

Datum van de laatste update: 2017-10-19
► Lees dit document aandachtig door voordat u het product in gebruik neemt.
► Neem de veiligheidsvoorschriften in acht om persoonlijk letsel en schade aan het product te voorkomen.
► Laat u door een deskundige uitleggen hoe u correct en veilig met het product moet omgaan.
► Bewaar dit document.

INFORMATIE
► Nieuwe informatie over de productveiligheid en terugroepacties van producten is verkrijgbaar bij het Custo

mer Care Center (CCC) via oa@ottobock.com of bij de servicedienst van de fabrikant (zie de binnenkant van
de omslag of de achterkant voor de adressen).

► Dit document kunt u als PDF-bestand aanvragen bij het Customer Care Center (CCC) via oa@ottobock.com
of bij de servicedienst van de fabrikant (zie de binnenkant van de omslag of de achterkant voor de adressen).
Het PDF-bestand kan ook vergroot worden weergegeven.

► Mocht u nog vragen hebben over de gebruiksaanwijzing, neem dan contact op met de vakspecialist die het
product aan u heeft geleverd. 

U bent in het bezit gekomen van een kwaliteitsproduct dat u in het dagelijks gebruik zowel binnenshuis als buiten
een breed scala aan mogelijkheden biedt. 
Maak u vertrouwd met de werking en het gebruik van het product voordat u het gaat gebruiken. Zo kunt u voorko
men dat u letsel oploopt. Deze gebruiksaanwijzing bevat alle informatie die u hiervoor nodig hebt.
Neem in het bijzonder de volgende punten in acht:
• Alle gebruikers en/of begeleiders moet door een vakspecialist aan de hand van deze gebruiksaanwijzing wor

den geleerd hoe ze met het product moeten omgaan. De gebruikers en/of begeleiders moeten in het bijzonder
worden geïnformeerd over de restrisico's. Dit dient te gebeuren aan de hand van de veiligheidsvoorschriften.

• Het product is aangepast aan de behoeften van de gebruiker. Veranderingen achteraf mogen alleen worden
aangebracht door vakspecialisten. Wij adviseren regelmatig te controleren of het product correct is ingesteld,
zodat het zijn functie als medisch hulpmiddel ook op de lange termijn optimaal blijft vervullen. Vooral bij kinde
ren en jongeren die nog in de groei zijn, is het raadzaam de instellingen eens per halfjaar aan te passen.

• Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met de vakspecialist die het product heeft aangepast, of met
de servicedienst van de fabrikant (zie de binnenkant van de omslag of de achterkant voor de adressen).

• Noteer het adres en telefoonnummer van de verantwoordelijke vakspecialist/dealer en zorg er voor dat u deze
gegevens bij u hebt, vooral wanneer u buiten gaat rijden. Neem bij pech onderweg onmiddellijk contact op met
de vakspecialist. Geef daarbij alle relevante bijzonderheden aan hem door, zodat hij u snel kan helpen.

• Het product mag uitsluitend worden gecombineerd met de hier vermelde opties. Voor combinaties met medi
sche hulpmiddelen en/of accessoires van andere fabrikanten die geen deel uitmaken van het modulaire sys
teem, aanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid. Neem ook de informatie uit het hoofdstuk "Aansprakelijk
heid" in acht.

• De veilige werking van het product is alleen gewaarborgd indien het wordt gebruikt voor het doel waarvoor het
is bestemd in overeenstemming met de gegevens in deze gebruiksaanwijzing. De uiteindelijke verantwoorde
lijkheid voor een gebruik zonder ongevallen berust bij de gebruiker.

• Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan het product mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwali
ficeerd personeel. Neem bij problemen contact op met uw dealer. Bij reparaties worden u door uw dealer uit
sluitend Ottobock onderdelen geleverd. 

• Uw product kan afwijken van de afgebeelde varianten. Dit geldt in het bijzonder voor de in deze gebruiksaan
wijzing beschreven opties, die bij uw product niet allemaal aanwezig zijn.

• Technische wijzigingen van de in deze gebruiksaanwijzing beschreven uitvoering behoudt de fabrikant zich
voor.

2 Gebruiksdoel
2.1 Gebruiksdoel
De rolstoel is uitsluitend bedoeld als transportmiddel voor individueel gebruik binnenshuis door personen die niet
of moeilijk kunnen lopen. Optioneel kan de elektrische rolstoel met behulp van een begeleidersbesturing worden
bestuurd door een begeleider van de rolstoelgebruiker.
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Het product is geschikt voor gebruikers die op grond van hun anatomie (bijv. lichaamsmaten en -gewicht) in staat
zijn het product te gebruiken voor het doel waarvoor het bestemd is.
De rolstoel mag uitsluitend worden gebruikt met de opties die staan vermeld op het bij het product behorende
bestelformulier. 
Voor combinaties met medische hulpmiddelen en/of accessoires van andere fabrikanten die geen deel uitmaken
van het modulaire systeem, aanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid.
De bedrijfszekerheid van de rolstoel is alleen gewaarborgd, indien de rolstoel wordt gebruikt voor het doel waar
voor hij bestemd is, en indien de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing worden opgevolgd. De uiteindelijke ver
antwoordelijkheid voor een schadevrij gebruik van het product berust bij de gebruiker.

2.2 Indicaties
De vele uitvoeringsvarianten en de modulaire constructie maken het product geschikt voor gebruik door personen
die niet of moeilijk kunnen lopen, bijv. ten gevolge van:
• Verlammingen (paraplegie, tetraplegie)
• Verlies van ledematen (beenamputatie)
• Defecten en/of deformatie van ledematen
• Gewrichtscontracturen of gewrichtsbeschadigingen
Bij de individuele keuze van een rolstoel moet tevens rekening worden gehouden met het volgende:
• lichaamslengte en lichaamsgewicht (zie het hoofdstuk "Technische gegevens" voor de maximale belasting van

het product);
• fysieke en psychische gesteldheid;
• leeftijd van de gebruiker;
• woonomstandigheden/leefomgeving.

2.3 Contra-indicaties
Bij de keuze van het geschikte product moet er professioneel advies bij een medisch vakspecialist worden inge
wonnen. 

2.3.1 Absolute contra-indicaties
Bij gebruik van het product voor het doel waarvoor het bestemd is, zijn er geen contra-indicaties bekend.

2.3.2 Relatieve contra-indicaties
Indien de huid bij gebruik van het zitkussen op bepaalde plaatsen rood wordt of het zitkussen andere problemen
veroorzaakt, moet er zo snel mogelijk contact worden opgenomen met een terzake kundige arts of therapeut.

2.4 Kwalificatie
De in het hoofdstuk "Door de vakspecialist uit te voeren instelwerkzaamheden" (zie pagina 14 e.v.) beschreven
montage- en instelwerkzaamheden mogen uitsluitend worden verricht door een gekwalificeerde vakspecialist.

3 Productbeschrijving
3.1 Functie
De elektrische rolstoel is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis (categorie A van EN 12184). Hij is compact
gebouwd en binnenshuis goed wendbaar.
Het aandrijfsysteem wordt gevoed met twee 12 V accu's en heeft betrouwbare rij-eigenschappen.
De elektrische rolstoel wordt bestuurd met de rolstoelbesturing VR2 (zie pagina 24). Dit systeem bestaat uit een
bedieningseenheid voor het invoeren van de rijopdrachten en het weergeven van de actuele status en een control
ler die op basis van de ingevoerde gegevens de aandrijfmotoren en andere elektrische functies aanstuurt.
Speciale kenmerken van de elektrische rolstoel zijn:
• compacte constructie en eenvoudige bediening,
• demontabel frame, dat het transport gemakkelijker maakt,
• servicevriendelijkheid dankzij de goede toegankelijkheid en de overzichtelijkheid van de diverse modules.
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3.2 Productoverzicht
1

1 Duwbeugel 8 Zwenkwiel
2 Rugleuning 9 Aandrijfwiel
3 Armlegger (zijdeel) 10 Accu (2 accupacks)
4 Bedieningseenheid met joystick 11 Mechanische rughoekverstelling (optie)
5 Zitkussen 12 Stekker met accukabel
6 Snelspanner voor het instellen van de zithoek 13 Antikiepsteun
7 Beensteun

4 Veiligheid
4.1 Betekenis van de gebruikte waarschuwingssymbolen

WAARSCHUWING Waarschuwing voor mogelijke ernstige ongevallen- en letselrisico's.
VOORZICHTIG Waarschuwing voor mogelijke ongevallen- en letselrisico's.

LET OP Waarschuwing voor mogelijke technische schade.
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4.2 Veiligheidsvoorschriften voor montage- en instelwerkzaamheden

WAARSCHUWING
Verkeerd uitgevoerde instelwerkzaamheden
Vallen, omkantelen of een verkeerde houding van de gebruiker door verkeerde instellingen
► Tenzij anders aangegeven mogen instellingen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
► Draai alle schroefverbindingen stevig aan, voordat u de gewijzigde instellingen gaat testen terwijl de gebruiker

in het product zit.
► Controleer na het wijzigen van de instellingen de veilige werking van het product.

4.3 Veiligheidsvoorschriften voor het gebruik

WAARSCHUWING
Verkeerde bediening van het product
Vallen, omkantelen, botsen door een gebruikersfout
► Het product mag uitsluitend worden gebruikt door personen die weten hoe ze ermee moeten omgaan.
► Laat u als gebruiker of begeleider door een vakspecialist die is geïnstrueerd door de fabrikant, leren hoe u

met het product moet omgaan.
► Lees de gebruiksaanwijzing helemaal door.
► Het is niet toegestaan het product te gebruiken bij oververmoeidheid of onder invloed van alcohol, genees

middelen of drugs.
► Het product mag niet worden gebruikt door personen met geestelijke beperkingen die een tijdelijke of blijven

de negatieve invloed hebben op de oplettendheid en het oordeelsvermogen.
► Neem bij gebruik van de rolstoel op de openbare weg het Reglement verkeersregels en verkeerstekens in

acht.

WAARSCHUWING
Ongeoorloofd gebruik
Klemmen, beknellen, naar binnen worden getrokken, kantelen, vallen door verkeerd gebruik
► Gebruik het product uitsluitend voor het doel waarvoor het bestemd is.
► Er mag altijd maar één persoon met het product worden vervoerd.

WAARSCHUWING
Overbelasting
Ernstig letsel door omkantelen van het product bij overbelasting, beschadiging van het product
► Zorg ervoor dat de maximale belasting niet wordt overschreden (zie het typeplaatje en het hoofdstuk "Techni

sche gegevens").
► Houd er rekening mee dat bepaalde accessoires en op of aan het product gemonteerde extra onderdelen de

resterende belastingscapaciteit verminderen.

WAARSCHUWING
Overschrijding van de gebruiksduur 
Ernstig letsel doordat de instructies van de fabrikant niet in acht werden genomen
► Wanneer het product langer wordt gebruikt dan de verwachte gebruiksduur (zie pagina 54), treden er hogere

restrisico's op. Het gebruik mag dan uitsluitend plaatsvinden onder een zorgvuldig, deskundig toezicht door
de vakspecialist.

► Wanneer de gebruiksduur is verstreken, dient de gebruiker of een voor hem verantwoordelijke begeleider
contact op te nemen met de vakspecialist die het product heeft aangepast, of met de servicedienst van de
fabrikant (zie de binnenkant van de omslag of de achterkant voor het adres). Hier kan de gebruiker informatie
inwinnen over bekende risico's en over de actuele mogelijkheden om het product op te knappen. 

VOORZICHTIG
Extreme temperaturen
Onderkoeling of brandwonden door contact met onderdelen, weigeren van onderdelen
► Stel het product niet bloot aan extreme temperaturen (bijv. zonnestraling, sauna, extreme kou).
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LET OP
Gebruik bij verkeerde omgevingscondities 
Beschadiging van het product door te hoge of te lage temperaturen
► Gebruik het product alleen in het temperatuurgebied van -15 °C tot +40 °C (5 °F tot +104 °F). 

4.4 Effecten van elektromagnetische storingen op het product en de gebruiker

VOORZICHTIG
Gebruik van mobiele apparaten die elektromagnetische straling afgeven (bijv. mobiele telefoons)
Vallen, botsing met personen of voorwerpen door storing van de besturingssignalen
► Schakel tijdens het rijden alle mobiele apparatuur uit, aangezien de rij-eigenschappen van het product door

elektromagnetische velden kunnen worden beïnvloed.
► Schakel de besturing uit als er geen functie nodig is, aangezien het product elektromagnetische velden kan

genereren die storingen in andere apparaten kunnen veroorzaken. Het product is gekeurd volgens de bepa
lingen van de EMC-richtlijn.

► Ook als alle toepasselijke EMC-richtlijnen en -normen worden nageleefd, is het mogelijk dat het product door
andere elektrische apparaten (bijv. alarmsystemen in warenhuizen) wordt gestoord of dat het product deze
apparaten stoort. Verplaats uw product in dit geval tot het zich buiten de storingszone bevindt.

• Elektrische rolstoelen kunnen gevoelig zijn voor elektromagnetische storingen. Het gaat hierbij om storende
elektromagnetische energie, die door radiozendinstallaties zoals radio- en televisiestations, amateurzenders
(HAM), portofoons en mobiele telefoons wordt uitgestraald.

• Door de stoorsignalen van radiozendinstallaties kunnen de remmen van de rolstoel zich zelfstandig ontgrende
len of kan de elektrische rolstoel zelfstandig resp. in een ongewenste richting gaan rijden. 

• Bovendien kunnen stoorsignalen de besturing van de elektrische rolstoel blijvend beschadigen. 
• Omdat de intensiteit van de elektromagnetische energie snel toeneemt wanneer men de zendantenne (bron)

nadert, vormen elektromagnetische stoorvelden door draagbare radioapparatuur (zendontvangers) een bijzon
der probleem. Bij het gebruik van deze apparatuur in de buurt van de rolstoelbesturing kan de elektrische rol
stoel ongewild aan sterke elektromagnetische energie worden blootgesteld. Dit kan zowel het gebruik als de
remmen van de elektrische rolstoel beïnvloeden.

• Een storing door andere soorten draagbare apparatuur, bijv. draadloze telefoons, laptops, AM/FM-radio's, tv-
sets, cd- en mp3-spelers, en door kleine apparaten zoals elektrische scheerapparaten en haardrogers is
onwaarschijnlijk.

4.5 Overige aanwijzingen
INFORMATIE

Het serienummer, dat u nodig hebt wanneer u iets wilt vragen of bestellen, vindt u op het typeplaatje. Een toelich
ting bij het typeplaatje kunt u vinden in het hoofdstuk "Typeplaatje" (zie pagina 11).

4.6 Typeplaatje en waarschuwingen
4.6.1 Teksten en symbolen op het product
De waarschuwings- en typeplaatjes op de elektrische rolstoel zijn aangebracht op de volgende bevestigingspun
ten:
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CLOSE

DE:    Anwendungsklasse A (gemäß DIN EN 12184) 

EN:    Application class A (according to DIN EN 12184)

FR:    Classe A (d‘après DIN EN 12184)

IT:      Classe di applicazione A (a norma DIN EN 12184)

2

Waarschuwingen en typeplaatjes op de elektrische rolstoel

4.6.2 Typeplaatje
Label/etiket Betekenis

A Typeaanduiding
B Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing. Neem de veiligheids

voorschriften uit de gebruiksaanwijzing in acht.
C Symbool voor de gescheiden inzameling van elektrische en

elektronische apparaten. De componenten van de elektrische
rolstoel en de accu's mogen niet bij het huisvuil worden
gedaan.

D Europees artikelnummer (EAN)
E Artikelnummer
F Serienummer*
G Maximale belasting (zie het hoofdstuk "Technische gegevens")
H Maximaal hellingspercentage (zie het hoofdstuk "Technische

gegevens")
I Maximale snelheid (zie het hoofdstuk "Technische gegevens")
J Toegestane asbelasting voor
K Toegestane asbelasting achter
L Toegestaan totaalgewicht
M Naam en adres van de fabrikant
N CE-markering – product in overeenstemming met de EU-richtlij

nen

Het typeplaatje bevindt zich aan de zijkant
op het frame onder de zitting.

O Fabricagedatum** 
* VVV = variant; S = snelheidscode; YY = jaar van productie; WW = week van productie; PP = plaats van produc
tie; XXX = doorlopend productienummer
** YYYY = jaar van productie; MM = maand van productie; DD = dag van productie
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4.6.3 Waarschuwingen
Label/etiket Betekenis

CLOSE

Sluit vóór gebruik de vergrendelingsstang. Neem de informatie
uit de gebruiksaanwijzing in acht.

A Elektrische rijmodus: vergrendel de motorrem
B Handmatige rijmodus: ontgrendel de motorrem

DE:    Anwendungsklasse A (gemäß DIN EN 12184) 

EN:    Application class A (according to DIN EN 12184)

FR:    Classe A (d‘après DIN EN 12184)

IT:      Classe di applicazione A (a norma DIN EN 12184)

Gebruiksklasse A (volgens DIN EN 12184)

(Alleen bij montage van ISO-sets volgens ISO 7176)
Bevestigingspunt/gordeloog voor het vastzetten van het product
in rolstoelbussen

5 Aflevering
5.1 Inhoud van de levering
• aangepaste elektrische rolstoel met hoofdcomponenten;
• gemonteerde opties;
• Acculader
• gebruiksaanwijzing

5.2 Bewaren
5.2.1 Opslag bij dagelijks gebruik
Zet de elektrische rolstoel altijd zodanig weg, dat deze beschermd is tegen externe invloeden. 
De besturing moet uitgeschakeld zijn.

5.2.2 Opslag bij langere afwezigheid

LET OP
Diepontlading
Beschadiging van de accu door stand-by-stroom
► Verwijder de zekering wanneer de rolstoel langer dan 3 dagen niet wordt gebruikt.

Als de elektrische rolstoel langer dan drie dagen niet wordt gebruikt, moeten de volgende aanwijzingen in acht
worden genomen:

Opslagcondities
• De omgevingstemperatuur mag -15 °C tot +40 °C (5 °F tot +104 °F) bedragen en de luchtvochtigheid

45% tot 85%.
• Sla de elektrische rolstoel op in een gesloten, droge ruimte met voldoende luchtcirculatie waar hij beschermd

is tegen externe invloeden.
• Bescherm de wielen tegen vorst aan de grond, bijv. door ze volledig te ontlasten met behulp van een montage

bok of door er houten planken onder te leggen.
• Zorg ervoor dat het product niet te dicht bij warmtebronnen staat. Wanneer het product langere tijd op dezelf

de plaats blijft staan of de banden te warm worden (bijv. in de buurt van radiatoren of bij sterke zonnestraling
achter glas), bestaat het risico dat er een blijvende vervorming van de banden optreedt.
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• Pomp bij wielen met luchtbanden de banden zover op dat de bandenspanning iets hoger is dan voorgeschre
ven.

• Draai de wielen eens per week om vervorming van de banden door het stilstaan te voorkomen.
• Wanneer de elektrische rolstoel voor langere tijd wordt opgeslagen, zorg er dan voor dat de wielen geen con

tact hebben met de grond.

Opmerkingen over de banden
• Als de elektrische rolstoel een paar dagen niet wordt verplaatst, is het mogelijk dat er op de plaatsen waar de

banden de grond raken, permanente kleurveranderingen optreden. Zet de rolstoel daarom als u hem langere
tijd niet gebruikt, op een geschikte onderlaag.

• Banden bevatten chemische stoffen die met andere chemische stoffen (bijv. reinigingsmiddelen en zuren) een
reactie kunnen aangaan.

• Zwarte banden bevatten daarnaast roetdeeltjes. Daardoor kunnen ze op de plaatsen waar ze de grond raken,
zwarte sporen achterlaten. Als u de rolstoel voornamelijk binnen gebruikt, adviseert de fabrikant u daarom deze
te laten voorzien van grijze banden.

• Laat het product niet onnodig buiten staan. Directe zonnestraling/uv-licht leidt tot een versnelde slijtage van de
banden. Als gevolg hiervan wordt het profieloppervlak hard en kunnen er hoekjes uit het bandenprofiel wegbre
ken.

• Om een veilig rijgedrag te waarborgen, moeten de banden bij een profieldiepte van minder dan 1 mm (0,04")
worden vervangen.

• Ook als de banden nog niet versleten zijn, moeten deze eens in de twee jaar worden vervangen.
• Wanneer een elektrische rolstoel met PU-banden langere tijd niet wordt gebruikt, kunnen de banden vervor

men (vervorming door stilstaan). Wanneer er weer met de rolstoel wordt gereden, verdwijnen deze vervormin
gen in de loop van de tijd vanzelf.

6 Gebruiksklaar maken
6.1 Veiligheidsvoorschriften
Algemene gevaren bij ingebruikneming

WAARSCHUWING
Verkeerde behandeling van verpakkingsmateriaal
Verstikkingsgevaar door veronachtzaming van de verplichting om toezicht te houden
► Zorg ervoor dat het verpakkingsmateriaal niet in handen van kinderen komt.

Gevaren bij ingebruikneming door de vakspecialist

WAARSCHUWING
Accu wordt verkeerd geladen of gebruikt
Letsel door brand of explosie, beschadiging van de accu, kortsluiting
► Neem de veiligheidsvoorschriften in het hoofdstuk "Gebruik" > "Accu's/laden" (zie pagina 32) in acht.

Gevaren bij ingebruikneming door de gebruiker

WAARSCHUWING
Eigenhandige verandering van de instellingen
Ernstig letsel van de gebruiker door niet-toegestane veranderingen aan het product
► Verander niets aan de instellingen van de vakspecialist. 
► Neem bij problemen met de instellingen (ontevredenheid over de zithouding, slingeren van de zwenkwielen,

enz.) contact op met de vakspecialist die het product heeft aangepast.

6.2 Ingebruikneming
Uw dealer levert de elektrische rolstoel compleet gemonteerd en gebruiksklaar af.
Mogelijk moeten de volgende werkzaamheden nog worden uitgevoerd:
• alleen indien nodig: frame verbinden met de aandrijfeenheid (zie pagina 45);
• instellingen aanpassen (zie het volgende hoofdstuk);
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• zekering bevestigen (zie pagina 18);
• accupack aanbrengen (zie pagina 33);
• accu opladen (zie pagina 34).
• rugleuning opklappen (zie pagina 21);
• zijdelen aanbrengen (zie pagina 18);
• beensteunen aanbrengen (zie pagina 19)

6.3 Aflevering van het product

WAARSCHUWING
Niet geven van een instructie
Omkantelen, vallen van de gebruiker door gebrek aan kennis
► Leer de gebruiker of begeleider bij aflevering van het product hoe hij hiermee moet omgaan.

Voor een veilige aflevering van het product moeten de volgende punten in acht worden genomen: 
• Met de gebruiker van het product moeten het instappen en zitten worden uitgeprobeerd. Hierbij moet vooral

worden gelet op de positionering vanuit medisch oogpunt.
• De gebruiker en eventuele begeleiders moeten worden geïnstrueerd in een veilig gebruik van het product.

Hiervoor moet in het bijzonder gebruik worden gemaakt van de gebruiksaanwijzing.
• De gebruiksaanwijzing moet bij aflevering van de rolstoel worden overhandigd aan de gebruiker of een begelei

der.
• De gebruiker of begeleider moet bevestigen dat hij is geïnstrueerd in het gebruik van het product en is geïnfor

meerd over de restrisico's.

7 Instellingen
7.1 Veiligheidsvoorschriften
Algemene gevaren bij instelwerkzaamheden

WAARSCHUWING
Ongecontroleerde bewegingen van onderdelen bij instelwerkzaamheden
Knellen, beklemmen, stoten door niet-inachtneming van onderhouds- en reparatie-instructies
► Let op dat zich geen lichaamsdelen (bijv. uw handen of hoofd) in de gevarenzone bevinden.
► Voer de werkzaamheden uit met de hulp van een tweede persoon.

VOORZICHTIG
Gebruik van ongeschikt gereedschap
Klemmen, beknellen of beschadiging van het product door het gebruik van verkeerd gereedschap 
► Gebruik voor het uitvoeren van de werkzaamheden alleen gereedschap dat geschikt is voor de op de werk

plek heersende omstandigheden en dat bovendien de zekerheid biedt dat bij gebruik volgens voorschrift uw
veiligheid en gezondheid niet in gevaar komen (zie pagina 57).

7.2 Door de vakspecialist uit te voeren instelwerkzaamheden
De zithoogte, zitbreedte en zithoek zijn vooringesteld volgens de bestelling van de klant. 
Deze basisinstellingen mogen alleen worden gewijzigd door gekwalificeerde vakspecialisten. Aanwijzingen hier
voor zijn te vinden in de servicehandleiding.
Vóór het instellen dienen alle onderdelen van het product grondig te worden gereinigd.
Het voor de instel- en onderhoudswerkzaamheden benodigde gereedschap en de aanhaalmomenten voor de
schroefverbindingen staan vermeld in het hoofdstuk "Bijlagen" (zie pagina 57).

14

Instellingen

A200



7.2.1 Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING
Verkeerd uitgevoerde instelwerkzaamheden
Vallen, omkantelen of een verkeerde houding van de gebruiker door verkeerde instellingen
► De werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door vakspecialisten die hiervoor door de fabrikant zijn

opgeleid.
► Controleer voor aflevering van het product of het goed functioneert.

VOORZICHTIG
Schroefverbindingen niet geborgd
Klemmen, beknellen; omkantelen, vallen van de gebruiker door montagefouten
► Draai na het verrichten van in- en verstelwerkzaamheden de bevestigingsbouten en -moeren altijd weer stevig

aan. Houd u daarbij aan de voorgeschreven aanhaalmomenten.
► Vervang schroefverbindingen met schroefdraadborging na het losdraaien door nieuwe of borg de oude even

tueel met een schroefdraadborgmiddel van gemiddelde sterkte (bijv. Loctite® 241).

VOORZICHTIG
Ongeoorloofd tillen
Knellen, beklemmen, stoten door niet-inachtneming van veiligheidsinstructies
► Enkele onderdelen van de elektrische rolstoel zijn erg zwaar, bijv. de accu's, het frame, de zitting, de moto

ren. Let op dat deze onderdelen ergonomisch juist worden opgetild. Gebruik daarvoor geschikte hefwerktui
gen of voer deze werkzaamheden met de hulp van een tweede persoon uit.

► Als u werkzaamheden onder opgetilde onderdelen of installaties uit moet voeren, moet u deze met geschikte
installaties beveiligen tegen losgaan, verplaatsen of vallen.

► Zorg er bij het gebruik van hefplateaus voor dat de elektrische rolstoel in het midden van het hefvlak staat en
dat er geen onderdelen uitsteken in de gevarenzone.

LET OP
Ondeskundige voorbereiding van de instelwerkzaamheden
Beschadiging van het product door naar beneden vallen of niet-inachtneming van de instructies voor het instellen
► Zet het product bij het uitvoeren van werkzaamheden altijd vast, zodat het niet kan omvallen of naar beneden

kan vallen.
► Schakel de elektrische rolstoel voor alle instelwerkzaamheden uit en verwijder de zekering. Dit geldt niet bij

werkingstests van de elektrische componenten.
► Zorg er vóór alle werkzaamheden aan de zitting voor dat het kussen voldoende is beschermd tegen mechani

sche, chemische en thermische belastingen.

LET OP
Gebruik van een ongeschikte verpakking
Beschadiging van het product door transport in een verkeerde verpakking
► Gebruik voor het afleveren van het product uitsluitend de originele verpakking.

7.2.2 Instellen van de standaardstoel
7.2.2.1 Rugbespanning instellen

INFORMATIE
Een goed aangepaste rugleuning maakt het gemakkelijker langdurig en ontspannen te zitten en vermindert het
risico van gevolgschade en drukplekken.

INFORMATIE
Let op dat de gebruiker met zijn bekken zo ver mogelijk naar achteren in de stoel zit, d.w.z. tussen de rugbuizen.

De aanpasbare rugbespanning kan per segment worden aangepast aan de behoeften van de gebruiker. Om de
bespanning goed in te kunnen stellen, moet de gebruiker tijdens het instellen in de rolstoel zitten.
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3 Rugbespanning aanpassen
1) Trek de stof van de rugbekleding los van de klitten

banden van de rugbespanning en klap de stof
omhoog.

2) Open de klittenbanden één voor één en maak ze los
(zie afb. 3).

3) Pas de spanning van de klittenbanden van beneden
naar boven aan het gewicht en de anatomische
eigenschappen van de gebruiker aan en sluit de
klittenbanden één voor één.
INFORMATIE: De beide uiteinden van iedere
klittenband moeten elkaar over een lengte van
ten minste 100 mm overlappen.
INFORMATIE: Stel de onderste klittenbanden
wat strakker in. In bepaalde gevallen kunnen er
afwijkende aanpassingen nodig zijn. Dit dient
te worden beoordeeld door de begeleidende
therapeut. 

4) Klap de stof van de rugbekleding weer over de klit
tenbanden en druk de rugbekleding stevig aan.

7.2.2.2 Schuimstofdelen inzetten

INFORMATIE
Houd er rekening mee dat de correctiekussens niet standaard worden meegeleverd en ook niet bij Ottobock
besteld kunnen worden. Gebruik stukken schuimstof met de vereiste afmetingen uit uw voorraad.

De zithouding kan door het gebruik van verschillende correctiekussens in de rugleuning nauwkeurig worden inge
steld.

4 Rugleuning nauwkeurig instellen 
1) Open de rugbekleding aan de zijkant. Maak hier

voor de klittenbandsluitingen van de openingen aan
de zijkant los.

2) Kies de benodigde correctiekussens uit. Door deze
te draaien/verschuiven kunt u ze zodanig aanbren
gen, dat ze de gebruiker aan de zijkant extra onder
steuning bieden.

3) Schuif de benodigde correctiekussens in de rugbe
kleding.

4) Klit de openingen aan de zijkant van de rugbekle
ding weer vast.

7.2.3 Gordellengte instellen

VOORZICHTIG
Verkeerde werkwijze bij het instellen
Verwondingen, verkeerde houding, onwel worden van de gebruiker door instelfouten
► De gekwalificeerde vakspecialist is verantwoordelijk voor de individuele positionering en aanpassing van het

gordelsysteem.
► Te strak instellen van het gordelsysteem kan tot gevolg hebben dat de gebruiker onnodig pijn lijdt of onwel

wordt.
► Te los instellen van het gordelsysteem kan tot gevolg hebben dat de gebruiker wegglijdt en in een voor hem

gevaarlijke houding komt te zitten. Bovendien kunnen de sluitingen onbedoeld opengaan, wanneer deze in
aanraking komen met harde delen van de kleding (bijv. knopen).
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VOORZICHTIG
Niet geven van een instructie
Verwondingen, verkeerde houding, onwel worden van de gebruiker door gebrekkige informatie
► De gekwalificeerde vakspecialist is er verantwoordelijk voor dat de gebruiker en/of de helper en het verple

gend personeel begrijpt/begrijpen hoe het gordelsysteem moet worden ingesteld, gebruikt en onderhouden.
► Zorg er in het bijzonder voor dat de gebruiker en/of de helper en het verplegend personeel weet/weten hoe

het product snel kan worden losgemaakt en geopend, zodat er in noodsituaties geen vertraging optreedt.

Aanwijzingen voor het correct aanbrengen en instellen van de gordels/gordelsystemen: Gordels/gordelsystemen.

7.2.4 Besturing aanpassen

WAARSCHUWING
Verkeerd ingestelde configuratie
Vallen, omkantelen, botsen door programmeerfouten
► De besturing mag alleen worden geprogrammeerd door vakspecialisten die hiervoor door de fabrikant zijn

opgeleid. De fabrikant en de fabrikant van de besturing zijn niet aansprakelijk voor schade die wordt veroor
zaakt door een niet-vakkundige en niet volgens voorschrift uitgevoerde programmering die niet is afgestemd
op de mogelijkheden en vaardigheden van de gebruiker.

► Wanneer er bij het configureren instellingen worden gewijzigd, verandert daardoor ook het rijgedrag. Houd
hier rekening mee! Vooral veranderingen van de snelheids-, versnellings-, rem- en joystickinstellingen kunnen
ertoe leiden dat de rolstoel onverwacht en daardoor oncontroleerbaar rijgedrag gaat vertonen met ongevallen
als mogelijk gevolg.

► De gebruiker moet na de configuratie/programmering in aanwezigheid van de vakspecialist het rijgedrag van
het product uitproberen.

7.2.4.1 Rolstoelbesturing
Indien gewenst, kan de programmering van de rolstoelbesturing worden aangepast aan de concrete behoeften van
de gebruiker. 
Informatie over de bediening van de rolstoelbesturing: zie pagina 24.
Informatie over het verhelpen van storingen: zie pagina 52.
Nadere informatie over de programmering is te vinden in de servicehandleiding.

7.2.4.2 Begeleidersbesturing
De elektrische rolstoel kan besteld en uitgerust zijn met een begeleidersbesturing. Mogelijk moet de al gemonteer
de begeleidersbesturing worden aangepast aan de concrete lichaamsmaten van de begeleider.
Informatie over de bediening van de begeleidersbesturing: zie pagina .
Informatie over het verhelpen van storingen: Storingsoverzicht begeleidersbesturing.

7.3 Door de gebruiker uit te voeren instelwerkzaamheden
De elektrische rolstoel wordt vooringesteld geleverd. Tijdens het gebruik kunnen sommige instellingen door de
gebruiker achteraf worden gewijzigd (zie het volgende hoofdstuk). 
• Armleggers instellen (zie pagina 19)
• Onderbeenlengte en hoek van de voetsteun instellen (zie pagina 19)
• Rughoek instellen (zie pagina 21)
• Positie van de bedieningseenheid aanpassen (zie pagina 41)
• Heupgordel instellen (zie pagina 22)
De betreffende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een begeleider in aanwezigheid van de gebruiker.
De gebruiker moet hierbij rechtop in de elektrische rolstoel zitten.
Vóór het instellen dienen alle onderdelen van het product grondig te worden gereinigd.

7.3.1 Veiligheidsvoorschriften

VOORZICHTIG
Niet-aangedraaide schroefverbindingen
Klemmen, beknellen; omkantelen, vallen van de gebruiker door montagefouten
► Draai na het verrichten van alle door de fabrikant toegestane in- en verstelwerkzaamheden de bevestigings

bouten, -schroeven en -moeren altijd weer stevig aan. Houd u daarbij aan de voorgeschreven aanhaalmomen
ten.
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7.3.2 Besturing aanpassen

WAARSCHUWING
Verkeerd ingestelde configuratie
Vallen, omkantelen, botsen door programmeerfouten
► De besturing mag alleen worden geprogrammeerd door vakspecialisten die hiervoor door de fabrikant zijn

opgeleid. De fabrikant en de fabrikant van de besturing zijn niet aansprakelijk voor schade die wordt veroor
zaakt door een niet-vakkundige en niet volgens voorschrift uitgevoerde programmering die niet is afgestemd
op de mogelijkheden en vaardigheden van de gebruiker.

Indien gewenst, kan de vakspecialist de al voorgeprogrammeerde rolstoelbesturing en de accessoires aanpassen
aan de concrete behoeften van de gebruiker.

8 Gebruik
8.1 Zekering

INFORMATIE
► Als de smeltzekering zonder aanwijsbare reden herhaaldelijk na korte tijd doorbrandt, moet u contact opne

men met de vakspecialist. 
► Als de elektrische rolstoel gedurende langere tijd niet wordt gebruikt en bij verzending van de stoel moet de

zekering worden verwijderd. 

Let op: Bij aflevering aan de gebruiker is de zekering gewoonlijk al bevestigd in de daarvoor bedoelde zekering
houder.
Voordat de elektrische rolstoel ingeschakeld kan worden, moeten de smeltzekeringen mogelijk nog in de daarvoor
bedoelde zekeringhouders worden gestoken. 
Deze bevinden zich aan de onderkant van de accupacks (zie afb. 5).

5 Zekering bevestigen
1) Verwijder de accupacks (zie pagina 33).
2) Haal de zekering uit de meegeleverde bescherm

hoes.
3) Bevestig de zekering op de daarvoor bedoelde

plaats (zie afb. 5).
4) Plaats de accupacks weer terug (zie pagina 33).
Zekering verwijderen
> Voorwaarde: De besturing is uitgeschakeld.
1) Verwijder de accupacks (zie pagina 33).
2) Trek de zekering los en verwijder hem (zie afb. 5).
3) Plaats de accupacks weer terug (zie pagina 33).

8.2 Zijdelen
INFORMATIE

Aanvullende informatie over het aanpassen van de positie van de bedieningseenheid: zie pagina 41. 

De zijdelen beschermen de gebruiker en zijn kleding tegen verontreiniging. 
De gemonteerde armleggers geven de gebruiker extra steun voor de onderarmen.

8.2.1 Zijdelen verwijderen/aanbrengen
Om het instappen van opzij gemakkelijker te maken en de rolstoel gemakkelijker te kunnen vervoeren, kunnen de
zijdelen desgewenst worden verwijderd.

18

Gebruik

A200



6 Zijdeel verwijderen
1) Draai de vleugelbout in de zijdeelhouder los (zie

afb. 6, pos. 1).
2) Trek het zijdeel los uit de houder en leg het weg.
3) Alleen bij het zijdeel met bedieningseenheid: 

→ Klap het zijdeel met bedieningseenheid bij het
instappen voorzichtig omlaag. 

→ Leg het zijdeel bij transport van de elektrische
rolstoel op de zitting.

Zijdeel aanbrengen
1) Steek het zijdeel in de houder.
2) Draai de vleugelbout aan de zijdeelhouder weer

vast (zie afb. 6, pos. 1).

8.2.2 Zijdelen instellen
De hoogte van de armleggers, de onderarmlengte en de kledingbeschermer kunnen achteraf worden aangepast.

7 Hoogte van de armlegger instellen
1) Draai de inbusbout in de zijdeelhouder los (zie

afb. 7, pos. 1).
2) Schuif de armleggers omhoog of omlaag tot ze in

de juiste stand staan.
3) Draai de inbusbout weer aan.
Armlegger aanpassen aan de onderarmlengte
1) Draai de twee inbusbouten aan de onderkant van

de armlegger los (zie afb. 7, pos. 2).
2) Schuif de armlegger naar voren of naar achteren tot

hij in de gewenste stand staat.
3) Draai de twee inbusbouten aan.

8.3 Beensteunen
De beensteunen zijn aangebracht, zodat de gebruiker zijn voeten kan neerzetten. 
De hoogte van de beensteunen is door de vakspecialist afgestemd op de lengte van de onderbenen van de gebrui
ker. 
De hoek van de voetsteunen is door de vakspecialist zo ingesteld, dat de voeten er met ontspannen enkels op kun
nen rusten.

8.3.1 Beensteunen verwijderen/aanbrengen

VOORZICHTIG
Verkeerd gedrag bij het instappen
Afknellen, bekneld raken en stoten door verkeerd gebruik 
► Grijp bij het uit- en inklappen van de beensteunen of voetplaten niet met uw vingers in de gevarenzone.
► Ga bij het in- en uitstappen nooit op de voetplaten staan.
► Pas op voor uitstekende randen.

INFORMATIE
Voor het verwijderen/aanbrengen van de mechanisch opklapbare beensteunen: Mechanisch opklapbare voetsteu
nen. 
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8 Beensteunen verwijderen 
1) Maak de kuitband los (niet afgeb.).
2) Klap de voetsteunen omhoog.
3) Maak de vergrendeling van de beensteun los (zie

afb. 8, pos. 1).
4) Draai de beensteun naar buiten.
5) Trek de beensteun naar boven toe los en verwijder

de beensteun.
Beensteun aanbrengen 
1) Steek de beensteun aan de zijkant van boven af in

de houder.
2) Draai de beensteun naar voren tot de vergrendeling

van de beensteun vastklikt (zie afb. 8, pos. 1).
3) Klap de voetsteun neer.
4) Bevestig de kuitband aan de houder.

8.3.2 Beensteunen instellen
De beensteunen kunnen achteraf worden aangepast aan de onderbeenlengte van de gebruiker.
Bij sommige beensteunen kan ook de hoek van de voetsteun worden ingesteld.

VOORZICHTIG
Blootliggende knelpunten
Afknellen en bekneld raken door verkeerd gebruik 
► Grijp bij het uit- en inklappen van de beensteunen of voetplaten niet met uw vingers in de gevarenzone.

9 Onderbeenlengte instellen
1) Indien aanwezig: Verwijder de kuitband.
2) Draai de stelbouten aan de binnenkant van de voet

plaatbeugel los (zie afb. 9).
3) Stel de hoogte van de voetsteunbeugel in op de

onderbeenlengte van de gebruiker.
INFORMATIE: Zorg ervoor dat de voetplaatbeu
gel over een lengte van minimaal 40 mm in het
zwenksegment komt te zitten.

4) Draai de stelbouten van de voetplaatbeugel weer
aan.

5) Bevestig de kuitband weer.

10 Hoek van de voetsteun instellen
1) Draai de inbusbout van de voetplaat los (zie afb. 10,

pos. 1).
2) Draai de voetsteun tot deze in de gewenste hoek

staat.
3) Draai de inbusbout aan.

8.4 Rugleuning

VOORZICHTIG
Blootliggende knelpunten
Afknellen en bekneld raken door verkeerd gebruik 
► Grijp bij het uit- en inklappen van de rugleuning niet met uw vingers in de gevarenzone.
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De rugleuning geeft het bovenlichaam steun en zorgt voor drukontlasting.

8.4.1 Rugleuning opklappen/neerklappen
Mogelijk is de rugleuning bij levering van de rolstoel neergeklapt. In dit geval moet hij voor gebruik worden opge
klapt en vastgezet.

Werkwijze bij een rugleuning met standaardverstelling

11 Rugleuning opklappen 
1) Trek aan de riem tot de vergrendelingspennen vrij

zijn (zie afb. 11).
2) Trek de rugleuning omhoog en zet hem in de

gewenste stand.
3) Klik de vergrendelingspennen vast.
4) Controleer of de vergrendeling goed vastzit door

aan de rugleuning te trekken.
Rugleuning neerklappen 
1) Trek aan de riem tot de vergrendelingspennen vrij

zijn (zie afb. 11).
2) Leg de rugleuning op de zitting.

Werkwijze bij een rugleuning met mechanische rughoekverstelling

1

2

12 Rugleuning opklappen
1) Klap de rugleuning omhoog. 
2) Duw de hendel van de vergrendeling omlaag (zie

afb. 12, pos. 1).
3) Steek de dwarsbout aan het uiteinde van de gas

drukveer in de houder (zie afb. 12, pos. 2).
4) Laat de hendel van de vergrendeling los tot de

dwarsbout vastklikt.
5) Controleer of de vergrendeling goed vastzit door

aan de rugleuning te trekken.
Rugleuning neerklappen
1) Duw de hendel van de vergrendeling omlaag (zie

afb. 12, pos. 1).
2) Maak de dwarsbout aan het uiteinde van de gas

drukveer los uit de houder (zie afb. 12, pos. 2).
3) Leg de rugleuning op de zitting. 

8.4.2 Rughoek instellen
De hoek van de rugleuning kan worden aangepast aan de behoeften van de gebruiker.

Rughoek met riem instellen
Het instellen gebeurt zoals beschreven in het vorige hoofdstuk.

Mechanische rughoekverstelling
Met deze stoelverstelfunctie kan de rughoek zo nodig worden versteld (zie pagina 39).

8.5 Instappen en transfer

VOORZICHTIG
Verkeerd gedrag bij het instappen
Vallen, omkantelen door verkeerd gebruik
► Schakel de besturing voor het in- en uitstappen uit om onbedoelde rijbewegingen te voorkomen.
► Zet de zitting altijd horizontaal.
► Houd er rekening mee dat u de armleggers niet met uw volle gewicht kunt belasten en dat u deze daarom niet

mag gebruiken bij het in- en uitstappen.
► Draag tijdens het rijden altijd een heupgordel.
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VOORZICHTIG
Verkeerd gedrag bij het instappen
Afknellen, bekneld raken en stoten door verkeerd gebruik 
► Grijp bij het uit- en inklappen van de beensteunen of voetplaten niet met uw vingers in de gevarenzone.
► Ga bij het in- en uitstappen nooit op de voetplaten staan.
► Pas op voor uitstekende randen.

Doordat de elektrische rolstoel modulair is opgebouwd en de beensteunen gemakkelijk verwijderd kunnen worden,
kan er zowel van opzij als van voren gemakkelijk in en uit de rolstoel worden gestapt. 
Iedere gebruiker stapt in en uit op de manier die voor hem of haar het meest geschikt is. 

13 Van voren instappen
1) Schakel de besturing uit.
2) Klap de voetsteunen op (zie afb. 13, links).

Door de voetsteunen naar opzij te draaien, kunt u
de instapruimte vergroten (zie afb. 13, rechts).

3) Stap met de hulp van een begeleider of met behulp
van een transferlift in of uit de elektrische rolstoel.

4) Klap de voetsteunen neer. 
Van opzij instappen (alternatieve mogelijkheid)
1) Schakel de besturing uit.
2) Verwijder het zijdeel (zie pagina 18).
3) Indien nodig: Verwijder de betreffende beensteun

(zie pagina 19).
4) Stap van opzij in of uit de rolstoel. Een glijplank

maakt dit gemakkelijker.
5) Bevestig de beensteun en het zijdeel weer.

8.6 Heupgordel
De heupgordel is bedoeld voor extra stabilisatie en voorkomt dat de rolstoelgebruiker uit de stoel glijdt.

8.6.1 Aanpassen

VOORZICHTIG
Verkeerde instellingen
Verwondingen, verkeerde houding, onwel worden van de gebruiker door wijziging van de instellingen
► Het gordelsysteem is een belangrijk bestanddeel van een individuele ziteenheid/zitoplossing. Verander niets

aan de manier waarop het systeem door de vakspecialist is gemonteerd, en aan de basisinstellingen.
► Neem bij problemen met de instelling (bijv. ontevredenheid over de zithouding) direct contact op met de vak

specialist die het product heeft aangepast.
► Raadpleeg onmiddellijk de vakspecialist, als u tekenen van onbehagen of angst ervaart resp. waarneemt,

terwijl het product is aangebracht.
► Laat de basisinstelling van het gordelsysteem regelmatig controleren en zo nodig aanpassen, wanneer de

gebruiker in de groei is of zich veranderingen voordoen in het verloop van zijn ziekte.

Kleine aanpassingen in de lengte van de gordel door de gebruiker of een begeleider (bijv. bij verschillen in de dikte
van de gedragen kleding) zijn mogelijk.
De gordellengte kan aan weerszijden worden ingesteld. De kunststof schuif vangt de overtollige gordellengte op.
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60°
90°

14 Positionering van de gebruiker in de stoel
• Zet de gebruiker rechtop, zodat zijn lichaam een

hoek van 90° maakt (voor zover fysiologisch moge
lijk).

• Zorg ervoor dat de gebruiker met zijn rug tegen het
rugkussen aan zit (voor zover fysiologisch mogelijk).

• De heupgordel moet een hoek van ca. 60° tot 90°
maken met het zitvlak en vóór de bekkenbeenderen
lopen.

Mogelijke positioneringsfouten
• De heupgordel bevindt zich boven het bekken van de gebruiker ter hoogte van de weke delen van de buik.
• De gebruiker zit niet rechtop in de stoel.
• Te los aanbrengen van de heupgordel heeft tot gevolg dat de gebruiker (uit de stoel) naar voren glijdt.
• Bij de montage/afstelling wordt de heupgordel over delen van het zitsysteem geleid (bijv. over de armleggers of

aan de stoel bevestigde pelottes). Daardoor verliest de heupgordel zijn steunfunctie. 

15 Gordellengte instellen
1) Zet de gebruiker in de stoel. Volg daarbij de aanwij

zingen voor het positioneren in de vorige paragraaf
op.

2) Sluit de gordel.
3) Leg de beide helften van de sluiting midden boven

de bovenbenen voor het bovenlichaam.
4) Houd de gordelgesp (zie afb. 15, pos. 1) of sluit

tong rechtop.
5) Schuif de beide helften van de sluiting in de

gewenste stand.
6) Laat de gordelgesp of sluittong los.
7) Controleer de instelling.

WAARSCHUWING! De heupgordel moet stevig
maar niet te strak vastzitten, zodat de gebrui
ker niet gewond raakt. Er moeten gemakkelijk
twee vingers tussen de gordel en het boven
been kunnen worden gestoken.

8.6.2 Gebruik

WAARSCHUWING
Verkeerd aanbrengen
Wurgen of stikken door naar voren glijden in het product
► De heupgordel moet tijdens het instappen in het product worden omgedaan en tijdens het gebruik van het

product altijd worden gebruikt.
► Zorg ervoor dat de gordelsluiting zich midden voor het lichaam bevindt.
► Verwijder ingeklemde voorwerpen of kledingstukken.

WAARSCHUWING
Niet-toegestaan gebruik van het gordelsysteem als veiligheidssysteem in een rolstoelbus
Uit het product vallen, ernstig letsel door fouten in het gebruik van het product
► Gebruik het gordelsysteem in geen geval als onderdeel van een vastzetsysteem voor personen bij vervoer in

een rolstoelbus.
► Houd er rekening mee dat het gordelsysteem uitsluitend is bedoeld voor extra stabilisatie van de persoon die

in het product zit.
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VOORZICHTIG
Verkeerd gebruik
Vallen, uit het product vallen van de gebruiker door een verkeerd gebruik
► Open de heupgordel pas, wanneer de gebruiker klaar is om uit het product te komen.
► Laat de gebruiker niet zonder toezicht achter, wanneer de cognitieve vaardigheden van de gebruiker tot

gevolg zouden kunnen hebben dat hij het gordelsysteem ongewild opent. 
► Informatie over aanschaf achteraf en over de bevestiging geeft de vakspecialist die u het product heeft gele

verd. 

VOORZICHTIG
Medische risico's
Verwondingen, drukzweren door een verkeerd gebruik
► Neem regelmatig maatregelen om de druk te verminderen en controleer de huid van de gebruiker regelmatig.

Wanneer zich huidirritaties voordoen en/of de huid rood kleurt, neem dan contact op met de vakspecialist die
het product voor u heeft aangepast en ingesteld. Gebruik het product niet langer, voordat u advies hebt inge
wonnen. 

16 Heupgordel vastmaken
> Voorwaarde: De instructies voor het positioneren

in het vorige hoofdstuk moeten in acht worden
genomen.

1) Steek de beide helften van de sluiting in elkaar tot
het gordelslot hoorbaar vastklikt.
WAARSCHUWING! De heupgordel moet stevig
maar niet te strak vastzitten, zodat de gebrui
ker niet gewond raakt. Er moeten gemakkelijk
twee vingers tussen de gordel en het boven
been kunnen worden gestoken.

2) Trek ter controle aan de gordel.
Heupgordel openen
1) Druk op de ontgrendelingsknop.
2) Open het gordelslot en leg de gordel naast u neer.

Gordelsysteem reinigen

INFORMATIE
Neem de wasadviezen op het product en de informatie in de gebruiksaanwijzing van het betreffende product in
acht. 

• Was gordels met metalen sluitingenniet in de machine. Het binnendringen van water kan corrosie veroorza
ken, als gevolg waarvan de sluitingen mogelijk niet goed meer functioneren. 

• Reinig de gordelriemen door deze voorzichtig af te deppen met warm zeepsop (waaraan wat desinfectiemiddel
is toegevoegd) of neem ze zorgvuldig af met een droge, schone en absorberende doek.

Overige reinigingsinstructies
• Laat de gordels aan de lucht drogen. Zorg ervoor dat gordels en vullingen vóór het monteren helemaal droog

zijn.
• Stel de gordels niet bloot aan directe hitte (bijv. zonnestraling of de hitte van een kachel of radiator).
• Strijk en bleek de gordels niet.

8.7 Besturing

VOORZICHTIG
Ongecontroleerd rijgedrag 
Vallen, omkantelen, botsing met personen of voorwerpen in de omgeving, veroorzaakt door storingen door elek
tromagnetische velden
► Schakel alle mobiele apparaten tijdens het rijden uit.
► Schakel de besturing uit, wanneer u deze niet nodig hebt.
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De elektrische rolstoel wordt bestuurd met een VR2-besturing. 
Doordat de besturing programmeerbaar is, kan deze worden aangepast aan de persoonlijke behoeften van de
gebruiker, bijv. door aanpassing van de snelheids-, versnellings- en vertragingswaarden.

8.7.1 Bedieningseenheid
De elektrische rolstoel wordt bestuurd met de bedieningseenheid. 
De bedieningseenheid bestaat uit een toetsenveld, twee led-indicatorvelden en een joystick. Aan de onderkant
bevindt zich een laad-/programmeerbus.
Met de bedieningseenheid wordt de elektrische rolstoel in- en uitgeschakeld, kunnen er rijopdrachten worden
gegeven en kan de actuele status van bepaalde functies en componenten worden weergegeven.

1 Joystick
2 Toets [Tempo Langzaam]
3 Toets [Tempo Snel]
4 Led-indicator [Geselecteerde rijstand]
5 Toets [Claxon]
6 Toets [Aan/Uit]
7 Led-indicator [Laadtoestand]

17

8 Laad-/programmeerbus

8.7.2 Toets- en weergavefuncties

Joystick
Met de joystick worden de snelheid en de rijrichting geregeld (zie pagina 29).

Toets [Aan/Uit]
Door de toets in te drukken, kunt u de elektrische rolstoel in- en uitschakelen (zie pagina 29). Bovendien kunt u in
combinatie met andere handelingen de wegrijblokkering activeren/deactiveren (zie pagina 30).

Toets [Tempo Langzaam] en [Tempo Snel]
Door de toets kort in te drukken, kunt u een hogere/lagere rijstand instellen (zie pagina 29). Bij het bereiken van de
hoogste rijstand verandert het geluidssignaal.

Toets [Claxon]
De claxon blijft klinken zolang de toets ingedrukt wordt gehouden.

Led-indicator [Geselecteerde rijstand]
De led-indicator geeft aan welke rijstand (1 – 5) er op het moment is ingesteld.

Led-indicator [Laadtoestand]
De led-indicator [Laadtoestand] is onderverdeeld in tien segmenten en geeft informatie over de actuele laadtoe
stand:
• Nadat er even met de rolstoel is gereden, geeft de accu-indicator de precieze accustatus aan.
• Bij een lading van 100% lichten alle tien de segmenten van het accusymbool op. 
• Met het uitgaan van steeds meer led-segmenten wordt aangegeven dat de accucapaciteit afneemt.
• Als er nog maar één led-segment knippert, bevindt de accu zich in een toestand van onderspanning. De accu

moet dringend worden opgeladen.
• Als alle tien de led-segmenten knipperen, heeft de accu overspanning. Rijd in dit geval alleen nog langzaam.
• Wanneer de accu wordt geladen, lichten de led-segmenten snel na elkaar één voor één op. Tijdens het laden is

de rijfunctie geblokkeerd.

Accu-indicator op de bedieningseenheid

Symbool Informatie
Accu geladen
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Symbool Informatie
Accu zo mogelijk laden

Looplicht

Accu wordt geladen

Knipperlicht

Onderspanning van de accu; accu dringend laden

Knipperlicht

Overspanning van de accu

Overige led-weergavefuncties
De overige led-weergavesymbolen worden behandeld in de volgende hoofdstukken:
• zie het hoofdstuk "Gebruik" > "Wegrijblokkering" (zie pagina 30)
• zie het hoofdstuk "Onderhoud en reparatie" > "Storingen verhelpen" (zie pagina 52)

8.8 Rijfuncties
8.8.1 Veiligheidsvoorschriften

Gevaren tijdens het rijden

VOORZICHTIG
Rijden zonder ervaring
Botsing, vallen door een verkeerd gebruik van het product 
► Oefen eerst met het product op vlak en overzichtelijk terrein.

VOORZICHTIG
Ongecontroleerd rijgedrag, onverwachte geluiden of geuren
Vallen, omkantelen, botsing met personen of voorwerpen in de omgeving door defecten
► Stel het product onmiddellijk buiten gebruik, wanneer u storingen of defecten ontdekt of er andere risico's zijn

die persoonlijk letsel tot gevolg kunnen hebben. Dit kunnen bijvoorbeeld onverwachte bewegingen zijn of
onverwachte, niet eerder waargenomen geluiden of geuren die sterk afwijken van de toestand waarin het pro
duct is afgeleverd.

► Neem contact op met uw geautoriseerde dealer.

VOORZICHTIG
Onvoldoende stabilisatie van de zittende persoon
Uit de elektrische rolstoel vallen van de gebruiker, doordat hij niet of niet goed is vastgezet
► Breng buitenshuis altijd het aanwezige gordelsysteem aan.
► Informatie over aanschaf achteraf en over de bevestiging geeft de vakspecialist die u het product heeft gele

verd.

Gevaren bij het gebruik van openbaar vervoer, liften, hefplateaus 

VOORZICHTIG
Gebruik van liften en hefplateaus
Kantelen, botsing met personen of voorwerpen in de omgeving door verkeerd neerzetten van de rolstoel
► Schakel bij het gebruik van liften of hefplateaus de besturing van de elektrische rolstoel altijd uit.
► Zorg ervoor dat de rem vergrendeld is.
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VOORZICHTIG
Veilig neerzetten in het openbaar vervoer
Klemmen, beknellen, stoten, botsing met personen of voorwerpen, beschadiging van het product door verkeerd
gedrag
► Gebruik alleen openbare vervoermiddelen die zijn goedgekeurd voor het vervoer van elektrische rolstoelen. 
► Neem bij gebruik van het openbaar vervoer altijd de geldende richtlijnen van de vervoersmaatschappij resp.

de in uw land geldende wettelijke voorschriften in acht.
► Zorg er in het openbaar vervoer altijd voor dat u een goed houvast hebt. Gebruik de aanwezige rolstoelruim

tes, rolstoelplaatsen en veiligheidssystemen. Schakel de elektrische rolstoel uit, voordat het betreffende ver
voermiddel gaat rijden. 

► Het vervoeren in een openbaar vervoermiddel van iemand die in een rolstoel zit, brengt grote veiligheidsrisi
co's voor alle betrokkenen met zich mee. Daarom adviseren wij tijdens het vervoer gebruik te maken van de
aanwezige zitmogelijkheden. 

► Tijdens het rijden in het openbaar vervoer mag u niet zonder een daarvoor goedgekeurd beveiligingssysteem
voor rolstoelinzittenden in de rolstoel zitten.

Gevaren bij het dragen over hindernissen

WAARSCHUWING
Verkeerd optillen door begeleiders
Omkantelen, vallen van de gebruiker door optillen aan losrakende onderdelen of onderdelen die niet bedoeld zijn
om het product aan op te tillen 
► Pak het product uitsluitend vast aan vast gemonteerde constructiedelen (bijv. aan het hoofdframe).
► Til het product niet op aan vastgeschroefde, gemonteerde of vastgeklikte constructiedelen (bijv. aan de rug

leuning, de beensteunen of armleggers).

Gevaren doordat de banden niet in orde zijn

VOORZICHTIG
Banden niet in orde
Ongeval/vallen door te weinig grip, verminderde remwerking of slechte manoeuvreerbaarheid
► Zorg voor voldoende bandenspanning. De spanning die de banden moeten hebben, staat aangegeven op de

buitenband.
► Zorg ervoor dat beide aandrijfwielen dezelfde spanning hebben.
► Zorg ervoor dat de banden voldoende profiel hebben. Bij een profieldiepte van minder dan 1 mm moeten de

banden worden vervangen.

Overige aanwijzingen

INFORMATIE
Tijdens het gebruik van de rolstoel kunnen er bijv. door wrijving ontladingen optreden (hoge spanning bij lage
stroom, stroomontlading via de gebruiker), die echter volkomen onschadelijk zijn voor de gezondheid.
Wanneer de elektrische rolstoel is uitgerust met lekvrije banden, kunnen er eveneens elektrostatische ontladingen
optreden. Dit kan worden opgelost door vervanging van de lekvrije banden door luchtbanden.

8.8.2 Aanwijzingen voor het rijden

Algemeen:
• Om te voorkomen dat de rolstoel blijft staan doordat de accu's leeg zijn, moet de laadtoestand van de accu's

telkens voor gebruik worden gecontroleerd.
• Beginners dienen altijd in een lage rijstand te rijden.
• Bochten moeten altijd langzaam worden genomen.
• Op een ongelijke ondergrond kan de rolstoel ongecontroleerd rijgedrag vertonen. Daarom moet de snelheid

altijd worden aangepast aan de gesteldheid van de ondergrond.
• Rijd alleen achteruit om te manoeuvreren of over een korte afstand op vlak terrein.
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Hindernissen (treden, stoepranden, treinrails):
• Rijd altijd recht en vooruit op hindernissen af (nooit schuin met maar één voorwiel). 
• Verlaag voor het nemen van hindernissen altijd uw snelheid (bijv. door rijstand 1 of 2 in te stellen).
• Neem de informatie over de kritische hindernishoogte in acht (zie het hoofdstuk "Technische gegevens").

Hoogteverschillen die groter zijn dan daar is aangegeven, mogen niet worden overbrugd. 
• Rijd niet met de rolstoel van verhogingen af.
• Leun bij het nemen van hindernissen niet naar buiten.
• Steek spoorlijnen en spoorrails alleen over op de daarvoor bedoelde plaatsen.
• Steek spoorwegovergangen niet te dicht aan de rand over. Anders kunnen de wielen onbedoeld van de spoor

wegovergang af glijden.
• Stop voor de spoorwegovergang en kijk voor alle zekerheid naar links en naar rechts.

Stijgingen en dalingen:
• Neem de informatie over de toegestane stijgingen/dalingen in acht (zie het hoofdstuk "Technische gegevens").

Op hellingen met een hoger hellingspercentage mag niet met de rolstoel worden gereden. Anders kan de rol
stoel kantelen en niet goed worden afgeremd.

• De besturing en de motoren moeten worden beschermd tegen overbelasting. Daarom is de maximale hellings
hoek/hellingsgraad afhankelijk van het totaalgewicht (gewicht rolstoel + gewicht gebruiker + extra belasting) en
van de aard van de ondergrond, de buitentemperatuur, de accuspanning en het rijgedrag van de gebruiker. De
maximale hellingshoek/hellingsgraad kan op langere hellingen aanmerkelijk lager zijn dan de hier vermelde
maximale hellingshoek/hellingsgraad. 

• Om veilig bergafwaarts te kunnen rijden, moet de rijsnelheid afhankelijk van het hellingspercentage worden
verlaagd (bijv. door het instellen van rijstand 1).

• Rijd nooit achteruit een helling af.

Terrein:
• Op gevaarlijke plaatsen moet de snelheid worden verlaagd (bijv. door het instellen van rijstand 1). 
• Typische gevaarlijke plaatsen zijn:

– smalle wegen langs het water/hellingen/afgronden (bijv. kademuren, dijken, enz.);
– krappe ruimtes en nauwe doorgangen;
– trajecten met een groot verval (bijv. in het gebergte, naar wegen toe);
– onverhard terrein (bouwplaatsen, kruisingen, spoorwegovergangen);
– trajecten die zijn bedekt met sneeuw.

Gebruik van de besturing:
• Het besturingssysteem moet altijd vast gemonteerd zijn en de joystick moet in de juiste stand staan.
• De hand resp. ledematen waarmee de joystick wordt bediend, moet(en) ondersteund worden, bijv. door de

armlegger van het zijdeel.
• De hand resp. ledematen mag/mogen niet alleen op de joystick rusten, omdat bewegingen van de rolstoel en

oneffenheden in de ondergrond tot gevolg kunnen hebben dat de gebruiker de controle over de rolstoel ver
liest.

• Wanneer de elektrische rolstoel bij geladen accu niet op volle snelheid rijdt, moet worden gecontroleerd welke
rijstand is ingesteld. Als een verhoging van de rijstand het probleem niet oplost, moet contact worden opgeno
men met de vakspecialist. 

Overige gebruiksinstructies
• Het hangen van lasten (bijv. rugzakken) aan de rolstoel kan de stabiliteit negatief beïnvloeden. Wij adviseren u

om een rugzak altijd met de schouderriemen vast te maken aan de duwhandvatten. De extra belasting mag niet
meer bedragen dan 5 kg.
VOORZICHTIG: Als het product geen duwhandvatten heeft, mogen er geen extra lasten aan de rol
stoel worden gehangen.

• De aanbevolen totale breedte voor elektrische rolstoelen van deze categorie in gebruiksklare toestand bedraagt
700 mm (27.5"). De producten van deze serie zijn principieel in overeenstemming met deze richtwaarde. Daar
door is gewaarborgd dat bijv. vluchtwegen ongehinderd gebruikt kunnen worden. 

• De producten van deze serie voldoen principieel aan de technische minimumeisen voor met de trein vervoerba
re rolstoelen (zie pagina 57). 

28

Gebruik

A200



8.8.3 In- en uitschakelen

WAARSCHUWING
Ontbrekende remwerking
Vallen, omkantelen, botsing met personen of voorwerpen in de omgeving door ontbrekende controle
► Zorg er voor iedere rit voor dat de remontgrendelingshendel in de rijstand staat (zie pagina 31).
► Kijk op het besturingsdisplay of de remmen gereed zijn voor gebruik en goed functioneren (zie pagina 52).

WAARSCHUWING
Veiligheidsfuncties niet in orde
Vallen, omkantelen, botsing met personen of voorwerpen in de omgeving door ontbrekende controle
► Controleer telkens voor gebruik of het product veilig kan worden gebruikt en of het product en alle veilig

heidsfuncties volledig in orde zijn.
► Gebruik het product alleen, als alle veiligheidsfuncties (bijv. de automatische remmen) goed functioneren.

INFORMATIE
Bij gevaar kan het product met de in- en uitschakeltoets op ieder gewenst moment worden uitgeschakeld. Bij
bediening van deze toets wordt het product onmiddellijk geremd en worden de elektrische functies gestopt. Wan
neer er storingen optreden (bijv. een defecte energietoevoer naar de besturing), worden deze door de software
herkend en wordt de noodrem in werking gesteld of de snelheid van het product verlaagd.

• Met de toets [Aan/Uit] (zie pagina 25) wordt de besturing van de elektrische rolstoel in- en uitgeschakeld. Als
de besturing een tijdlang niet is gebruikt, wordt de elektrische rolstoel automatisch uitgeschakeld. 

• Als de elektrische rolstoel tijdens het rijden met de toets [Aan/Uit] wordt uitgeschakeld, remt de stoel onmid
dellijk af en komt hij tot stilstand.

• Na inschakeling staat de besturing altijd in de rijstand die was ingesteld op het moment dat hij werd uitgescha
keld.

8.8.4 Keuze van de rijstanden
• De elektrische rolstoel heeft een programmeerbaar aantal rijstanden (standaardinstelling = 5 rijstanden).
• Door het indrukken van de toets [Tempo Langzaam] wordt er een lagere rijstand ingesteld.
• Door het indrukken van de toets [Tempo Snel] wordt er een hogere rijstand ingesteld.
• Na het bereiken van de hoogste/laagste rijstand verandert de toonhoogte van het geluidssignaal.
• De led-indicator [Geselecteerde rijstand] geeft aan welke rijstand er op het moment is ingesteld. 

Symbool Informatie
Geselecteerde rijstand = 3

8.8.5 Rijden

WAARSCHUWING
Rijden op hellingen, nemen van hindernissen
Vallen, omkantelen door een gebruikersfout
► Neem alleen hindernissen en rijd alleen hellingen op en af tot de maximaal toegestane waarden. Meer hier

over kunt u vinden in het hoofdstuk "Technische gegevens" (zie pagina 55).
► Neem geen hindernissen bij het op- en afrijden van hellingen.
► Stap op hellingen zo mogelijk niet in en uit.
► Rijd geen trappen op en af.

WAARSCHUWING
Rijden op ongeschikte ondergrond
Vallen, omkantelen door een gebruikersfout
► Rijd met de elektrische rolstoel niet op een zeer gladde (bijv. ijs) of grofkorrelige ondergrond (bijv. kiezels of

losse stenen).
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WAARSCHUWING
Langere remweg
Vallen, omkantelen, botsen door een gebruikersfout
► Houd er rekening mee dat de remweg op aflopende hellingen aanmerkelijk langer is dan op vlak terrein.
► Verlaag uw snelheid bij het afrijden van hellingen (bijv. door rijstand 1 in te stellen).

INFORMATIE
De besturing van het product schakelt bij te hoge temperaturen en bij langer bergopwaarts rijden over naar een
veilige rijstand. Ook wordt het vermogen van het product onder deze omstandigheden begrensd.
De gebruiker kan het product wel altijd wegrijden uit een gevaarlijke situatie. Na korte tijd is het product weer vol
ledig gereed voor gebruik.

De elektrische rolstoel wordt bestuurd door het bewegen van de joystick:
• hoe verder de joystick uit de middenstand wordt bewogen, des te sneller beweegt de elektrische rolstoel in de

betreffende richting. 
• De maximumsnelheid bij volledige uitslag is afhankelijk van de gekozen rijstand.
• Zodra de joystick wordt losgelaten, wordt automatisch de remfunctie geactiveerd en wordt de elektrische rol

stoel tot stilstand gebracht. 
Wanneer de stoel stilstaat, zijn de mechanische remmen actief en kan de elektrische rolstoel niet rollen.

8.8.6 Af te leggen afstand
De volgende factoren beïnvloeden de afstand die met het product kan worden afgelegd:
• capaciteit van de accu's;
• leeftijd van de accu's (accu's bereiken pas na ca. 20 laadcycli hun volle capaciteit en pas dan kan met het pro

duct de aangegeven afstand worden afgelegd);
• omgevingstemperatuur;
• rijbelasting (bijv. door het terreinprofiel en de aard van de ondergrond);
• manier van opladen;
• soort en aantal elektrische opties;
• totaalgewicht van de rolstoel afhankelijk van de gekozen uitrusting;
• gebruik van elektrische opties;
• lichaamsgewicht van de gebruiker;
• banden (bandenspanning, profieldiepte).

8.8.7 Antikiepsteun
De antikiepwielen stabiliseren de elektrische rolstoel bij het remmen op aflopende hellingen.
De antikiepwielen zijn zo gemonteerd dat de bodemvrijheid ten minste 50 mm bedraagt. 

8.8.8 Wegrijblokkering

INFORMATIE
Deze functie is momenteel niet vrijgegeven. 
Met vragen over de vrijgave kunt u terecht bij de vakspecialist die dit product heeft aangepast, en bij de service
dienst van de fabrikant (zie de binnenkant van de omslag of de achterkant voor de adressen). 

De besturing van de elektrische rolstoel is voorzien van een elektronische wegrijblokkering, die standaard niet is
ingeschakeld.
Als deze functie is besteld en ingeschakeld, wordt de wegrijblokkering via de bedieningseenheid als volgt geacti
veerd of gedeactiveerd:

Wegrijblokkering activeren
1) Druk bij ingeschakelde besturing op de toets [Aan/Uit] en houd deze ingedrukt.
2) Laat de toets [Aan/Uit] na de signaaltoon (ca. 1 sec) los.
3) Duw de joystick zo ver mogelijk naar voren tot er een signaaltoon klinkt.
4) Duw de joystick zo ver mogelijk naar achteren tot er een signaaltoon klinkt.
→ Met een lange signaaltoon wordt bevestigd dat de rijfunctie geblokkeerd is.
→ De besturing wordt uitgeschakeld. 
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→ De led-indicator [Geselecteerde rijstand] geeft door middel van een looplicht aan dat de wegrijblokkering
geactiveerd is:

Symbool Informatie
Looplicht op de led-indicator [Geselecteer
de rijstand]

Wegrijblokkering

Wegrijblokkering deactiveren
Na inschakeling is de led-indicator [Laadtoestand] donker en staat de led-indicator [Geselecteerde rijstand] in de
looplichtmodus.
1) Duw de joystick zo ver mogelijk naar voren tot er een signaaltoon klinkt.
2) Duw de joystick zo ver mogelijk naar achteren tot er een signaaltoon klinkt.
3) Laat de joystick los.
→ Met een lange signaaltoon wordt bevestigd dat de rijfunctie geactiveerd is.
→ De led-indicator [Laadtoestand] licht op.
→ De wegrijblokkering is gedeactiveerd en er kan met de rolstoel worden gereden.

Probleemoplossing
Als de joystick niet op de juiste manier wordt bewogen, blijft de blokkering actief.
1) Om de wegrijblokkering alsnog te deactiveren, moet u eerst de besturing uitschakelen.
2) Schakel de elektrisch rolstoel in.
3) Deactiveer de wegrijblokkering opnieuw.

8.8.9 Rij-eigenschappen aanpassen

WAARSCHUWING
Verkeerd ingestelde configuratie
Vallen, omkantelen, botsen door programmeerfouten
► De besturing mag alleen worden geprogrammeerd door vakspecialisten die hiervoor door de fabrikant zijn

opgeleid. De fabrikant en de fabrikant van de besturing zijn niet aansprakelijk voor schade die wordt veroor
zaakt door een niet-vakkundige en niet volgens voorschrift uitgevoerde programmering die niet is afgestemd
op de mogelijkheden en vaardigheden van de gebruiker.

Het instellen van snelheids-, versnellings- en vertragingswaarden en het aanpassen van deze waarden aan de indi
viduele wensen van de gebruiker gebeurt uitsluitend door vakspecialisten die daarvoor door de fabrikant zijn opge
leid.

8.9 Remontgrendeling/remvergrendeling

WAARSCHUWING
Ongecontroleerd wegrollen
Botsing met personen of voorwerpen in de omgeving door een ontgrendelde rem
► Houd er rekening mee dat de rem niet werkt, wanneer hij ontgrendeld is. De rem mag alleen worden ontgren

deld in aanwezigheid van een begeleider.
► Als de gebruiker de rem niet zelf kan ontgrendelen, kan de rem door de begeleider worden ontgrendeld.
► Houd er rekening mee dat bij het voortduwen van de elektrische rolstoel op een hellende ondergrond de

benodigde remkracht moet worden opgebracht door de begeleider die de rolstoel duwt.
► Wanneer u de rolstoel ergens neerzet, vergeet dan nooit de rem te vergrendelen.

WAARSCHUWING
Verkeerd uitgevoerde onderhouds-, reparatie- of instelwerkzaamheden aan de rem
Vallen, omkantelen, botsing met personen of voorwerpen in de omgeving door niet-toegestane bediening
► De rem mag alleen worden gerepareerd en afgesteld door vakspecialisten die daarvoor door de fabrikant zijn

opgeleid. Een verkeerde afstelling kan tot gevolg hebben dat de rem niet goed werkt.

INFORMATIE
Wanneer de joystick wordt bediend terwijl de rem ontgrendeld is, hoort de besturing een foutsignaal naar de
bedieningseenheid te sturen. Als dit niet gebeurt, is er sprake van een storing die onmiddellijk bij een dealer ver
holpen moet worden.
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Als de besturing uitvalt of de accu's te weinig capaciteit hebben, kan de elektrische rolstoel worden geduwd. 
Daarvoor wordt de rem met behulp van de mechanische ontgrendeling losgezet. De remontgrendeling bevindt zich
links en rechts op de rijmotoren.
De remontgrendelingshendels bevinden zich rechts en links onder de zitting, boven de motoren. 

18 Rem ontgrendelen/deactiveren
1) Schakel de besturing uit.
2) Duw de remontgrendelingshendel omlaag (zie

afb. 18, pos. 1).
→ De aandrijfmotoren zijn ontgrendeld. De remmen

van de elektrische rolstoel werken niet.
→ Na inschakeling van de besturing: De besturing

herkent dat de rem ontgrendeld is en deactiveert de
rijfunctie. 

→ Op de bedieningseenheid verschijnt een waarschu
wing.

Rem vergrendelen/activeren
1) Indien nodig: Schakel de besturing uit. 
2) Duw de remontgrendelingshendel omhoog (zie

afb. 18, pos. 2).
3) Schakel de besturing in.
→ De rijfunctie is geactiveerd.

Rem gedeactiveerd: waarschuwing op de bedieningseenheid

Symbool Informatie

Knipperlicht

Rem ontgrendeld

8.10 Accu's/laden
8.10.1 Veiligheidsvoorschriften

VOORZICHTIG
Ontbrekende controle van de laadtoestand vóór ingebruikneming
Verwondingen door plotseling blijven staan van de gebruiker, problemen door ongepland blijven steken
► Controleer de laadtoestand van de accu's telkens voor gebruik.
► Zorg ervoor dat de laadtoestand van de accu's altijd voldoende is voor de afstand die u van plan bent te gaan

rijden.
► Rijd nooit met bijna lege accu's.
► Laad accu's die bijna leeg zijn, onmiddellijk op.

LET OP
Ongeautoriseerde vervanging van de accu's
Beschadiging van de accu's door niet-toegestane veranderingen aan het product
► De accu's mogen alleen worden vervangen en de inbouwpositie van de accu's mag alleen worden gewijzigd

door vakspecialisten die daarvoor door de fabrikant zijn opgeleid.
► De in de fabriek ingestelde laadkarakteristiek van de acculader is afgestemd op de meegeleverde accu's en

mag niet op eigen initiatief worden gewijzigd. 

8.10.2 Algemeen
De elektrische rolstoel is uitgerust met onderhoudsvrije accu's. Zie voor de capaciteit van de accu's het hoofdstuk
"Technische gegevens". 
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19 De accu's bevinden zich in twee accupacks onder de
zitting van de elektrische rolstoel (zie afb. 19).
LET OP: Houd er rekening mee dat rijden geduren
de langere tijd terwijl de accu-indicator in het
onderste gebied staat, diepontlading en daarmee
beschadiging van de accu's tot gevolg heeft. In dit
geval schakelt de besturing van de elektrische rol
stoel bij het rijden in ontladen toestand over naar
de stroombesparende kruipversnelling.
LET OP: Neem ook de aanwijzingen voor het laden
van de accu's in acht (zie het volgende hoofdstuk).

8.10.3 Accupack verwijderen/aanbrengen
Het verwijderen en aanbrengen van de accupacks is nodig voor het gebruik van de elektrische rolstoel, voor het
aanbrengen en verwijderen van de zekering en voor het vervangen van de accupacks.

20 Accupacks verwijderen
> Voorwaarde: De besturing is uitgeschakeld.
1) Trek aan de ontgrendelingsriem van de zittingver

grendeling en klap tegelijkertijd de vergrendelings
stang omlaag (zie afb. 20).

2) Verwijder de accupacks, die nu vrij toegankelijk zijn
(zie afb. 21, links).

3) Plaats zo nodig de zekering (zie pagina 18).

21 Accupacks aanbrengen
> Voorwaarde: De besturing is uitgeschakeld.
1) Til de accupacks in de aandrijfeenheid (zie afb. 21,

links).
Zorg er hierbij voor dat de rode pijlen op de accu
packs in de rijrichting wijzen en dat de stekkercon
tacten in de accucontacten komen te zitten.

2) Klap de vergrendelingsstang omhoog, zodat de
accupacks niet uit de aandrijfeenheid kunnen vallen
(zie afb. 21, rechts).

8.10.4 Aanwijzingen voor het laden van de accu's
De capaciteit van de accu's bepaalt hoe ver er met de elektrische rolstoel kan worden gereden. De capaciteit
wordt beïnvloed door een aantal factoren. Naast de temperatuur, de leeftijd van de accu's en de rijbelasting heeft
ook het laadritme een grote invloed op de capaciteit en dus op de afstand die met de rolstoel kan worden afgelegd.
De accu's bereiken pas na ca. 20 laadcycli hun volle capaciteit. Alleen wanneer de volle laadcapaciteit van de
accu's is bereikt, kan met de elektrische rolstoel de aangegeven afstand worden afgelegd. 
Bij temperaturen < 0 °C/32 °F neemt de capaciteit van de accu's af en kan deze maximaal 35% geringer zijn dan
bij een buitentemperatuur van 20 °C/68 °F. Daardoor kan er minder ver met de elektrische rolstoel worden gere
den. Bovendien kan de op de bedieningseenheid aangegeven laadtoestand aanzienlijk afwijken van de werkelijke
accucapaciteit.
Voor een optimaal laadritme moeten de volgende aanwijzingen in acht worden genomen:
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• Onafhankelijk van de laadtoestand kunnen de accu's op ieder gewenst moment worden opgeladen.
• Als een accu leeg is (nog maar één knipperend segment), duurt het ca. 10 tot 12 uur voordat hij volledig is

geladen. Daarna kan de elektrische rolstoel zonder enig probleem aangesloten blijven, omdat de acculader
een geprogrammeerde nalaadfase heeft waarbij de bereikte capaciteit behouden blijft.

• Bij dagelijks gebruik van de elektrische rolstoel moeten de accu's iedere nacht worden geladen.
• De accu's mogen nooit volledig worden ontladen (diepontlading). 
• Wanneer het product gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, worden de accu's langzaam maar zeker ont

laden. Als de elektrische rolstoel een tijdlang niet wordt gebruikt, moet er minimaal eens per week een laadcy
clus worden uitgevoerd, omdat de capaciteit van de accu’s anders afneemt.

• Wanneer de rolstoel langer dan drie dagen niet wordt gebruikt, moet na het laden van de accu's de zekering
worden gedeactiveerd.

• De besturing van de elektrische rolstoel moet tijdens het laden uitgeschakeld zijn, zodat de laadstroom volledig
in de accu's terechtkomt.

8.10.5 Acculader

LET OP
Verkeerd gebruik van de acculader
Beschadiging van de acculader, beschadiging van de accu's door een gebruikersfout
► Gebruik uitsluitend acculaders van Ottobock die door de fabrikant zijn gecontroleerd en goedgekeurd voor de

gebruikte accu's (zie de aanwijzing op de acculader). 
► Controleer of de gegevens op het typeplaatje van de acculader overeenkomen met die van het elektriciteitsnet

in het land van gebruik.
► Gebruik de acculader uitsluitend binnen de aangegeven temperatuur- en vochtigheidsgrenzen.
► Zet de acculader neer op een vlakke ondergrond.
► Bescherm de acculader in de buurt van een raam tegen directe zonnestraling.
► Zorg ervoor dat de acculader niet oververhit raakt. Dek de ventilatiesleuven in de beplating niet af.
► Schakel de besturing tijdens het laden uit, zodat alle laadstroom in de accu's terechtkomt.
► Vermijd stof, vuil en vocht.
► Reinig de acculader uitsluitend met een droge doek.

De acculader is geschikt voor onderhoudsvrije en onderhoudsarme accu’s. 
Zie voor verdere details over de bediening en de led-indicatoren de met de acculader meegeleverde gebruiksaan
wijzing.

8.10.6 Accu laden

WAARSCHUWING
Verkeerd gebruik van de acculader
Elektrische schok door aanraking van spanningvoerende delen.
► Raak geen spanningvoerende delen aan. De acculader en de bijbehorende kabels staan na inschakeling

onder stroom.
► Verwijder geen isolatiemateriaal of beschermende afdekkingen.

WAARSCHUWING
Vrijkomen van explosieve gassen bij het laden van accu's
Brandwonden door explosie na een gebruikersfout
► Zorg in gesloten ruimtes voor voldoende ventilatie.
► Rook niet en ontsteek geen vuur.
► Vermijd vonkvorming. Schakel de acculader uit en trek de stekker los, voordat u de accu's verwijdert.
► Dek de ventilatiesleuven in de beplating niet af.
► Gebruik uitsluitend acculaders die door de fabrikant zijn gecontroleerd en goedgekeurd voor de gebruikte

accu's (zie de aanwijzing op de acculader). Wanneer u dit niet doet, kunnen de accu's exploderen en kan uw
gezondheid in gevaar komen door contact met het accuzuur.
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LET OP
Verkeerd laden
Beschadiging van de accu's door gebruikersfouten
► Neem de aanwijzingen van de fabrikant voor de gebruikte accu's in acht. Volg de veiligheidsvoorschriften van

de fabrikant van de accu's op.
► Voorkom diepontlading van de accu's. Voor schade door diepontlading aanvaardt de fabrikant geen aanspra

kelijkheid.
► Als op de bedieningseenheid wordt aangegeven dat er sprake is van diepontlading van de accu's, moet u

deze onmiddellijk laden (zie het hoofdstuk "Toets- en weergavefuncties").
► Laad de elektrische rolstoel bij langere stilstand eens per week.

22 Laden via de bedieningseenheid
1) Schakel de besturing van de elektrische rolstoel uit.
2) Steek de stekker van de acculader in de laadbus

van de bedieningseenheid van de elektrische rol
stoel.
INFORMATIE: Houd er rekening mee dat de
laadbus van de bedieningseenheid uitsluitend
mag worden geladen met een stroomsterkte tot
maximaal 10 A.

3) Sluit de acculader aan op het stopcontact.
→ Het laadproces begint automatisch en kan via

de led-indicator op de bedieningseenheid en op
de acculader worden gevolgd.

4) Schakel de acculader na beëindiging van het laad
proces uit en haal de netstekker uit het stopcontact.

5) Trek de stekker van de acculader uit de bedienings
eenheid.

6) Schakel de besturing van de elektrische rolstoel in.
De elektrische rolstoel is nu weer rijklaar.

8.11 Stoel
Het product is uitgerust met een standaardstoel.

8.11.1 Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING
Ontvlammen van zitkussen en rugkussen
Brandwonden door gebruikersfouten
► De zitting- en rugbespanning, het zitkussen, de andere kussens en de bekleding voldoen aan de normatieve

eisen met betrekking tot moeilijke ontvlambaarheid. Wanneer er onoordeelkundig of nalatig met vuur wordt
omgegaan, kunnen ze desondanks vlam vatten.

► Houd ontstekingsbronnen – in het bijzonder brandende sigaretten – uit de buurt.

VOORZICHTIG
Huidbeschadigingen
Roodkleuring van de huid door langdurig gebruik
► Gebruik de zitting niet voordat deze door een daarvoor gekwalificeerde persoon is aangepast.
► Controleer de huid regelmatig op rode plekken. Rode plekken op de huid kunnen wijzen op weefselbeschadi

gingen.
► Indien de huid bij gebruik van de zitting op bepaalde plaatsen rood wordt of de zitting andere problemen ver

oorzaakt, moet het gebruik ervan onmiddellijk worden beëindigd. Gebruik de zitting pas weer na consultatie
van de arts of therapeut die de zitting heeft voorgeschreven.
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VOORZICHTIG
Niet-inachtneming van aanwijzingen voor de verzorging
Open zitwonden door fouten van de gebruiker
► Geen enkele zitting kan de zitdruk volledig elimineren of doorzitten volledig voorkomen. 
► Zorg bij het gebruik van de zitting daarom altijd voor een zorgvuldige huidverzorging en regelmatige drukont

lasting.

LET OP
Verkeerd gebruik
Beschadiging van het zitoppervlak door gebruikersfouten
► Zorg ervoor dat de zitting niet in contact komt met scherpe voorwerpen. Daartoe behoren ook dieren met

scherpe klauwen zoals huiskatten.
► Wanneer te verwachten is dat de zitting in aanraking komt met vloeistof, bijv. door gemorst drinken of door

incontinentie, gebruik de zitting dan altijd in combinatie met een vochtafstotende hoes. 
► Gebruik voor dit product uitsluitend de incontintentiehoezen van Ottobock. Neem voor een vervangende hoes

van Ottobock contact op met de vakspecialist.

8.11.2 Contourkussens
De contourkussens bieden de gebruiker een goede ondersteuning aan de zijkanten.

23 De contourkussens zijn verkrijgbaar in een licht gecon
toureerde en een sterk gecontoureerde uitvoering.
Bovendien kunnen de kussens uitgerust zijn met een
stoffen of kunstleren hoes. 
Daarnaast is er een incontinentiehoes verkrijgbaar.

Op de foto: stoel met contourkussen in de variant met
stoffen hoes, sterk gecontoureerd.

8.11.2.1 Hoezen verwijderen en aanbrengen

Stoffen/kunstleren hoes
De stoffen hoes en de kunstleren hoes moeten voor het aanbrengen van de incontinentiehoes van het zitkussen
worden afgehaald.
De stoffen hoes kan bovendien worden verwijderd, wanneer het zitkussen en de rugbekleding worden gereinigd.

24 Hoes verwijderen/aanbrengen 
1) Trek het zitkussen of de rugbekleding los van het

klittenband.
2) Open de ritssluiting van de hoes en haal het

schuimstof kussen uit de hoes.
3) Nu kan de hoes worden verwijderd.
4) Om de hoes aan te brengen, doet u het schuimstof

kussen weer in de hoes. Let hierbij op dat u het
kussen in de juiste richting houdt.

5) Sluit de ritssluiting en druk het zitkussen of de rug
bekleding weer vast op het klittenband.
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Incontinentiehoes

INFORMATIE
Over het algemeen wordt de incontinentiehoes uitsluitend gebruikt bij een stoffen hoes, omdat de kunstleren hoes
relatief dicht is. Desondanks moet u kunstleren hoezen regelmatig van het kussen afhalen en controleren of er
door de naden geen vocht in het schuimstof kussen terecht is gekomen. In dat geval moet u het schuimstof kus
sen reinigen.

De incontinentiehoes wordt aangebracht onder de zittingbekleding. Hij beschermt het schuimstof kussen tegen
vocht.

25 Hoes aanbrengen
1) Verwijder de hoes.
2) Schuif het schuimstof kussen in de incontinentie

hoes (links boven).
3) Houd het open uiteinde van de incontinentiehoes

omhoog en leg het op het schuimstof kussen
(rechts boven).

4) Sla het overhangende uiteinde van de incontinentie
hoes naar onderen toe om het schuimstof kussen
heen en sluit de hoes aan de onderkant van het
schuimstof kussen (onder).

5) Doe de hoes om het kussen.

8.11.2.2 Hoezen reinigen

Reinigen van de stoffen hoes

INFORMATIE
► Vervang de hoes bij te sterke slijtage.
► Mocht het nodig zijn de hoes te desinfecteren, voeg dan bij het wassen een daarvoor geschikt desinfectiemid

del toe (bijv. Sagrotan®).
► Gebruik bij ernstige incontinentie naast de normale hoes een incontinentiehoes. Neem de onderhouds- en rei

nigingsinstructies voor de gebruikte incontinentiehoes in acht.

1) Doe vóór het wassen de ritssluiting van de hoes dicht.
2) Was deze hoes op 60 ºC [140 °F] met een mild, milieuvriendelijk wasmiddel.

Aanbeveling: was de hoes met het fijnwasprogramma op 40 °C [104 °F] om sterke slijtage te voorkomen.
3) Laat aan de lucht drogen. Gebruik geen wasdroger.

Reinigen van de kunstleren hoes
De kunstleren hoes hoeft niet te worden verwijderd voor de reiniging.
1) Neem de kunstleren hoes met een vochtige doek en een mild, milieuvriendelijk schoonmaakmiddel met de

hand af. Was de hoes niet in de wasmachine.
2) Laat aan de lucht drogen. Gebruik geen wasdroger.
3) Indien nodig: Voor het desinfecteren van de hoes deze afnemen met een desinfectiemiddel op waterbasis.

Reinigen van het schuimstof kussen
1) Was alle elementen van schuimstof op de hand met een fijnwasmiddel op 40 °C [104 °F]. Gebruik geen was

verzachter. Goed uitspoelen.
2) Laat aan de lucht drogen. Vermijd blootstelling aan directe hitte (bijv. zonnestraling of de hitte van een kachel

of radiator).
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8.11.3 Zithoek

VOORZICHTIG
Ondeskundige uitvoering van de instelwerkzaamheden
Uit de stoel vallen van de gebruiker door gebruikersfouten 
► Tijdens het verstellen van de zithoek mag de gebruiker niet in de stoel zitten.

De zithoek kan desgewenst in drie stappen (0°, +3° en +6°) worden versteld. Het instellen gebeurt met twee snel
spanners, die zich voor onder de zitting bevinden.

26 Zithoek verstellen bij de standaardstoel
1) Zet de twee snelspanners die zich aan de voorkant

onder de zitting bevinden, los (zie afb. 26).
2) Stel de gewenste zithoek in door de zitting iets op

te tillen en de plaatstrips tegelijkertijd naar achteren
te duwen.
Zorg ervoor dat de plaatstrips in de ingestelde ver
grendelingsstand helemaal vast komen te zitten.

3) Zet de snelspanners na het instellen weer goed
vast. 

8.11.4 Hoofdsteun
De zitting van de elektrische rolstoel kan uitgerust zijn met een hoofdsteun. De hoofdsteun of hoofd-/neksteun sta
biliseert en geleidt het hoofd van de gebruiker. Hij is door de vakspecialist gemonteerd aan de montageset voor
hoofd-/neksteunen.

INFORMATIE
Informatie over het verstellen van de hoofdsteun en reinigingsinstructies zijn eventueel te vinden in de meegele
verde documentatie van de fabrikant.

8.12 Mechanische stoelverstelfuncties
De elektrische rolstoel kan optioneel met diverse mechanische stoelverstelfuncties uitgerust zijn.
Voor nadere informatie over de concrete uitrusting van deze elektrische rolstoel kunt u terecht bij de vakspecialist.

8.12.1 Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING
Rijden met mechanische stoelverstelfuncties
Vallen, omkantelen door een gebruikersfout
► Rijd in het wegverkeer en op hellingen altijd met de rugleuning verticaal. Breng altijd een gordelsysteem aan.
► Leg bij geactiveerde rughoekverstelling uitsluitend korte afstanden binnenshuis af. Doe dit altijd in rijstand 1.

Houd er rekening mee dat het zicht tijdens het rijden beperkt is. Breng altijd een gordelsysteem aan.

WAARSCHUWING
Achterstallig onderhoud
Ernstig letsel van de gebruiker, schade aan het product door onderhoudsfouten 
► Controleer minimaal één keer per maand of de verstelfuncties geen zichtbare beschadigingen vertonen en

of de schroefverbindingen nog stevig vastzitten.
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WAARSCHUWING
Blootliggende knelpunten
Klemmen, bekneld raken van ledematen (bijv. vingers) door onachtzaamheid in gevarenzones, beschadiging van
het product
► Houd er rekening mee dat er bij het gebruik van de stoelverstelfuncties tussen het frame van de zitting en het

frame van de elektrische rolstoel op grond van de constructie beknellings- en klemgevaar bestaat.
► Zorg ervoor dat zich bij het gebruik van de elektrische stoelverstelfuncties geen lichaamsdelen (bijv. handen

of voeten) in de gevarenzone bevinden.
► Zorg ervoor dat zich bij het gebruik van de stoelverstelfuncties geen storende objecten – bijv. kleding – of hin

dernissen in de gevarenzone bevinden. 

8.12.2 Mechanische rughoekverstelling

INFORMATIE
► Neem ook de algemene veiligheidsvoorschriften uit het hoofdstuk "Mechanische stoelverstelfuncties“ > "Vei

ligheidsvoorschriften" in acht: zie pagina 38. 

De mechanische rughoekverstelling maakt het mogelijk de rugleuning maximaal 30° te kantelen. De rugleuning kan
tot de hierboven aangegeven hoek stap voor stap naar achteren worden gekanteld.

27 Rughoek verstellen
1) Bedien de ontgrendelingshendel aan de armlegger

(zie afb. 27).
2) Zet de rugleuning in de gewenste stand.
3) Laat de ontgrendelingshendel los.
→ De rugleuning is versteld.

8.12.3 Mechanisch opklapbare beensteunen

INFORMATIE
► Neem ook de algemene veiligheidsvoorschriften uit het hoofdstuk "Mechanische stoelverstelfuncties“ > "Vei

ligheidsvoorschriften" in acht: zie pagina 38. 

De mechanisch opklapbare beensteunen met gasdrukveer maken het de gebruiker mogelijk de hoek van de been
steunen zelf te verstellen om zo een permanente drukbelasting te voorkomen of de benen in een zodanige stand te
brengen, dat schokken worden gedempt. 

28 Beensteun draaien 
1) Bedien de ontgrendelingshendel op de beensteun

(zie de pijl).
2) Zet de beensteun in de gewenste stand.
3) Laat de ontgrendelingshendel los.
→ De beensteun is versteld.
Beensteun verwijderen/aanbrengen 
1) Verwijder de beensteun door deze verticaal uit de

houder te trekken. 
2) Bevestig de beensteun door deze verticaal in de

houder te steken en omlaag te duwen.
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8.13 Besturingsaccessoires
8.13.1 Begeleidersbesturing
Voor het geval dat de elektrische rolstoel wordt bestuurd door een begeleider, kan de stoel optioneel uitgerust zijn
met een aparte bedieningseenheid. Deze aparte bedieningseenheid is in hoek verstelbaar.

Functieoverzicht
Met de begeleidersbesturing bestuurt de begeleider de rijfunctie en de elektrische stoelverstelfuncties.
De module kan worden aangesloten in combinatie met de bedieningseenheid of als afzonderlijk invoerapparaat.

1 Joystick
2 Toets [Begeleidersbesturing activeren/deactive

ren]
3 Led-indicator [Begeleidersbesturing actief]

(groene led-indicator)
4 Led-indicator [Hoofdbesturing actief] (rode led-

indicator)
5 Geen functie
6 Geen functie
7 Geen functie
8 Toets [Rijstand selecteren]
9 Led-indicator [Geselecteerde rijstand]

Joystick 
Met de joystick kan de begeleider de snelheid en de rijrichting regelen. Als er een stoelverstelfunctie is geacti
veerd, kan de stoel met de joystick worden versteld.

Toets [Begeleidersbesturing activeren/deactiveren]
Met deze toets kan de begeleider de besturingsfunctie van de bedieningseenheid overnemen of deze aan de
bedieningseenheid teruggeven. Een led geeft de actuele situatie aan.

Led-indicator [Begeleidersbesturing actief]
De groene led licht op als de begeleidersbesturing geactiveerd is en de bedieningseenheid van de elektrische rol
stoel gedeactiveerd is.

Led-indicator [Hoofdbesturing actief]
De rode led licht op als de begeleidersbesturing gedeactiveerd is en de bedieningseenheid van de elektrische rol
stoel geactiveerd is.

Toets [Rijstand selecteren]
Door het indrukken van de toets wordt er een hogere/lagere rijstand ingesteld. Bij het bereiken van de hoogste rij
stand verandert het geluidssignaal.

Led-indicator [Geselecteerde rijstand]
De leds geven aan in welke rijstand (1–5) de rolstoel staat.

8.14 Overige opties
8.14.1 Houder voor de bedieningseenheid

Standaardhouder voor de bedieningseenheid
De houder van de bedieningseenheid kan desgewenst naar voren toe worden losgetrokken.
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29 Houder van de bedieningseenheid lostrekken
1) Pak de houder van de bedieningseenheid aan de

voorkant vast.
2) Trek de houder van de bedieningseenheid naar

voren toe los.

Houder van de bedieningseenheid bevestigen
1) Bevestig de houder van de bedieningseenheid op

de stang.
2) Duw de houder van de bedieningseenheid naar

achteren.

Zwenkbare houder voor de bedieningseenheid
Met deze houder kan de elektrische rolstoel onder de rand van een tafel of dichter naar een object toe worden
gereden.
De houder voor de bedieningseenheid kan tot tegen de armleuning worden gedraaid.

30 Houder van de bedieningseenheid wegdraaien 
1) Duw de houder van de bedieningseenheid opzij

door er wat druk op uit te oefenen.
→ Het draai-element is ontgrendeld.

2) Draai de houder van de bedieningseenheid opzij.
INFORMATIE: Als de houder wordt terugge
draaid in zijn uitgangspositie, klikt het draai-
element weer vast.

31 Bedieningseenheid verwijderen/bevestigen
1) Verwijderen: Trek de bedieningseenheid naar

boven toe los van de kogelkop.
2) Bevestigen: Zet de bedieningseenheid op de

kogelkop en duw hem omlaag.

8.14.1.1 Positie van de bedieningseenheid aanpassen

INFORMATIE
De bedieningseenheid is standaard gemonteerd aan de kant die bij bestelling is aangegeven. Wanneer de
gebruiker daar de voorkeur aan geeft, kan de bedieningseenheid ook aan de andere kant van de elektrische rol
stoel worden bevestigd. Neem hiervoor contact op met de vakspecialist die het product aan u heeft afgeleverd.

De bedieningseenheid kan achteraf naar voren of naar achteren worden verzet. De standaardhouder voor de
bedieningseenheid en de wegzwenkbare houder voor de bedieningseenheid worden op dezelfde manier versteld.
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32 Positie van de bedieningseenheid aanpassen aan
de onderarmlengte
1) Draai de drie stelbouten aan de onderkant van de

armlegger los.
2) Schuif de stang met de bedieningseenheid naar

voren of naar achteren.
INFORMATIE: Als de stang van de bedienings
eenheid te lang is, kan deze worden ingekort.
Neem hiervoor contact op met de vakspecialist
die uw product heeft aangepast.

3) Draai de drie stelbouten aan de onderkant van de
armlegger vast.

8.14.2 Overzicht van verdere accessoires

INFORMATIE
Deze en andere opties zijn te vinden op het bestelformulier en in de onderdelencatalogus.

De elektrische rolstoel kan ook nog uitgerust zijn met andere accessoires:
• stoeprandenhulp: voor het op- en afrijden van stoepranden en traptreden met een maximale hoogte van 80 mm

(3").
• lekvrije banden: massief rubberen banden
• standaardzitting Junior
• amleggeradapters: speciale adapters voor de armleggers uit onze onderdelencatalogus
• montageset voor hoofd-/neksteunen: voor montage aan de rugbuis
• extra verlichting
• gereedschapsset
• Airman pomp
• stokhouder
• werkblad
• accessoiretas
• tas voor mobiele telefoons
Deze en andere opties zijn te vinden op het bestelformulier en in de onderdelencatalogus.

8.15 Demontage en transport
8.15.1 Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING
Ongeoorloofd transport in vliegtuigen
Brandwonden, explosie of beschadiging van de accu's door niet-naleving van de transportvoorschriften 
► Transporteer de elektrische rolstoel in vliegtuigen volgens de bepalingen van de IATA (International Air Trans

port Association) en de betreffende luchtvaartmaatschappij. Dit betekent dat vóór afgifte van de elektrische
rolstoel als bagage de zekering altijd uit de stoel moet worden gehaald en de accuaansluitingen moeten wor
den geïsoleerd, zodat ze beveiligd zijn tegen kortsluiting. 

► In het bijzonder accu's die niet zijn beveiligd tegen lekken en die niet rechtop kunnen worden vervoerd, moe
ten eveneens uit de stoel worden gehaald en zo worden verpakt dat ze beschermd zijn tegen lekkage en kort
sluiting.

► Meer informatie kunt u vinden op www.iata.org. De fabrikant adviseert vóór iedere vlucht rechtstreeks contact
op te nemen met de luchtvaartmaatschappij om te informeren naar de speciale transportvoorwaarden. 

► Indien gewenst, kunt u bij de beschrijving van de mobiliteitsbeperking gebruik maken van de SSR-codes
(Special Service Request). Deze vindt u bijvoorbeeld op internet.
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VOORZICHTIG
Niet goed vastzetten tijdens vervoer
Knellen, beklemmen van lichaamsdelen door niet-inachtneming van transportvoorschriften
► Schakel bij transport in voertuigen, vliegtuigen en liften en op hefplateaus de besturing van de elektrische rol

stoel uit en vergrendel de rem.
► Zet de elektrische rolstoel vast volgens de voor het gebruikte vervoershulpmiddel geldende voorschriften.
► Zet de elektrische rolstoel bij transport in een ander voertuig goed vast met spanbanden. Bevestig de span

banden uitsluitend aan de transportogen en de daarvoor bedoelde bevestigingspunten.

LET OP
Verkeerd optillen van de elektrische rolstoel
Beschadiging van de elektrische rolstoel door niet-inachtneming van transportvoorschriften
► Gebruik voor het transporteren van de rolstoel uitsluitend daarvoor geschikte hefwerktuigen. Nadere informa

tie over het gewicht kunt u vinden in het hoofdstuk "Technische gegevens" (zie pagina 55).
► Bevestig de hefwerktuigen niet aan bewegende of verstelbare delen.
► Zorg ervoor dat de zitting voor het verladen en bij het transporteren van de elektrische rolstoel altijd in de

laagste stand staat en dat de rugleuning verticaal staat.

8.15.2 Transportformaat verkleinen
Het transportformaat van het product kan met slechts enkele handgrepen worden verkleind, zodat het gemakkelij
ker kan worden vervoerd.

33 Voorbereiden voor transport
1) Schakel de besturing uit.
2) Indien nodig: Verwijder de bedieningseenheid (zie

pagina 40) en leg deze voorzichtig neer.
3) Verwijder de zijdelen (zie pagina 18) en leg ze op

de zitting.
4) Klap de rugleuning naar voren en leg hem op de zit

ting (zie pagina 21).
5) Verwijder de beensteunen en leg ze neer (zie

pagina 19).
6) Indien nodig: Verwijder de accupacks (zie

pagina 33).

34 Frame loskoppelen van de aandrijfeenheid
Om het formaat van de elektrische rolstoel verder te
verkleinen, kunt u het frame loskoppelen van de aandrij
feenheid:
> Voorwaarde: De accupacks zijn verwijderd (zie

pagina 33).
1) Indien nodig: Trek aan de ontgrendelingsriem van

de zittingvergrendeling en klap de vergrendelings
stang helemaal naar achteren (zie afb. 34).

2) Druk met de voet de standvlakken boven de anti
kiepwielen op de aandrijfeenheid omlaag tot deze
de grond raken (zie afb. 35, links).

3) Koppel het frame los van de aandrijfeenheid door
het iets op te tillen (zie afb. 35, rechts).

4) Leg het frame en de aandrijfeenheid apart neer.
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36 Zitting op het frame klappen
Om het formaat van het frame verder te verkleinen, kunt
u de zitting neerklappen:
1) Zet de snelspanners los. Deze bevinden zich onder

de zitting (zie afb. 36).
2) Klap de zitting neer door deze iets op te tillen en de

plaatstrips tegelijkertijd naar achteren te duwen.
Zorg ervoor dat de plaatstrips in de ingestelde ver
grendelingsstand helemaal vast komen te zitten.

3) Zet de snelspanners na het instellen weer goed
vast. 

37 Benodigde ruimte verkleinen
1) Plaats de accupacks terug in de aandrijfeenheid.

INFORMATIE: Plaats de accupacks zo, dat de
daarop aangebrachte rode pijlen in de rijrich
ting wijzen. 

2) Zet de vergrendelingshendel weer omhoog, zodat
de accupacks niet uit de aandrijfeenheid kunnen
vallen (zie afb. 37).

3) Desgewenst: Leg de bedieningseenheid op de
accupacks (niet afgeb.) of steek hem in de daarvoor
bedoelde houder.
INFORMATIE: Let op dat de bedieningseenheid
uitgeschakeld blijft en dat geen van de kabels
knel komt te zitten.
→ De elektrische rolstoel is nu gereed voor trans

port en kan worden meegenomen in de auto.
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38 Elektrische rolstoel in delen transporteren
De elektrische rolstoel kan ook volledig gedemonteerd
worden getransporteerd. Dit heeft de volgende voorde
len:
• Bij het transport wordt veel ruimte bespaard.
• De in onderdelen gedemonteerde elektrische rol

stoel is gemakkelijker op te tillen.
• LET OP: Zet de gedemonteerde onderdelen van

de elektrische rolstoel tijdens het transport
goed vast, zodat ze niet kunnen wegglijden.

8.15.3 Gereedmaken voor transport
Elektrische rolstoel in zijn geheel transporteren
1) Indien nodig: Schakel de besturing uit (zie pagina 24).
2) Eventueel: Vergrendel de rem (zie pagina 31).
3) Zet de elektrische rolstoel in het transportmiddel vast met spanbanden.

8.15.4 Montage
Ga in omgekeerde volgorde te werk om de elektrische rolstoel weer te monteren. 
Als het frame voor het transport van de elektrische rolstoel is losgekoppeld van de aandrijfeenheid, moet er bij het
monteren op worden gelet dat het frame op de juiste manier wordt vergrendeld:

39
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Frame verbinden met de aandrijfeenheid
1) Zet de aandrijfeenheid en het frame klaar.
2) Trek aan de ontgrendelingsriem van de zittingver

grendeling en klap de vergrendelingsstang hele
maal omlaag (zie afb. 34).

3) Druk met de voet de standvlakken (botsbescherm
wielen) boven de antikiepwielen op de aandrijfeen
heid omlaag tot deze de grond raken (zie afb. 35,
links). De aandrijfeenheid staat nu schuin.

4) Zet het frame boven op de aandrijfeenheid (zie
afb. 35, rechts).

5) Trek aan de ontgrendelingsriem van de zittingver
grendeling en klap de vergrendelingsstang hele
maal omhoog (zie afb. 34).
INFORMATIE: Let hierbij op dat de vergrende
lingsstang weer goed op zijn plaats komt te zit
ten (zie afb. 39, pos. 1). Beide vergrendelings
pennen moeten goed vast komen te zitten (zie
afb. 39, pos. 2).
VOORZICHTIG! Vallen door gebrek aan stabili
teit van het frame. Controleer of de vergrende
lingspennen aan weerszijden van de onderbalk
goed vastzitten. De pennen moeten duidelijk
zichtbaar zijn, zodat het frame niet kan losra
ken van de aandrijfeenheid (zie afb. 40).

6) Zet de zitting in de gewenste hoek (zie pagina 38).

45A200

Gebruik



8.16 Gebruik in rolstoelbussen

WAARSCHUWING
Gebruik in rolstoelbussen
Ernstig letsel bij ongevallen door gebruikersfouten
► Gebruik in eerste instantie altijd de in de rolstoelbus geïnstalleerde stoelen en veiligheidssystemen. Alleen

dan zijn de inzittenden bij een ongeval optimaal beschermd.
► Bij gebruik van de bij de fabrikant verkrijgbare beveiligingselementen en van adequate beveiligingssystemen

voor rolstoelinzittenden kunt u het product bij vervoer in een rolstoelbus als stoel gebruiken. Nadere informa
tie hierover is ook te vinden in de brochure met het bestelnummer 646D158.

► Vervoer altijd maar één persoon met de elektrische rolstoel.
► Schakel de besturing uit, nadat u de elektrische rolstoel in de rolstoelbus hebt gepositioneerd.
► Gebruik de elektrische rolstoel uitsluitend in een rolstoelbus, wanneer de zitting in de laagste stand staat en

de rugleuning verticaal staat.
► Houd rekening met de beperkingen in verband met de gemonteerde opties (zie pagina 47).

WAARSCHUWING
Verboden gebruik van het gordelsysteem als persoonsveiligheidssysteem in een rolstoelbus
Ernstig letsel door fouten in het gebruik van het product
► Gebruik de bij het product aangeboden gordels en positioneringshulpmiddelen in geen geval als onderdeel

van een persoonsveiligheidssysteem bij vervoer in een rolstoelbus.
► Houd er rekening mee dat de bij het product aangeboden gordels en positioneringshulpmiddelen uitsluitend

zijn bedoeld voor extra stabilisatie van de persoon die in het product zit.

Het product mag als stoel in rolstoelbussen worden gebruikt.
Bij vervoer in een rolstoelbus moet het product met behulp van spanbanden voldoende worden vastgezet.

8.16.1 Noodzakelijke accessoires
Voor het gebruik van de elektrische rolstoel als stoel in een rolstoelbus moeten er aanvullende accessoires worden
gemonteerd (fixatieset 491S00=SK024). Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de vakspecialist die de rol
stoel heeft aangepast.

8.16.2 Gebruik van het product in het voertuig

WAARSCHUWING
Positionering in rolstoelbussen 
Ernstig letsel bij ongevallen door gebruikersfouten
► Het product mag alleen in een rolstoelbus worden gepositioneerd door een gekwalificeerde vakspecialist.
► Informeer de vakspecialist over de hieronder vermelde bevestigingspunten van uw product.

Het product is getest conform ANSI/RESNA en ISO 7176-19.

41 Elektrische rolstoel in het voertuig vastzetten
1) Zet de elektrische rolstoel in de rolstoelbus op zijn

plaats. Zie voor nadere informatie hoofdstuk 5 van
de brochure "Vervoer van personen met een
beperkte mobiliteit", bestelnummer 646D158. 

2) Schakel de besturing uit (zie pagina 29). 
3) Controleer of de rem vergrendeld is. Vergrendel de

remmen zo nodig (zie pagina 31).
4) Breng de bevestigingsriemen aan (zie hieronder). 
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42 Voorste bevestigingsriemen aanbrengen
1) Haak de voorste bevestigingsriemen van buiten af in

de voorste bevestigingsogen (zie afb. 42).
2) Span de bevestigingsriemen voor. 

43 Achterste bevestigingsriemen aanbrengen
1) Haak de achterste bevestigingsriemen van onder af

in de achterste bevestigingsogen (zie afb. 43).
2) Span de bevestigingsriemen achter. 

Gebruik van het in het voertuig geïntegreerde veiligheidssysteem
Het bevestigen van de bekkengordel van de rolstoelbus is verplicht. Daarnaast kan het gordelsysteem van de elek
trische rolstoel tijdens het transport worden gebruikt om de inzittende te positioneren.

44 Bekkengordel bevestigen
1) Leid zowel links als rechts één uiteinde van de bek

kengordel vanaf de zittingzijde naar buiten. 
2) Haak het uiteinde van de bekkengordel vast aan de

pen (zie afb. 44). 

8.16.3 Gebruiksbeperkingen

WAARSCHUWING
Gebruik van het product met bepaalde instellingen of gemonteerde opties.
Ernstig letsel bij ongevallen door het losraken van opties
► Verwijder vóór gebruik van het product als stoel in een rolstoelbus de opties die voor een veilig vervoer in een

rolstoelbus gedemonteerd moeten worden. Raadpleeg hiervoor de onderstaande tabel.
► Berg de gedemonteerde opties veilig op in de rolstoelbus.
► Houd er rekening mee dat bij bepaalde instellingen van het product het gebruik van het product in een rol

stoelbus uitgesloten is.
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Optie* Geen vervoer in een
rolstoelbus moge
lijk

Optie demonteren Optie aan het pro
duct vastzetten

Hoofdsteun incl. montageset X** X***
Werkblad, naar opzij wegzwenkbaar X
Fixatiegordel met gordelslot** X
Houder voor bedieningseenheid wegzwenk
baar, in hoogte verstelbaar

X

* De hierna vermelde opties zijn niet voor alle versies van de A200 verkrijgbaar.
** Als de gemonteerde hoofdsteun geen crashtest heeft ondergaan, demonteer deze optie dan.
*** De hoofdsteun kan op de elektrische rolstoel blijven zitten, als er hiervoor een crashtest-goedkeuring aanwezig
is. Welke hoofdsteunen zijn goedgekeurd, kunt u vinden op het bestelformulier.
**** De fixatiegordel kan tijdens het vervoer worden gebruikt om de inzittende te positioneren. Het bevestigen van
het beveiligingssysteem voor rolstoelinzittenden is desondanks voorgeschreven (zie pagina 46).

8.17 Dagelijks onderhoud
8.17.1 Veiligheidsvoorschriften

VOORZICHTIG
Verkeerde reiniging
Verwondingen door beschadiging van het product, infecties/huidirritaties door gebruikersfouten
► Zorg er bij het reinigen beslist voor dat de elektronica, de motor en de accu's niet in direct contact komen met

water. Reinig het product in geen geval met een waterstraal of een hogedrukreiniger.
► Reinig het zitkussen en de rugbekleding zodra deze verontreinigd zijn om contaminatie met ziektekiemen te

voorkomen.
► Desinfecteer het product regelmatig. 
► Gebruik voor het reinigen een doek of een spons.
► Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen en oplosmiddelen om corrosie te voorkomen.
► Controleer na het reinigen de rij-eigenschappen van het product.

INFORMATIE
De zuigerstangen worden niet gesmeerd. Deze zijn onderhoudsvrij.

8.17.2 Reiniging
De elektrische rolstoel moet regelmatig – afhankelijk van het gebruik en de mate van vervuiling – worden gereinigd.
• Reinig de bedieningseenheid, de acculader, de armleggers en de beplating met een vochtige doek en een mil

de reinigingsoplossing.
• Reinig de zittingbespanning, de rugbespanning en het zitkussen met een droge borstel.
• Reinig de wielen en het frame met een vochtige kunststof borstel.
• Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, oplosmiddelen, harde borstels, enz.
• Spuit het product niet met een hogedrukreininger af.
• Neem ook de reinigingsinstructies in het hoofdstuk "Heupgordel" in acht: zie pagina 22.

8.17.3 Desinfectie
1) Maak vóór het desinfecteren de kussens grondig schoon.
2) Neem alle delen van het product vochtig af met een desinfectiemiddel.

Belangrijke aanwijzingen voor het desinfecteren 
• Gebruik voor het desinfecteren uitsluitend kleurloze middelen op waterbasis. Volg hierbij de gebruiksinstruc

ties van de fabrikant op.
• Voordat het product wordt gedesinfecteerd, moeten het zit- en rugkussen, de bedieningseenheid en de arm

leggers worden gereinigd.
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9 Onderhoud en reparatie
9.1 Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING
Foutieve onderhoudswerkzaamheden
Ernstig letsel van de gebruiker, schade aan het product door niet-inachtneming van onderhoudstermijnen
► Onderhoudswerkzaamheden aan de elektrische rolstoel mogen alleen worden verricht door vakspecialisten

die daarvoor door de fabrikant zijn opgeleid. Laat de elektrische rolstoel eens per jaar onderhouden en con
troleren op zijn functionaliteit en rijveiligheid.

► Laat de elektrische rolstoel bij regelmatige verandering van gebruiker (kinderen en jongeren die nog in de
groei zijn) en bij gebruikers met een veranderend ziektebeeld eens per halfjaar controleren, instellen en
onderhouden.

WAARSCHUWING
Ontbrekende controle van belangrijke producteigenschappen
Ernstig letsel van de gebruiker, schade aan het product door onderhoudsfouten
► Controleer minimaal één keer per maand of de stoelverstelfuncties geen zichtbare beschadigingen vertonen

en of de schroefverbindingen nog stevig vastzitten.
► Zorg voor voldoende bandenspanning. De spanning die de banden moeten hebben, is aangegeven op de

buitenkant van de band en staat daarnaast vermeld in het hoofdstuk "Technische gegevens".

VOORZICHTIG
Ongecontroleerd rijgedrag, onverwachte geluiden of geuren
Vallen, omkantelen, botsing met personen of voorwerpen in de omgeving door defecten
► Stel het product onmiddellijk buiten gebruik, wanneer u storingen of defecten ontdekt of er andere risico's zijn

die persoonlijk letsel tot gevolg kunnen hebben. Dit kunnen bijvoorbeeld onverwachte bewegingen zijn of
onverwachte, niet eerder waargenomen geluiden of geuren die sterk afwijken van de toestand waarin het pro
duct is afgeleverd.

► Neem contact op met uw geautoriseerde dealer.

9.2 Onderhoud
• Controleer het product telkens voor gebruik op zijn functionaliteit.
• Bij geconstateerde gebreken mag het product niet langer worden gebruikt. Dit geldt in het bijzonder bij instabi

liteit van het product of wijzigingen van het rijgedrag en bij problemen met de zitpositie van de gebruiker of de
stabiliteit van de zitting. Er dient onmiddellijk contact te worden opgenomen met de vakspecialist om de gebre
ken te laten verhelpen.

• Ditzelfde geldt, wanneer wordt ontdekt dat er onderdelen loszitten of versleten, verbogen of beschadigd zijn en
als er scheuren of breuken in het frame worden ontdekt.

• Sommige vast omschreven onderhoudswerkzaamheden en kleine reparaties kunnen thuis worden uitgevoerd.
Meer informatie hierover is te vinden in de hoofdstukken "Onderhoudstermijnen“ (zie pagina 49) en "Reparatie"
(zie pagina 50).

• Wanneer het product niet regelmatig wordt onderhouden, kan dat tot gevolg hebben dat de gebruiker zwaar of
zelfs levensgevaarlijk gewond raakt.

• Service- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door daartoe geautoriseerd vakkundig
personeel of door de fabrikant. Bij reparaties worden er dan uitsluitend Ottobock onderdelen gebruikt.

9.2.1 Onderhoudstermijnen
De in het onderstaande overzicht vermelde controlewerkzaamheden dienen binnen de aangegeven periodes uitge
voerd te worden door de gebruiker of een begeleider: 

Component Werkzaamheid Telkens
voor het
rijden

Wekelijks Maande
lijks

Controleren of de wielen goed vastzitten X
Controleren of de centrale moer op de aandrijfas goed
vastzit

X
Aandrijfwielen

Controleren of de wielen vrij en zonder zijslag draaien X
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Component Werkzaamheid Telkens
voor het
rijden

Wekelijks Maande
lijks

Aandrijfwielen Controleren of de elektrische rolstoel goed rechtuitrijdt X
Speling in het draaien van de zwenkwielen controleren X
Controleren of de vork zonder speling is bevestigd X
Controleren of de wielen vrij en zonder zijslag draaien X

Zwenkwielen

Controleren of de bevestigingsmoeren goed vastzitten X
Zittingbevestiging Controleren of de bevestigingsbouten goed vastzitten X

Controleren of de vergrendeling functioneert en goed
vastzit

XBeensteun

Voetsteunen controleren op beschadigingen X
Controleren of de vergrendeling functioneert en goed
vastzit

X

Voetsteunen controleren op beschadigingen X

Beensteun,
mechanisch
opklapbaar

Visuele controle op krassen op de zuigerstang en op
olieverlies uitvoeren

X

Toestand van de kussens/bekleding controleren X
Bevestigingsriemen controleren op slijtage X

Kussens en bekle
ding/gordels en
riemen Controleren of het gordelslot goed werkt X

Bandenspanning controleren (zie buitenkant band) X
Controleren of de profieldiepte voldoende is (min. 1
mm)

X
Banden

Controleren op beschadigingen X
Accu's Laadtoestand van de accu's controleren X

Controleren op uitwendige beschadigingen XVerlichting
Functionaliteit controleren X
Besturing controleren op storingvrijheid (bij led-foutmel
dingen de vakspecialist informeren)

X

Acculader controleren op storingvrijheid (bij led-foutmel
dingen de vakspecialist informeren)

X

Elektronica

Stekkerverbindingen controleren X
Bij ontgrendelde rem: controleren of de led-indicator op
de bedieningseenheid knippert

XRem

Bij vergrendelde rem: remwerking controleren door te
proberen het product te duwen

X

Controleren of de bevestigingsbouten goed vastzitten X
Controleren of de schroefverbindingen tussen armleg
ger en bedieningseenheid goed vastzitten

X
Zijdelen en arm
leggers

Armleggers controleren op beschadigingen X
Zittingbevestiging Controleren of de bevestigingsbouten goed vastzitten X
Gasdrukveer
(optie)

Visuele controle op krassen op de zuigerstang en op
olieverlies uitvoeren

X

Product Controleren of alle etiketten en aanduidingen op het
product nog goed leesbaar en volledig zijn

X

9.3 Reparatie

WAARSCHUWING
Verboden reparatiewerkzaamheden
Ernstig letsel van de gebruiker, schade aan het product door instel- en montagefouten
► Voer alleen de reparaties uit die in dit hoofdstuk worden beschreven.
► Andere reparaties mogen niet worden uitgevoerd door de gebruiker zelf, maar alleen door daarvoor opgeleide

vakmensen.
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9.3.1 Defecte zekering vervangen

INFORMATIE
Gebruik bij vervanging uitsluitend zekeringen van hetzelfde type. Let op de opgedrukte waarde.

Voor het vervangen van een smeltzekering: zie pagina 18.
Als de smeltzekering zonder aanwijsbare reden herhaaldelijk na korte tijd doorbrandt, moet u contact opnemen met
de vakspecialist.

9.3.2 Wiel verwisselen

VOORZICHTIG
Ongecontroleerde bewegingen van de elektrische rolstoel
Knellen, beklemmen, stoten door niet-inachtneming van reparatie-instructies
► Wanneer u de elektrische rolstoel op een bok zet, zorg er dan voor dat hij niet kan wegglijden of kan omkante

len door onder de aandrijfeenheid een geschikte onderlaag aan te brengen.
► Let op dat zich geen lichaamsdelen (bijv. de handen of het hoofd) in de gevarenzone bevinden.

45 Aandrijfwiel vervangen
1) Schakel de besturing uit.
2) Zet de elektrische rolstoel op een bok, zodat het te

verwisselen wiel vrij kan draaien.
3) Draai de vier bouten rondom de wielnaaf los en ver

wijder de bouten. 
4) Trek het aandrijfwiel naar voren toe los van de wiel

naaf.
5) Zet het nieuwe aandrijfwiel op de wielnaaf.
6) Draai alle vier de bouten met een momentsleutel

vast. Het aanhaalmoment bedraagt 25 Nm.

46 Zwenkwiel vervangen
1) Schakel de besturing uit.
2) Zet de elektrische rolstoel op een bok, zodat het te

verwisselen wiel vrij kan draaien.
3) Draai de asbout met een inbussleutel los en trek de

as uit het wiel.
4) Verwijder het zwenkwiel uit de zwenkwielvork.
5) Zet het nieuwe zwenkwiel in de zwenkwielvork.
6) Steek de as in het wiel.
7) Draai de asbout met een momentsleutel vast. Het

aanhaalmoment bedraagt 10 Nm.

9.3.3 Binnen- en buitenbanden vervangen
De zwenkwielen zijn principieel lekvrij en kunnen alleen in hun geheel worden vervangen. 
De velgen van de aandrijfwielen bestaan uit twee delen die na het losdraaien van de inbusbouten van elkaar
gescheiden kunnen worden.
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47 Reparaties uitvoeren
1) Demonteer het betreffende wiel (zie het vorige

hoofdstuk).
2) Laat alle lucht uit de band lopen en duw het ventiel

helemaal naar binnen in de velg.
3) Draai de vijf inbusbouten waarmee de beide delen

van de velg met elkaar zijn verbonden, los (zie
afb. 47, links).

4) Wip de band van de schouder van de velg.
5) Trek de defecte binnenband naar buiten (zie

afb. 47, rechts).
6) Repareer de binnenband met een in de handel ver

krijgbare bandenreparatieset of vervang de binnen
band door een nieuwe.

7) Monteer de velg weer. Draai hiervoor de bouten
stevig aan.

8) Monteer het wiel weer (zie het vorige hoofdstuk).

9.3.4 Accu vervangen
De accupacks mogen uitsluitend worden vervangen door een geautoriseerde vakspecialist. 

9.4 Storingen verhelpen
INFORMATIE

Het systeem voert bij communicatieproblemen in het bussysteem van de besturing een noodstop uit. Hierdoor
wordt voorkomen dat bepaalde functies ongecontroleerd worden geactiveerd.
► Zorg ervoor dat de besturing van de elektrische rolstoel na iedere noodstop opnieuw wordt ingeschakeld.
► Wanneer de rolstoel nadat deze opnieuw is ingeschakeld, niet rijklaar is, ontgrendel dan de rem om de duw

functie te activeren.
► Neem onmiddellijk contact op met de vakspecialist.

Storingen worden weergegeven op de led-indicatorvelden van de bedieningseenheid. In de volgende tabellen wor
den de diverse meldingen met de bijbehorende storingen en de mogelijke oorzaken en oplossingen nader toege
licht.
Neem contact op met uw dealer, als de storingen met de hier beschreven maatregelen niet volledig verholpen kun
nen worden. De vakspecialist heeft de mogelijkheid om met een handprogrammeerapparaat de precieze foutcode
uit te lezen en een gerichte systeemanalyse uit te voeren.
De besturing slaat alle opgetreden storingen op in een lijst. De dealer kan deze informatie oproepen, bijv. bij een
algehele revisie van de elektrische rolstoel. Uit de opgeslagen gegevens kan de dealer de verdere service- en
onderhoudstermijnen afleiden.

9.4.1 Soorten melding

Waarschuwing
Een waarschuwing geeft informatie over de status of het niet of niet goed functioneren van een of meer componen
ten van de elektrische rolstoel. Componenten die in orde zijn, werken normaal. 
Als bijv. de verbinding van de besturing met de motor van de zitting niet in orde is, wordt dit alleen aangegeven
wanneer deze motor wordt aangestuurd. U kunt in dit geval gewoon met de rolstoel blijven rijden.

Storing
Een storing beïnvloedt een of meer functies van de elektrische rolstoel. Totdat de storing is verholpen, kan het sys
teem niet goed functioneren.

9.4.2 Storingsoverzicht rolstoelbesturing
Bedieningseenheid VR2

Knipperende
led

Storing/waarschuwing Oorzaak Mogelijke oplossing

Onderspanning van de
accu

Diepontlading Laad de accu zo snel mogelijk op
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Knipperende
led

Storing/waarschuwing Oorzaak Mogelijke oplossing

Accukabel niet in orde/ver
binding met de accu niet in
orde 

Controleer de verbinding met de accu
(bij een goede verbinding de accu
laden)

Linker motor niet aangeslo
ten

Bijv. stekkerverbinding niet
in orde, kabelbreuk

Controleer de stekkerverbindingen en
de kabels van de linker motor

Bekabeling linker motor
niet in orde

Bijv. kabelbreuk, geen ver
binding met de accu

Controleer de kabelverbindingen van
de linker motor; controleer de verbin
ding met de accu-aansluiting

Rechter motor niet aange
sloten

Bijv. stekkerverbinding niet
in orde, kabelbreuk

Controleer de stekkerverbindingen en
de kabels van de rechter motor

Bekabeling rechter motor
niet in orde

Bijv. kabelbreuk, geen ver
binding met de accu

Controleer de kabelverbindingen van
de rechter motor; controleer de verbin
ding met de accu-aansluiting

Rijfunctie geblokkeerd
door externe invloeden

Acculader mogelijk aange
sloten

Verwijder de acculader

Storing joystick Joystick bij inschakeling
niet in de nulstand

Zet de joystick vóór inschakeling in de
nulstand

Storing controller Controller defect Controleer alle verbindingen

Remontgrendeling Remontgrendeling open Controleer de motorremmen
Controleer de verbindingen met de
controller

Overspanning van de accu Spanning te hoog
Losse accucontacten

Rijd langzaam verder
Controleer de bekabeling/stekkercon
tacten

Communicatiefout tussen
bedieningseenheid (joy
stick) en controller

Defecte kabel, losse stek
kerverbinding

Controleer de bekabeling/stekkercon
tacten

9.5 Gedrag bij pech
Bij pech moet er onmiddellijk contact worden opgenomen met de vakspecialist die dit product heeft aangepast, of
met de servicedienst van de fabrikant (zie de binnenkant van de omslag of de achterkant voor de adressen). Hierbij
moeten alle relevante bijzonderheden worden vermeld, zoals het type elektrische rolstoel, de aard van de storing
(bijv. problemen met de motor) en zo mogelijk het serienummer van de elektrische rolstoel.
Om zo snel mogelijk geholpen te kunnen worden, is het handig om in het daarvoor bedoelde veld aan de achter
kant van deze gebruiksaanwijzing het adres en telefoonnummer van de betreffende vakspecialist te noteren. Vooral
als u buiten gaat rijden, is het belangrijk dat u deze gegevens bij u hebt.

10 Afvalverwerking
10.1 Veiligheidsvoorschriften

LET OP
Behandeling van afgedankte accu's
Milieuvervuiling door een verkeerde behandeling
► Behandel de accu's volgens de opgedrukte aanwijzingen van de accufabrikant.
► Houd er rekening mee dat accu's niet bij het huisvuil mogen worden gedaan. 

10.2 Aanwijzingen voor afvalverwerking
Wanneer het product niet langer wordt gebruikt, moet het worden teruggegeven aan de dealer.
Defecte accu's kunt u bij aankoop van nieuwe accu's bij de dealer altijd weer inleveren. 
Alle componenten moeten volgens de daarvoor toepasselijke, in het land van gebruik geldende milieuvoorschriften
worden verwerkt.
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10.3 Aanwijzingen voor hergebruik

VOORZICHTIG
Gebruikte zittingbekleding
Functionele en hygiënische risico's door hergebruik
► Vervang de zittingbekleding bij hergebruik door nieuwe.

Het product is geschikt voor hergebruik.
Producten die worden hergebruikt, worden – evenals gebruikte machines of voertuigen – blootgesteld aan een bij
zondere belasting. De kenmerken en prestaties mogen niet zodanig wijzigen, dat de veiligheid van de gebruiker of
van derden tijdens de levensduur in gevaar wordt gebracht.
Voordat het betreffende product wordt hergebruikt, moet het grondig worden gereinigd en gedesinfecteerd. Daar
na moet het product door een geautoriseerde vakman worden gecontroleerd op staat van onderhoud, slijtage en
beschadigingen. Alle versleten en beschadigde onderdelen en alle componenten die voor de nieuwe gebruiker niet
passen of niet geschikt zijn, moeten worden vervangen. 
Gedetailleerde informatie over het vervangen van onderdelen alsmede gegevens over het benodigde gereedschap
en de voorgeschreven service-intervallen zijn te vinden in de servicehandleiding.

11 Juridische informatie
Op alle juridische bepalingen is het recht van het land van gebruik van toepassing. Daarom kunnen deze bepalin
gen van land tot land variëren.

11.1 Aansprakelijkheid
De fabrikant is aansprakelijk, wanneer het product wordt gebruikt volgens de beschrijvingen en aanwijzingen in dit
document. Voor schade die wordt veroorzaakt door niet-naleving van de aanwijzingen in dit document, in het bij
zonder door een verkeerd gebruik of het aanbrengen van niet-toegestane veranderingen aan het product, is de
fabrikant niet aansprakelijk.

11.2 CE-conformiteit
Het product voldoet aan de eisen van de Europese richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen. Op
grond van de classificatiecriteria volgens bijlage IX van deze richtlijn is het product ingedeeld in klasse I. De verkla
ring van overeenstemming is daarom door de fabrikant geheel onder eigen verantwoordelijkheid opgemaakt vol
gens bijlage VII van de richtlijn.
Het product voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van
8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische
apparatuur.

11.3 Fabrieksgarantie
Voor nadere informatie over de garantievoorwaarden kunt u terecht bij de vakspecialist die dit product heeft aange
past, en bij de servicedienst van de fabrikant (zie de binnenkant van de omslag voor de adressen).

11.4 Gebruiksduur
Verwachte gebruiksduur: 5 jaar.
De verwachte gebruiksduur vormt de basis voor de constructie en de productie van het product en de specificaties
betreffende het gebruik waarvoor het product is bestemd. Deze omvatten ook specificaties betreffende het onder
houd, het in stand houden van de functionaliteit en de veiligheid van het product.
Wanneer het product langer wordt gebruikt dan de verwachte gebruiksduur, treden er hogere restrisico's op. Het
gebruik mag dan uitsluitend plaatsvinden onder een zorgvuldig, deskundig toezicht door de vakspecialist.
Wanneer de gebruiksduur is verstreken, dient de gebruiker of een voor hem verantwoordelijke begeleider contact
op te nemen met de vakspecialist die het product heeft aangepast, of met de servicedienst van de fabrikant (zie de
binnenkant van de omslag of de achterkant voor het adres). Hier kan de gebruiker informatie inwinnen over beken
de risico's en over de actuele mogelijkheden om het product op te knappen.
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12 Technische gegevens
INFORMATIE

► Veel technische gegevens staan hieronder vermeld in mm. Houd er echter rekening mee dat – voor zover niet
anders aangegeven – de instellingen van het product niet per mm kunnen worden aangepast, maar alleen in
stappen van ca. 0,5 cm of 1 cm.

► Houd er daarnaast rekening mee dat de waarden die worden bereikt bij het instellen, kunnen afwijken van de
hieronder vermelde waarden. De afwijking kan ±10 mm en ±2° bedragen.

Gebruiksklasse (volgens DIN EN 12184)
Klasse A

Maten en gewichten
Zitdiepte standaardstoel: 340 – 500 mm (13.4" – 19.7")

contourstoel: 360 – 480 mm (14.2" – 18.9")
standaardstoel Junior: 340 – 400 mm (13.4" – 15.7")

Zitbreedte standaardstoel: 340 – 480 mm (13.4" – 18.9")
contourstoel: 380 – 480 mm (15" – 18.9")
standaardstoel Junior: 340 – 400 mm (13.4" – 15.7")

Zithoogte standaardstoel: 430/480 mm (16.9"/18.9")
contourstoel: 510/560 mm (20.1"/22")
standaardstoel Junior: 430/480 mm (16.9" – 18.9")

Onderbeenlengte standaardstoel: 250 – 470 mm (9.8" – 18.5")
contourstoel: 280 – 540 mm (11" – 21.3")
standaardstoel Junior: 150 – 470 mm (5.9" – 18.5")

Maten en gewichten
Hoek van het zitvlak 0° – 6° 
Hoek tussen been en zitting 90° – 170°
Afstand tussen armlegger en zitting 225 – 325 mm (8.9" – 12.8")
Voorste stand van de armleggers 300 – 580 mm (11.8" – 22.8")
Armleggerhoogte 225 – 350 mm (8.9" – 13.8")

standaardstoel Junior: 205 – 275 mm (8.1" – 10.8")
Armleggerlengte 260 mm (10.2")
Rughoogte 450/500/550 mm (17.7"/19.7"/21.6")
Rughoek handmatig, in stappen van 10°: -9°/1°/11°/21° of 0°/10°/20°/30°
Rughoekverstelling mechanisch: verstelbaar tot 30°
Totale breedte 570 mm (22.4")
Totale hoogte 1030 mm (40.6")
Totale lengte 1000 mm (39.4")
Leeggewicht* 66 kg (145.5 lbs)
Transportgewichten zie "Gewicht"; hiervan:

zijdeel: < 1 kg (2.2 lbs)
beensteun: ca. 1 kg (2.2 lbs)
beensteun mechanisch opklapbaar: 1,8 kg (4 lbs)
accu uitneembaar: ca. 11 kg (24.2 lbs; per stuk)

Max. belasting
(toegestaan gebruikersgewicht)

100 kg (220 lbs)
model met standaardstoel Junior: 75 kg (165.3 lbs)

Straal draaicirkel 870 mm (34.2")
Benodigde manoeuvreerruimte** 1290 mm (50.8")
Bandmaat zwenkwiel
Bandmaat aandrijfwiel

8" (lekvrij)
12" (lucht); optioneel 12" (lekvrij)

Bandenspanning*** 12" aandrijfwiel: 3,5 bar/350 kPa/50 psi
* Afhankelijk van de uitrusting met opties
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* = 180° draaien in 3 bewegingen
*** Stel de bandenspanning in op de waarde die staat aangegeven op de buitenkant van de band om persoonlijk
letsel en beschadiging van het product te voorkomen.

Elektrische installatie*
IP-beschermingsgraad (volgens DIN EN
60529)

IPX4

Bedrijfsspanning 24 V
Accu's 2 x 12 V; 28 Ah (C5) / 33 Ah (C20); AGM; onderhoudsvrij
Verlichting:
1 x led-voorlicht met schemeringssensor 24 V, onderhoudsvrij
Smeltzekering 60 A per stuk in accupack
Acculader zie voor details de met de acculader meegeleverde gebruiksaanwij

zing 
* Het product voldoet aan de eisen van ISO 7176-14.

Besturing
Model
IP-beschermingsgraad (volgens DIN EN
60529)
Bedrijfsspanning
Max. uitgangsstroom per motor
Kracht voor het bedienen van de joystick
op de standaardbedieningseenheid

VR2 (controller en bedieningseenheid)
IP54
24 V DC
60 A
1,6 N

Rijgegevens
Snelheid* 6 km/u (3.7 mph)
Nominale hellingshoek (hellingsgraad)
(basismodel)**

7° (12%)

Dynamische stabiliteit – bergopwaarts*** 7° (12%)
Statische stabiliteit – bergopwaarts/berg
afwaarts

9° (15,8 %) 

Statische stabiliteit – zijwaarts 9° (15,8 %)
Maximale hindernishoogte 15 mm (0.6")
Maximaal af te leggen afstand (op vlak ter
rein)****

ca. 15 km (9.3 mijl)

Remweg (volgens DIN EN
12184:2009)*****

bij 6 km/u (3.7 mph): 1000 mm (39.4") op een horizontale ondergrond

Gebruikstemperatuur -15 °C tot +40 °C (5 °F tot +104 °F)
Transport- en opslagtemperatuur -15 °C tot +40 °C (5 °F tot +104 °F)

* De aangegeven snelheid kan +/- 10% afwijken van de werkelijke snelheid.
** De besturing en de motoren moeten worden beschermd tegen overbelasting. Daarom is de maximale hellings
hoek/hellingsgraad afhankelijk van het totaalgewicht (gewicht rolstoel + gewicht gebruiker + extra belasting) en van
de aard van de ondergrond, de buitentemperatuur, de accuspanning en het rijgedrag van de gebruiker. De maxi
male hellingshoek/hellingsgraad kan op langere hellingen aanmerkelijk lager zijn dan de hier vermelde nominale
hellingshoek/hellingsgraad.
*** Toegestane hellingshoek/hellingsgraad met neergelaten stoelverstelfuncties, rechtopstaande rugleuning en
neergelaten beensteunen
**** De maximaal af te leggen afstand die hier is vermeld, is bepaald onder gedefinieerde omstandigheden volgens
ISO 7176-4. In de praktijk kan de maximaal af te leggen afstand tot 50% kleiner zijn. Zie hiervoor het hoofdstuk "Af
te leggen afstand" in de gebruiksaanwijzing (gebruiker).
***** Afhankelijk van het lichaamsgewicht van de gebruiker, de gemonteerde opties, de toestand van de banden,
de weersomstandigheden en de ondergrond kan de remweg in de praktijk langer zijn.

Corrosiebescherming
Corrosiebescherming met dompellak (KTL-lak) afgewerkt frame
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13 Bijlagen
13.1 Grenswaarden voor in de trein transporteerbare rolstoelen

INFORMATIE
► De producten van deze serie voldoen principieel aan de technische minimumeisen van Verordening (EU) nr.

1300/2014 betreffende de toegankelijkheid van het spoorwegsysteem in de Unie voor gehandicapten en per
sonen met beperkte mobiliteit. Vanwege verschillende instellingen kunnen echter niet alle uitvoeringen aan
alle grenswaarden voldoen.

► Aan de hand van de onderstaande tabel kunt u of kan de vakspecialist door nameting controleren of het con
crete product voldoet aan de grenswaarden.

Kenmerk Grenswaarde (volgens voorschrift (EU) Nr. 1300/2014)
Lengte 1200 mm (47.2"); plus 50 mm (2") voor de voeten
Breedte 700 mm (27.6"); plus 50 mm (2") aan elke zijde voor de handen bij het

rijden
Kleinste wielen ca. 3" of groter; volgens het voorschrift moet het kleinste wiel een

opening van 75 mm (3") horizontaal en 50 mm (2") verticaal kunnen
overbruggen

Hoogte max. 1375 mm (54.1"); met inbegrip van een mannelijke rolstoelrijder
van 1,84 m (72.5") (95e percentiel)

Draaicirkel 1500 mm (59.1")
Maximumgewicht 300 kg (661 lbs); voor een rolstoel met rolstoelgebruiker, inclusief

bagage
Maximale hoogte van een te nemen obsta
kel

50 mm (2")

Afstand van de bodem 60 mm (2.4"); bij een opwaartse hellingsgraad van 10° moet de
afstand van de bodem onder de voetsteun bovenaan minimaal 60 mm
(2.4") bedragen om verder te kunnen rijden

Maximale hellingshoek waarbij de rolstoel
stabiel blijft 

6° (dynamische stabiliteit in alle richtingen) 
9° (statische stabiliteit in alle richtingen, ook bij aangetrokken rem)

13.2 Benodigd gereedschap
Voor instel- en onderhoudswerkzaamheden is het volgende gereedschap nodig:
• inbussleutels in de maten 2 – 8 mm;
• ring- en steeksleutels in de maten 8 - 24;
• dopsleutels in de maten 8–20 mm;
• kruiskopschroevendraaier (maat 2);
• momentsleutel (meetgebied 5–50 Nm).

13.3 Aanhaalmomenten van de schroefverbindingen
Voorzover niet anders aangegeven worden schroefverbindingen met de volgende aanhaalmomenten vastgedraaid:
• draaddiameter M4: 3 Nm
• draaddiameter M5: 5 Nm
• draaddiameter M6: 10 Nm
• draaddiameter M8: 25 Nm
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Kundenservice/Customer Service

Europe
Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH
Max-Näder-Str. 15 · 37115 Duderstadt · Germany
T +49 5527 848-3433 · F +49 5527 848-1460
healthcare@ottobock.de · www.ottobock.de

Otto Bock Healthcare Products GmbH
Brehmstraße 16 · 1110 Wien · Austria
F +43 1 5267985
service-admin.vienna@ottobock.com · www.ottobock.at

Otto Bock Adria d.o.o. Sarajevo
Ramiza Salčina 85
71000 Sarajevo · Bosnia-Herzegovina
T +387 33 255-405 · F +387 33 255-401
obadria@bih.net.ba · www.ottobockadria.com.ba

Otto Bock Bulgaria Ltd.
41 Tzar Boris III‘ Blvd. · 1612 Sofia · Bulgaria
T +359 2 80 57 980 · F +359 2 80 57 982
info@ottobock.bg · www.ottobock.bg

Otto Bock Suisse AG
Luzerner Kantonsspital 10 · 6000 Luzern 16 · Suisse
T +41 41 455 61 71 · F +41 41 455 61 70
suisse@ottobock.com · www.ottobock.ch

Otto Bock ČR s.r.o.
Protetická 460 · 33008 Zruč-Senec · Czech Republic
T +420 377825044 · F +420 377825036
email@ottobock.cz · www.ottobock.cz

Otto Bock Iberica S.A.
C/Majada, 1 · 28760 Tres Cantos (Madrid) · Spain
T +34 91 8063000 · F +34 91 8060415
info@ottobock.es · www.ottobock.es

Otto Bock France SNC
4 rue de la Réunion - CS 90011
91978 Courtaboeuf Cedex · France
T +33 1 69188830 · F +33 1 69071802
information@ottobock.fr · www.ottobock.fr

Otto Bock Healthcare plc
32, Parsonage Road · Englefield Green
Egham, Surrey TW20 0LD · United Kingdom
T +44 1784 744900 · F +44 1784 744901
bockuk@ottobock.com · www.ottobock.co.uk

Otto Bock Hungária Kft.
Tatai út 74. · 1135 Budapest · Hungary
T +36 1 4511020 · F +36 1 4511021
info@ottobock.hu · www.ottobock.hu

Otto Bock Adria d.o.o.
Dr. Franje Tuđmana 14 ·10431 Sveta Nedelja · Croatia
T +385 1 3361 544 · F +385 1 3365 986
ottobockadria@ottobock.hr · www.ottobock.hr

Otto Bock Italia Srl Us
Via Filippo Turati 5/7 · 40054 Budrio (BO) · Italy
T +39 051 692-4711 · F +39 051 692-4720
info.italia@ottobock.com · www.ottobock.it

Otto Bock Benelux B.V.
Mandenmaker 14 · 5253 RC
Nieuwkuijk · The Netherlands
T +31 73 5186488 · F +31 73 5114960
info.benelux@ottobock.com · www.ottobock.nl

Industria Ortopédica Otto Bock Unip. Lda.
Av. Miguel Bombarda, 21 - 2º Esq.
1050-161 Lisboa · Portugal
T +351 21 3535587 · F +351 21 3535590
ottobockportugal@mail.telepac.pt

Otto Bock Polska Sp. z o. o.
Ulica Koralowa 3 · 61-029 Poznań · Poland
T +48 61 6538250 · F +48 61 6538031
ottobock@ottobock.pl · www.ottobock.pl

Otto Bock Romania srl
Şos de Centura Chitila - Mogoşoaia Nr. 3
077405 Chitila, Jud. Ilfov · Romania
T +40 21 4363110 · F +40 21 4363023
info@ottobock.ro · www.ottobock.ro

OOO Otto Bock Service
p/o Pultikovo, Business Park „Greenwood“,
Building 7, 69 km MKAD
143441 Moscow Region/Krasnogorskiy Rayon
Russian Federation
T +7 495 564 8360 · F +7 495 564 8363
info@ottobock.ru · www.ottobock.ru

Otto Bock Scandinavia AB
Koppargatan 3 · Box 623 · 60114 Norrköping · Sweden
T +46 11 280600 · F +46 11 312005
info@ottobock.se · www.ottobock.se

Otto Bock Slovakia s.r.o.
Röntgenova 26 · 851 01 Bratislava 5 · Slovak Republic
T +421 2 32 78 20 70 · F +421 2 32 78 20 89
info@ottobock.sk · www.ottobock.sk

Otto Bock Sava d.o.o.
Industrijska bb · 34000 Kragujevac · Republika Srbija
T +381 34 351 671 · F +381 34 351 671
info@ottobock.rs · www.ottobock.rs

Otto Bock Ortopedi ve 
Rehabilitasyon Tekniği Ltd. Şti.
Mecidiyeköy Mah. Lati Lokum Sok.
Meriç Sitesi B Blok No: 30/B
34387 Mecidiyeköy-İstanbul · Turkey
T +90 212 3565040 · F +90 212 3566688
info@ottobock.com.tr · www.ottobock.com.tr

Africa
Otto Bock Algérie E.U.R.L.
32, rue Ahcène Outaleb - Coopérative les Mimosas
Mackle-Ben Aknoun · Alger · DZ Algérie
T +213 21 913863 · F +213 21 913863
information@ottobock.fr · www.ottobock.fr

Otto Bock Egypt S.A.E.
28 Soliman Abaza St. Mohandessein - Giza · Egypt
T +20 2 37606818 · F +20 2 37605734
info@ottobock.com.eg · www.ottobock.com.eg

Otto Bock South Africa (Pty) Ltd
Building 3 Thornhill Office Park · 94 Bekker Road
Midrand · Johannesburg · South Africa
T +27 11 564 9360
info-southafrica@ottobock.co.za
www.ottobock.co.za

Americas
Otto Bock Argentina S.A.
Av. Belgrano 1477 · CP 1093
Ciudad Autônoma de Buenos Aires · Argentina
T +54 11 5032-8201 / 5032-8202
atencionclientes@ottobock.com.ar
www.ottobock.com.ar

Otto Bock do Brasil Tecnica Ortopédica Ltda.
Alameda Maria Tereza, 4036, Bairro Dois Córregos
CEP: 13.278-181, Valinhos-São Paulo · Brasil 
T +55 19 3729 3500 · F +55 19 3269 6061 
ottobock@ottobock.com.br · www.ottobock.com.br

Otto Bock HealthCare Canada
5470 Harvester Road 
Burlington, Ontario, L7L 5N5, Canada
T +1 800 665 3327 · F +1 800 463 3659
CACustomerService@ottobock.com ·
www.ottobock.ca

Oficina Ottobock Habana
Calle 3ra entre 78 y 80.
Edificio Jerusalen · Oficina 112 · Calle 3ra.
Playa, La Habana. Cuba
T +53 720 430 69 · +53 720 430 81
hector.corcho@ottobock.com.br
www.ottobock.com.br

Otto Bock HealthCare Andina Ltda.
Calle 138 No 53-38 · Bogotá · Colombia
T +57 1 8619988 · F +57 1 8619977
info@ottobock.com.co · www.ottobock.com.co

Otto Bock de Mexico S.A. de C.V.
Prolongación Calle 18 No. 178-A
Col. San Pedro de los Pinos
C.P. 01180 México, D.F. · Mexico
T +52 55 5575 0290 · F +52 55 5575 0234
info@ottobock.com.mx · www.ottobock.com.mx

Otto Bock HealthCare LP
11501 Alterra Parkway Suite 600
Austin, TX 78758 · USA
T +1 800 328 4058 · F +1 800 962 2549
USCustomerService@ottobock.com
www.ottobockus.com

Asia/Pacific
Otto Bock Australia Pty. Ltd.
Suite 1.01, Century Corporate Centre
62 Norwest Boulevarde
Baulkham Hills NSW 2153 · Australia
T +61 2 8818 2800 · F +61 2 8814 4500
healthcare@ottobock.com.au · www.ottobock.com.au

Beijing Otto Bock Orthopaedic Industries Co., Ltd.
B12E, Universal Business Park
10 Jiuxianqiao Road, Chao Yang District
Beijing, 100015, P.R. China
T +8610 8598 6880 · F +8610 8598 0040
news-service@ottobock.com.cn
www.ottobock.com.cn

Otto Bock Asia Pacific Ltd.
Unit 1004, 10/F, Greenfield Tower, Concordia Plaza 
1 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui
Kowloon, Hong Kong · China 
T +852 2598 9772 · F +852 2598 7886 
info@ottobock.com.hk · www.ottobock.com

Otto Bock HealthCare India Pvt. Ltd.
20th Floor, Express Towers
Nariman Point, Mumbai 400 021 · India
T +91 22 2274 5500 / 5501 / 5502
information@indiaottobock.com · www.ottobock.in

Otto Bock Japan K. K.
Yokogawa Building 8F, 4-4-44 Shibaura
Minato-ku, Tokyo, 108-0023 · Japan
T +81 3 3798-2111 · F +81 3 3798-2112
ottobock@ottobock.co.jp · www.ottobock.co.jp

Otto Bock Korea HealthCare Inc.
4F Agaworld Building · 1357-74, Seocho-dong
Seocho-ku, 137-070 Seoul · Korea
T +82 2 577-3831 · F +82 2 577-3828
info@ottobockkorea.com · www.ottobockkorea.com

Otto Bock South East Asia Co., Ltd.
1741 Phaholyothin Road
Kwaeng Chatuchark · Khet Chatuchark
Bangkok 10900 · Thailand
T +66 2 930 3030 · F +66 2 930 3311
obsea@otttobock.co.th · www.ottobock.co.th

Other countries
Otto Bock HealthCare GmbH
Max-Näder-Straße 15 · 37115 Duderstadt · Germany
T +49 5527 848-1590 · F +49 5527 848-1676
reha-export@ottobock.de · www.ottobock.com



Template-Version: SB_2016-10-21 · FM483 · SB_210x297

Ihr Fachhändler | Your specialist dealer

Otto Bock Mobility Solutions GmbH
Lindenstraße 13 · 07426 Königsee-Rottenbach/Germany
www.ottobock.com

©
 O

tto
bo

ck
 · 

64
7G

54
5=

nl
-1

3-
17

11


	Inhoud
	1 Voorwoord
	2 Gebruiksdoel
	2.1 Gebruiksdoel
	2.2 Indicaties
	2.3 Contra-indicaties
	2.3.1 Absolute contra-indicaties
	2.3.2 Relatieve contra-indicaties

	2.4 Kwalificatie

	3 Productbeschrijving
	3.1 Functie
	3.2 Productoverzicht

	4 Veiligheid
	4.1 Betekenis van de gebruikte waarschuwingssymbolen
	4.2 Veiligheidsvoorschriften voor montage- en instelwerkzaamheden
	4.3 Veiligheidsvoorschriften voor het gebruik
	4.4 Effecten van elektromagnetische storingen op het product en de gebruiker
	4.5 Overige aanwijzingen
	4.6 Typeplaatje en waarschuwingen
	4.6.1 Teksten en symbolen op het product
	4.6.2 Typeplaatje
	4.6.3 Waarschuwingen


	5 Aflevering
	5.1 Inhoud van de levering
	5.2 Bewaren
	5.2.1 Opslag bij dagelijks gebruik
	5.2.2 Opslag bij langere afwezigheid


	6 Gebruiksklaar maken
	6.1 Veiligheidsvoorschriften
	6.2 Ingebruikneming
	6.3 Aflevering van het product

	7 Instellingen
	7.1 Veiligheidsvoorschriften
	7.2 Door de vakspecialist uit te voeren instelwerkzaamheden
	7.2.1 Veiligheidsvoorschriften
	7.2.2 Instellen van de standaardstoel
	7.2.2.1 Rugbespanning instellen
	7.2.2.2 Schuimstofdelen inzetten

	7.2.3 Gordellengte instellen
	7.2.4 Besturing aanpassen
	7.2.4.1 Rolstoelbesturing
	7.2.4.2 Begeleidersbesturing


	7.3 Door de gebruiker uit te voeren instelwerkzaamheden
	7.3.1 Veiligheidsvoorschriften
	7.3.2 Besturing aanpassen


	8 Gebruik
	8.1 Zekering
	8.2 Zijdelen
	8.2.1 Zijdelen verwijderen/aanbrengen
	8.2.2 Zijdelen instellen

	8.3 Beensteunen
	8.3.1 Beensteunen verwijderen/aanbrengen
	8.3.2 Beensteunen instellen

	8.4 Rugleuning
	8.4.1 Rugleuning opklappen/neerklappen
	8.4.2 Rughoek instellen

	8.5 Instappen en transfer
	8.6 Heupgordel
	8.6.1 Aanpassen
	8.6.2 Gebruik

	8.7 Besturing
	8.7.1 Bedieningseenheid
	8.7.2 Toets- en weergavefuncties

	8.8 Rijfuncties
	8.8.1 Veiligheidsvoorschriften
	8.8.2 Aanwijzingen voor het rijden
	8.8.3 In- en uitschakelen
	8.8.4 Keuze van de rijstanden
	8.8.5 Rijden
	8.8.6 Af te leggen afstand
	8.8.7 Antikiepsteun
	8.8.8 Wegrijblokkering
	8.8.9 Rij-eigenschappen aanpassen

	8.9 Remontgrendeling/remvergrendeling
	8.10 Accu's/laden
	8.10.1 Veiligheidsvoorschriften
	8.10.2 Algemeen
	8.10.3 Accupack verwijderen/aanbrengen
	8.10.4 Aanwijzingen voor het laden van de accu's
	8.10.5 Acculader
	8.10.6 Accu laden

	8.11 Stoel
	8.11.1 Veiligheidsvoorschriften
	8.11.2 Contourkussens
	8.11.2.1 Hoezen verwijderen en aanbrengen
	8.11.2.2 Hoezen reinigen

	8.11.3 Zithoek
	8.11.4 Hoofdsteun

	8.12 Mechanische stoelverstelfuncties
	8.12.1 Veiligheidsvoorschriften
	8.12.2 Mechanische rughoekverstelling
	8.12.3 Mechanisch opklapbare beensteunen

	8.13 Besturingsaccessoires
	8.13.1 Begeleidersbesturing

	8.14 Overige opties
	8.14.1 Houder voor de bedieningseenheid
	8.14.1.1 Positie van de bedieningseenheid aanpassen

	8.14.2 Overzicht van verdere accessoires

	8.15 Demontage en transport
	8.15.1 Veiligheidsvoorschriften
	8.15.2 Transportformaat verkleinen
	8.15.3 Gereedmaken voor transport
	8.15.4 Montage

	8.16 Gebruik in rolstoelbussen
	8.16.1 Noodzakelijke accessoires
	8.16.2 Gebruik van het product in het voertuig
	8.16.3 Gebruiksbeperkingen

	8.17 Dagelijks onderhoud
	8.17.1 Veiligheidsvoorschriften
	8.17.2 Reiniging
	8.17.3 Desinfectie


	9 Onderhoud en reparatie
	9.1 Veiligheidsvoorschriften
	9.2 Onderhoud
	9.2.1 Onderhoudstermijnen

	9.3 Reparatie
	9.3.1 Defecte zekering vervangen
	9.3.2 Wiel verwisselen
	9.3.3 Binnen- en buitenbanden vervangen
	9.3.4 Accu vervangen

	9.4 Storingen verhelpen
	9.4.1 Soorten melding
	9.4.2 Storingsoverzicht rolstoelbesturing

	9.5 Gedrag bij pech

	10 Afvalverwerking
	10.1 Veiligheidsvoorschriften
	10.2 Aanwijzingen voor afvalverwerking
	10.3 Aanwijzingen voor hergebruik

	11 Juridische informatie
	11.1 Aansprakelijkheid
	11.2 CE-conformiteit
	11.3 Fabrieksgarantie
	11.4 Gebruiksduur

	12 Technische gegevens
	13 Bijlagen
	13.1 Grenswaarden voor in de trein transporteerbare rolstoelen
	13.2 Benodigd gereedschap
	13.3 Aanhaalmomenten van de schroefverbindingen


