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INFORMATIE

Datum van de laatste update: 2016-06-15
• 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 voor-

komen.
• Leer de gebruiker hoe hij 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 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).

• 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 ach-
terkant 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.

1 Algemene informatie

1.1.  Voorwoord
Met de aankoop van de actiefrolstoel BRAVO Racer heeft u gekozen voor een kwaliteitsproduct 
dat u in het dagelijkse gebruik een breed scala aan mogelijkheden biedt, zowel binnenshuis als 
buiten. 
In het hoofdstuk »Opties« vindt u diverse extra onderdelen die u voor de BRAVO Racer kunt 
bestellen om de gebruiksmogelijkheden uit te breiden en het comfort in de rolstoel te verbeteren. 
Het hoofdstuk »Instelling/montage-instructies« geeft u een overzicht van de mogelijkheden om 
de rolstoel aan te passen aan de persoonlijke wensen en behoeften van uw kind. Technische 
wijzigingen van de in deze gebruiksaanwijzing beschreven uitvoering behouden wij ons voor.

1.2.  Gebruiksdoel
De actiefrolstoel BRAVO Racer is uitsluitend bedoeld als door de gebruiker zelf of door derden 
voort te bewegen transportmiddel voor individueel gebruik door kinderen en jongeren die niet of 
moeilijk kunnen lopen.
De actiefrolstoel BRAVO Racer mag uitsluitend worden gecombineerd met de in deze gebruiks-
aanwijzing vermelde opties. Voor combinaties met medische hulpmiddelen en/of accessoires 
van andere fabrikanten die geen deel uitmaken van het modulaire systeem, aanvaardt Ottobock 
geen aansprakelijkheid.
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1.3.  Toepassingsgebied
De vele uitvoeringsvarianten en de modulaire constructie maken de rolstoel geschikt voor gebruik 
door personen die niet of moeilijk kunnen lopen, bijv. ten gevolge van:
• verlammingen (paraplegie/tetraplegie of -parese)
• verlies van ledematen (dysmelie/beenamputatie)
• infantiele/spastische cerebrale parese
• spina bifida
• spier- en zenuwaandoeningen
• osteogenesis imperfecta
• poliomyelitis.

De BRAVO Racer is in het bijzonder ontwikkeld voor personen die gewoonlijk in staat zijn zich 
zelfstandig of afhankelijk van hun leeftijd met de hulp van een begeleider in de rolstoel voort te 
bewegen.
Bij de individuele keuze voor deze rolstoel zijn bovendien de volgende factoren van belang:
• lichaamslengte en lichaamsgewicht (max. belasting 60 kg)
• fysieke en psychische gesteldheid alsmede ontwikkelingsniveau
• leeftijd 
• woonomstandigheden en
• leefomgeving.

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

1.4.1.  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 bijzonder door een verkeerd gebruik of het aanbrengen van 
niet-toegestane veranderingen aan het product, is de fabrikant niet aansprakelijk.

1.4.2.  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 verklaring van overeenstemming is daarom door de fabrikant 
geheel onder eigen verantwoordelijkheid opgemaakt volgens bijlage VII van de richtlijn.
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1.4.3.  Gebruiksduur
Verwachte gebruiksduur: 4 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.

1.4.4.  Handelsmerken
Alle in dit document vermelde namen vallen zonder enige beperking onder de bepalingen van 
het daarvoor geldende merkenrecht en onder de rechten van de betreffende eigenaren.
Alle hier vermelde merken, handelsnamen en firmanamen kunnen geregistreerde merken zijn en 
vallen onder de rechten van de betreffende eigenaren.
Uit het ontbreken van een expliciete karakterisering van de in dit document gebruikte merken kan 
niet worden geconcludeerd dat een naam vrij is van rechten van derden.

1.5.  Service
Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan dit Ottobock-product mogen uitsluitend worden 
uitgevoerd door een geautoriseerde dealer. Neem bij problemen contact op met de dealer die 
het product voor u heeft aangepast. Bij reparaties worden u door uw dealer uitsluitend originele 
Ottobock onderdelen geleverd. Uw product moet regelmatig worden onderhouden/heeft regel-
matig een servicebeurt nodig (zie de servicehandleiding 647G502=D).
Uw geautoriseerde Ottobock dealer:

2 Veiligheidsvoorschriften

2.1.  Betekenis van de gebruikte symbolen

 WAARSCHUWING  Waarschuwingen voor mogelijke ernstige ongevallen- en letselrisico’s
  VOORZICHTIG  Waarschuwingen voor mogelijke ongevallen- en letselrisico’s

LET OP  Waarschuwingen voor mogelijke technische schade
INFORMATIE  Bedieningsinstructies. Aanwijzing voor servicepersoneel
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2.2.  Algemene veiligheidsvoorschriften

INFORMATIE

Lees eerst de gebruiksaanwijzing! Maakt u zich vertrouwd met het product voordat u het gaat gebruiken 
en oefen er eerst mee. Als u de aanwijzingen uit de gebruiksaanwijzing niet in acht neemt, kan uw veilig-
heid in gevaar komen.
Het is echter niet mogelijk rekening te houden met alle omstandigheden en situaties die zich kunnen 
voordoen.

 WAARSCHUWING

Ernstig letsel door de overschrijding van de gebruiksduur
 – Wanneer het product langer wordt gebruikt dan de verwachte gebruiksduur (zie hoofdstuk „Ge-
bruiksduur“), 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. 

Gevaar bij het op- en afrijden van trappen en het nemen van hindernissen

 WAARSCHUWING

Gevaar om te vallen bij afwezigheid van een helper. Trappen mogen alleen worden bestegen en 
afgedaald met de hulp van begeleiders. Indien er rolstoelhellingen of liften aanwezig zijn, moeten deze 
worden gebruikt. Bij het ontbreken van dergelijke voorzieningen moet de rolstoel door twee begeleiders 
de trap op of af worden gedragen. 

 WAARSCHUWING

Gevaar om te vallen, wanneer de anti-kiepsteun verkeerd is ingesteld. Wanneer er bij het bestijgen 
en afdalen van trappen maar één persoon kan helpen, kan een verkeerd ingestelde anti-kiepsteun tot 
ernstige valpartijen leiden. Verander de instelling van de anti-kiepsteun zo, dat deze bij het transport 
de treden niet kan raken. Stel de anti-kiepsteun vervolgens weer correct in. 

 WAARSCHUWING

Gevaar om te vallen, wanneer de rolstoel verkeerd wordt opgetild. Begeleiders mogen de rolstoel 
alleen vastpakken aan vast gemonteerde onderdelen (bijv. niet aan de voetsteun of de aandrijfwielen). 
Als uw rolstoel is voorzien van in hoogte verstelbare duwhandvatten, moet u erop letten dat de ver-
grendelingshendels altijd goed zijn vastgezet.

 WAARSCHUWING

Kantelgevaar bij gebruik van hefplateaus. Zorg ervoor dat een eventueel gemonteerde anti-kiepsteun 
zich buiten de gevarenzone bevindt.
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Gevaar bij het instappen

 VOORZICHTIG

Gevaar voor verwonding bij verkeerd instappen. 
– Zet de rolstoel voordat u in-, uit- of overstapt, altijd op de rem.
– Vóór het in- en uitstappen moeten de voetsteunen zo mogelijk worden opgeklapt. 
– Stap zo mogelijk altijd van opzij in de rolstoel.

 VOORZICHTIG

Gevaar voor verwonding, wanneer bij het instappen de voetplaat wordt gebruikt. Afhankelijk van de 
instelling van de voetplaat en de geometrie van de rolstoel bestaat er mogelijk een risico dat de rolstoel 
naar voren kantelt, wanneer bij het instappen de voetplaat wordt gebruikt. Oefen het instappen met het 
kind de eerste keren daarom altijd in aanwezigheid van een derde persoon die de rolstoel tegenhoudt, 
en pas de instelling van de voetplaat en de zithoogte aan, wanneer de rolstoel de neiging heeft om te 
kantelen. U kunt de kantelstabiliteit van de rolstoel bij het instappen met behulp van de voetplaat nog 
eens extra vergroten door de zwenkwielvork naar voren te draaien (hierdoor wordt de wielbasis vergroot).

Gevaar bij het rijden

 VOORZICHTIG

Gevaar voor ongevallen bij het rijden zonder ervaring. Dit kan leiden tot valpartijen en andere 
gevaarlijke situaties. Oefen het gebruik van de rolstoel samen met uw kind daarom eerst op vlak en 
overzichtelijk terrein. Probeer de invloed van verplaatsing van het zwaartepunt op het gedrag van de 
rolstoel, bijv. op hellingen, op een ongelijke ondergrond en bij het nemen van hindernissen, samen met 
uw kind uit. Zorg er daarbij wel voor dat er iemand aanwezig is die bij eventuele problemen direct te 
hulp kan komen. Ongeoefende rolstoelgebruik(st)ers wordt dringend aanbevolen een anti-kiepsteun 
te gebruiken.

 VOORZICHTIG

Kantelgevaar bij het rijden op steile hellingen. Zorg ervoor dat de inzittende bij het oprijden van hellin-
gen, het nemen van hindernissen op hellingen en het oprijden van hellingbanen altijd ver naar voren leunt.

 VOORZICHTIG

Gevaar voor verwonding door omkantelen/over de kop slaan. Door verplaatsing van het zwaartepunt 
kan de rolstoel instabiel worden en als gevolg daarvan omkantelen of over de kop slaan.
– Leun niet te ver uit de rolstoel heen.
–  Voordat u activiteiten gaat verrichten waarbij u in de rolstoel ver voorover moet buigen (bijv. bij het 

strikken van schoenveters), moet de stabiliteit van de rolstoel worden vergroot. Duw de rolstoel hier-
voor naar achteren tot de zwenkwielen naar voren draaien.

– Gebruik wanneer u een rugzak aan de rolstoel hangt, altijd de anti-kiepsteunen links en rechts.

 VOORZICHTIG

Kantelgevaar bij het ongeremd aanrijden tegen hindernissen (traptreden, stoepranden).Gebruik de 
rolstoel alleen waarvoor deze is bedoeld. Rijd niet met de rolstoel van verhogingen af. 

 VOORZICHTIG

Gevaar voor ongevallen door een verkeerd gebruik van de parkeerrem. Alle remmen die op de 
banden werken, dienen niet als bedrijfsrem, maar zijn uitsluitend bedoeld als parkeerrem. 
De parkeerremmen mogen niet worden gebruikt als bedrijfsrem. Wanneer de rolstoel abrupt tot stilstand 
wordt gebracht, bestaat het risico dat de rolstoelgebruiker valt.
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 VOORZICHTIG

Gevaar voor ongevallen door wegrollen. Zet de rolstoel op ongelijk terrein en bij het overstappen 
(bijv. in een auto) op de rem, zodat hij niet kan wegrollen.

 VOORZICHTIG

Gevaar voor ongevallen bij rijden in het donker. De rolstoelgebruiker moet in het donker zo licht 
mogelijke kleding of kleding met reflectoren dragen, zodat hij beter wordt gezien. Zorg ervoor dat de 
reflectoren aan de zij- en achterkant van de rolstoel goed zichtbaar zijn. Wij adviseren u ook actieve 
verlichting aan te brengen.

 VOORZICHTIG

Kantelgevaar op aflopend terrein. Rijd op aflopend terrein niet ongeremd, maar met gereduceerde 
snelheid. Wanneer de zwenkwielen door verandering van het zwaartepunt worden ontlast, kunnen 
deze gaan slingeren.

 VOORZICHTIG

Gevaar voor beklemming bij bepaalde modules. Pas op dat uw handen niet knel komen te zitten
– tussen de zijdelen en de rugleuning bij het omklappen van de rugleuning
– tussen de remhendels en de zijdelen en
– tussen de rembouten en de aandrijfwielen.

 VOORZICHTIG

Valgevaar door ontbrekende kantelstabiliteit in het openbaar vervoer 
 – Let bij het gebruik van het openbaar vervoer altijd op de daarvoor op dat moment geldende wettelijke 
voorschriften.
 – Zorg ervoor dat u in het openbaar vervoer altijd goed houvast hebt. Gebruik de beschikbare rolstoel-
gedeelten, rolstoelplaatsen en veiligheidssystemen. Zet de parkeerremmen vast.
 – Let erop dat bij het optrekken van het vervoermiddel een actieve anti-kiepsteun hoge belastingen te 
verduren kan krijgen. Om beschadigingen te voorkomen adviseert de fabrikant de rolstoel dwars op 
de rijrichting te positioneren, wanneer er geen veiligheidssysteem voor passagiers met een beperkte 
mobiliteit beschikbaar is.

Gevaar door montage-/instelfouten

 VOORZICHTIG

Kantelgevaar, wanneer de wielen verkeerd zijn ingesteld. Bij extreme instellingen (bijv. wanneer de 
aandrijfwielen in de voorste stand zijn gemonteerd) en een ongunstige lichaamshouding kan de rolstoel 
al op een vlakke ondergrond omkantelen.

 VOORZICHTIG

Kantelgevaar bij het ontbreken van een anti-kiepsteun en wanneer de anti-kiepsteun verkeerd is 
gemonteerd. De anti-kiepsteun mag in geen geval worden gebruikt in plaats van de transitwielen, bijv. 
om een persoon na verwijdering van de aandrijfwielen in de rolstoel te transporteren. De anti-kiepsteun 
mag pas worden belast, wanneer deze hoorbaar is vastgeklikt. De gebruiker of diens begeleider dient 
te controleren of de anti-kiepsteun goed vastzit.
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 VOORZICHTIG

Kantelgevaar bij verandering van de diameter/montagepositie van de wielen. Bij modificatie van de 
maat en positie van de zwenkwielen en de maat van de aandrijfwielen kunnen de zwenkwielen bij ho-
gere snelheden gaan slingeren. Dit kan tot gevolg hebben dat de zwenkwielen blokkeren en de rolstoel 
omkantelt. Verander de standaardinstellingen daarom niet. Wanneer dit toch nodig mocht zijn, zorg er 
dan voor dat het rolstoelframe horizontaal is uitgericht (zie het hoofdstuk „Instelling/montage-instructies“). 

 VOORZICHTIG

Gevaar om te vallen, wanneer de aandrijfwielen onbedoeld losraken. Zorg er altijd voor dat de steekas-
sen van de aandrijfwielen goed zijn ingesteld. Het mag niet mogelijk zijn de aandrijfwielen te verwijderen 
zonder de knop van de steekassen in te drukken.

Gevaar bij verkeerd gebruik van de banden

 VOORZICHTIG

Gevaar voor ongevallen door een te lage of te hoge bandenspanning. Zowel de werking van de 
kniehevelrem als het algemene rijgedrag van de rolstoel is afhankelijk van de bandenspanning. De 
kniehevelremmen werken alleen, wanneer de bandenspanning voldoende is en de remmen correct zijn 
ingesteld (afstand ca. 3 mm, technische wijzigingen voorbehouden).
Controleer voor het rijden of de gebruikte banden de juiste spanning hebben. De juiste bandenspanning 
staat aangegeven op de wieldop. Voor de aandrijfwielen moet deze minimaal 7,5 bar bedragen. Als de 
banden van de aandrijfwielen goed zijn opgepompt en beide banden dezelfde spanning hebben, kan er 
veel gemakkelijker en beter met de rolstoel worden gemanoeuvreerd.

 VOORZICHTIG

Gevaar voor ongevallen, wanneer de banden niet in orde zijn. Bij onvoldoende profieldiepte hebben 
de banden minder grip. Denk eraan dat u zich bij gebruik van de openbare weg moet houden aan het 
Wegenverkeersreglement.

Gevaar bij huidbeschadigingen

 VOORZICHTIG

Voorzichtig bij huidbeschadigingen. Bij huidbeschadigingen kan het gebruik van de rolstoel tot medisch 
geïndiceerde complicaties leiden, zoals roodkleuring en drukplekken. Omdat de huid van met name het 
zitvlak, de rug en de achterkant van de bovenbenen soms urenlang wordt belast, dient deze voor gebruik 
van de rolstoel zorgvuldig te worden gecontroleerd.
Voor gezondheidsschade die verband houdt met het gebruik van de rolstoel bij huidbeschadigingen wordt 
geen aansprakelijkheid aanvaard.

Gevaar door vuur, hitte en kou

 VOORZICHTIG

Verbrandingsgevaar bij het omgaan met vuur. De zitting- en rugbespanning kunnen vlam vatten. Alle 
soorten ontstekingsbronnen, in het bijzonder sigaretten, moeten principieel uit de buurt van de rolstoel 
worden gehouden.

 VOORZICHTIG

Voorzichtig bij extreme temperaturen. Door zonnestraling en in de sauna kan de rolstoel extreem warm 
worden. Bij extreme kou bestaat het risico dat bepaalde onderdelen van de rolstoel zeer koud worden.
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Gevaar voor verwonding van de handen

 VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel aan de handen. Ter voorkoming van letsel aan de handen mag de rolstoelgebruiker 
deze bij het aandrijven van de rolstoel nooit tussen aandrijfwiel en kniehevelrem steken.

 VOORZICHTIG

Gevaar voor beklemming tussen rolstoeldelen. Bij diverse instellingsvarianten bestaat het risico dat 
rolstoelgebruiker zijn handen klemt aan de hendels van de parkeerremmen of de kledingbeschermers.  
Leer uw kind dat hij zijn vingers niet tussen de lip van de kledingbeschermer en het aandrijfwiel of in de 
uitfrezing voor de remhendel mag steken.

 VOORZICHTIG

Verbrandingsgevaar door wrijving. Vooral bij gebruik van lichtmetalen hoepels worden uw vingers bij 
het afremmen vanuit hoge snelheid en tijdens het afdalen van langere hellingen al snel heet. Bij gebruik 
van de rolstoel buitenshuis verdient het aanbeveling leren handschoenen te dragen. Deze zorgen voor 
meer grip en beschermen de vingers tegen verhitting en vuil.

Waarschuwingen voor beschadiging van de rolstoel

LET OP

Schade door overbelasting. De actiefrolstoel BRAVO Racer mag maximaal worden belast met 60 kg.

LET OP

Beschadiging door voorwerpen die op het revalidatiehulpmiddel liggen. Wanneer hulpmiddelen 
ingeklapt of ingevouwen worden getransporteerd, kunnen deze door het gewicht van voorwerpen die 
erop liggen, vervormen. Dit kan leiden tot problemen bij het uitklappen of openvouwen. Leg daarom geen 
zware voorwerpen op een ingeklapt of ingevouwen revalidatiehulpmiddel.

LET OP

Schade door slijtage. Wanneer de zitting- of rugbespanning van uw rolstoel beschadigd is, moet u deze 
onmiddellijk vervangen. 

LET OP

Beschadiging door een verkeerde verpakking. Gebruik voor het verzenden van het product alleen de 
originele verpakking. 

2.3.  Overige aanwijzingen

INFORMATIE

Ook als alle toepasselijke richtlijnen en normen worden nageleefd, is het mogelijk dat alarmsystemen 
(bijv. in warenhuizen) op uw product reageren. Breng het product in dit geval buiten de zone waar het 
alarm in werking wordt gesteld.
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2.4.  Waarschuwingen en typeplaatjes

Label/etiket Betekenis

A Typeaanduiding
B Artikelnummer van de fabrikant
C Maximale belasting  

(zie het hoofdstuk “Technische gegevens”)
D Naam en adres van de fabrikant/productieland
E Serienummer
F European Article Number /  

International Article Number
G Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing.
H CE-markering – productveiligheid in overeenstemming 

met de EU-richtlijnen

Bevestigingspunt/gordeloog voor het vastzetten van het 
product in rolstoelbussen

3 Uitpakken en gebruiksklaar maken

3.1.  Opslag
De rolstoel moet op een droge plaats worden opgeslagen.
Bij transport en opslag moet de omgevingstemperatuur binnen het gebied van -10 °C tot +40 °C 
liggen.
Rolstoelen met PU-banden mogen wanneer ze langere tijd niet worden gebruikt, niet worden 
weggezet met aangetrokken kniehevelremmen, omdat de banden dan kunnen vervormen.

INFORMATIE

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

3.2.  Gebruiksklaar maken

 VOORZICHTIG

Klemgevaar. Pak de rolstoel bij het in- en uitklappen resp. in- en uitvouwen alleen vast aan de afge-
beelde onderdelen.

Uw rolstoel wordt over het algemeen compleet gemonteerd en met ingeklapte rugleuning gele-
verd. Alleen de aandrijfwielen zijn bij aflevering gedemonteerd.
Met slechts drie handgrepen kunt u de rolstoel gebruiksklaar maken:
1) Ontgrendel de rugleuning door aan de trekkabel te trekken (afb. 1).
2) Klap de rugleuning tot de aanslag naar achteren (afb. 2). Bij aflevering is de zit-/rughoek inge-

steld op 90°. De geleiding zorgt ervoor dat de zijdelen automatisch in de juiste stand komen 
te staan (afb. 3).
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1 
 

2 

3) Steek vervolgens de aandrijfwielen met de steekas in de bevestigingsbussen. Pak het aan-
drijfwiel tussen de spaken rondom de naaf vast en druk met uw duim de knop op de steekas 
in. U kunt het aandrijfwiel dan eenvoudig op zijn plaats brengen (afb. 4). Controleer of de 
steekas goed vastzit in de bevestigingsbus!

3 
 

4 

Het gedeelte van de rugbespanning dat aan de achterkant over de stoel heen hangt, kan met 
één enkele handgreep onder de zittingbespanning worden geschoven. Wij adviseren u altijd van 
deze mogelijkheid gebruik te maken.

 VOORZICHTIG

Kantelgevaar. De aandrijfwielen zijn voorgepositioneerd op basis van de door u verstrekte gegevens. 
De vooringestelde positie moet voor ingebruikneming van de rolstoel door de gebruiker onder toezicht 
van een vakspecialist worden gecontroleerd op kantelstabiliteit en functie.

4 Transport
Met slechts enkele handgrepen kan uw BRAVO Racer worden gedemonteerd in een aantal 
eenheden die gemakkelijk kunnen worden meegenomen. Verwijder de aandrijfwielen door de 
knop op de steekas in te drukken (zie het vorige hoofdstuk en afb. 4). Ontgrendel de rugleuning 
door aan de trekkabel te trekken (afb. 5). Verwijder eventueel het zitkussen. Klap de rugleuning 
vervolgens naar voren tot deze vastklikt (afb. 6).
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 VOORZICHTIG  Gevaar voor ongevallen. Let er bij het monteren van de rolstoel altijd op dat de 
rugleuning tot de aanslag wordt uitgeklapt en dat de steekassen van de aandrijfwielen goed 
vast komen te zitten in de bevestigingsbussen. Het mag niet mogelijk zijn een wiel te verwijderen 
zonder de knop in te drukken! Controleer of de remmen werken.

4.1.  Transfer (in- en uitstappen)
Er zijn gewoonlijk twee mogelijkheden om in en uit de rolstoel te stappen. Kinderen kunnen de 
voetplaat gebruiken als „opstapje“ om in of uit de rolstoel te komen. 

 VOORZICHTIG  Gevaar voor verwonding, wanneer bij het instappen de voetplaat wordt gebruikt.  
Afhankelijk van de instelling van de voetplaat en de geometrie van de rolstoel bestaat er mogelijk 
een risico dat de rolstoel naar voren kantelt, wanneer uw kind bij het instappen de voetplaat ge-
bruikt. Oefen het instappen met het kind de eerste keren daarom altijd in aanwezigheid van een 
derde persoon die de rolstoel tegenhoudt, en pas de instelling van de voetplaat en de zithoogte 
aan, wanneer de rolstoel de neiging heeft om te kantelen.

 VOORZICHTIG  Gevaar voor beklemming tussen remhendels en zijdelen. Pas op dat uw vingers 
niet knel komen te zitten tussen de remhendels en de zijdelen. Zorg ervoor dat u niet in de uit-
frezing voor de kledingbeschermer grijpt.

7 
 

8 
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Vergrendel hiervoor eerst de parkeerremmen (afb. 7). Oefen het in- en uitstappen met het kind 
tot het dit goed onder de knie heeft. Of daarbij de hulp van een begeleider nodig is, moet van 
geval tot geval worden bepaald. Als steun bij het zetten van de stap naar de voetplaat kan het 
voorframe worden gebruikt (afb. 8).

 VOORZICHTIG  Gevaar voor beklemming tussen rembouten en aandrijfwielen. Pas op dat uw 
vingers niet knel komen te zitten tussen de rembouten en de aandrijfwielen. Pak het frame van 
de rolstoel wanneer u van voren af instapt, vast vóór de rembout.

9 
 

10 

Wanneer het kind op de voetplaat zit of knielt, kan het zich om te gaan zitten, vasthouden aan 
de zijdelen en de remhendels (afb. 9). Wanneer het kind van voren af in de rolstoel gaat zitten, 
moet het zich ook nog omdraaien. Daarbij kan het zich vasthouden aan de duwhandvatten  
(afb. 10). De parkeerremmen mogen pas worden losgezet, wanneer het kind goed in de rolstoel zit!
Bij het uitstappen dient in omgekeerde volgorde te worden gehandeld.
Bij jongeren vanaf een bepaalde leeftijd en een bepaald gewicht kan het afhankelijk van de 
lichamelijke constitutie beter zijn dat zij vanaf de zijkant in de rolstoel gaan zitten.

11 

45°

 
12 

Zet de rolstoel hiervoor eerst zo neer, dat deze een hoek van ca. 45° maakt met het zitmeubel 
of de rolstoel van waaruit de jongere in de rolstoel wordt overgezet (afb. 11). Zet de parkeerrem-
men vast. Als steun bij het verplaatsen kunnen de zitting/rugleuning, de hoepels en de zijdelen 
worden gebruikt (afb. 12).
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14 

Het verplaatsen moet tot dit goed gaat, worden geoefend met de hulp van een tweede persoon 
en dient in één keer te gebeuren. Daarna moeten de voeten op de voetplaat (afb. 13) worden 
gepositioneerd en moet de zithouding zo nodig worden gecorrigeerd. Hierna kunnen de parkeer-
remmen (afb. 14) worden losgezet en kan de rolstoel worden gebruikt.
Bij het uitstappen dient in omgekeerde volgorde te worden gehandeld.

4.2.  Gebruik in rolstoelbussen

AVERTISSEMENT
Gebruik als stoel bij vervoer in een rolstoelbus
Letsel bij ongevallen als gevolg van een verkeerd gebruik in een rolstoelbus
Wanneer dit enigszins mogelijk is, dienen de inzittenden tijdens het rijden in een rolstoelbus de in deze 
bus geïnstalleerde stoelen en de bijbehorende beveiligingssystemen voor rolstoelinzittenden te gebrui-
ken. Alleen dan zijn de inzittenden bij een ongeval optimaal beschermd. 
Bij gebruik van de bij Ottobock verkrijgbare beveiligingselementen en van adequate beveiligingssyste-
men voor rolstoelinzittenden kunt u het product bij vervoer in een rolstoelbus als stoel gebruiken. 
Nadere informatie hierover is te vinden in het document met het bestelnummer 646D158. 
Houd rekening met de gebruiksbeperkingen in verband met de gemonteerde opties  
(zie hoofdstuk 4.2.3).

AVERTISSEMENT
Verboden gebruik van het gordelsysteem als veiligheidssysteem in een rolstoelbus. Uit het product 
vallen, ernstig letsel bij ongevallen
 – Gebruik de bij het product aangeboden veiligheidsgordels en positioneringshulpmiddelen in geen 
geval als onderdeel van een veiligheidssysteem bij vervoer in een rolstoelbus.
 – Houd er rekening mee dat de bij het product aangeboden veiligheidsgordels en positioneringshulp-
middelen uitsluitend zijn bedoeld voor extra stabilisatie van de persoon die in het product zit.

Tijdens het vervoer in een rolstoelbus moet de rolstoel met bevestigingsriemen worden vastgezet, 
zodat hij goed op zijn plaats blijft staan. 
Voor het aanbrengen van de bevestigingsriemen moeten er aan de voorkant van de rolstoel twee 
klemmen met transportogen (afb. 15) en aan de achterkant van de rolstoel twee ankerplaten met 
transportogen (afb. 16) gemonteerd zijn.
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4.2.1.  Noodzakelijke accessoires
Voor gebruik van de rolstoel als stoel in een rolstoelbus moet er een fixatieset 481S00=SK040 
worden gemonteerd.
Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de vakspecialist die de rolstoel heeft aangepast.

4.2.2.  Gebruik van het product in het voertuig
De rolstoel is getest conform ANSI/RESNA en ISO 7176-19.

4.2.3.  Product in het voertuig vastzetten
1. Zet de rolstoel in de rolstoelbus. Zie voor nadere informatie het document met het bestelnum-

mer 646D158, hoofdstuk 5.
2. Haak de bevestigingsriemen voor en achter vast en span de riemen (afb. 17).

4.2.4.  Bekkengordel bevestigen
1. Steek aan weerszijden een uiteinde van de bekkengordel vanaf de zittingzijde naar buiten 

(afb. 18).
2. Haak het uiteinde van de bekkengordel vast aan de pen (afb. 18).

17 
 

18 
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4.2.5.  Gebruiksbeperkingen

AVERTISSEMENT
Gevaar voor letsel en ongevallen door gebruik van het product met bepaalde instellingen of ge-
monteerde opties. Uit het product vallen, ernstig letsel bij ongevallen
 – Verwijder vóór gebruik van het product als stoel in een rolstoelbus de opties die voor een veilig vervoer 
gedemonteerd moeten worden. Neem de onderstaande tabellen in acht.
 – 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 rolstoelbus uitgesloten is.

Optie
Geen vervoer 

in een rolstoel-
bus mogelijk

Optie de-
monteren

Optie aan het 
product vast-

zetten

As met wielvlucht 9° X

Wielbasis lang/passief X  
Combinatie van:
• zitbreedte 200 – 260 mm + rughoogte < 300 mm
• zitbreedte 280 – 320 mm + rughoogte < 350 mm
• zitbreedte 340 – 360 mm + rughoogte < 400 mm
• zitbreedte <= 280 mm + velg aandrijfwielen met 
   trommelrem/begeleider

X
X
X
X

Hoofdsteun incl. montageset X

Stabilisatorstang X

Transitwiel X1)

Werkblad X

Fixatiegordel X2)

1) De transitwielen kunnen bij gemonteerde aandrijfwielen tijdens het vervoer in de rolstoelbus aan de rolstoel gemon-
teerd blijven.
2) De fixatiegordel kan tijdens het vervoer worden gebruikt om de inzittende te positioneren. Het bevestigen van het 
beveiligingssysteem voor rolstoelinzittenden is desondanks voorgeschreven. Nadere informatie hierover is te vinden in 
hoofdstuk 5 van het document met het bestelnummer 646D158.

5 Opties
De rolstoel is modulair opgebouwd. Dit betekent dat u bepaalde opties en accessoires op of 
aan de rolstoel kunt monteren om deze aan te passen aan uw persoonlijke situatie. Principieel 
adviseren wij een zitkussen te gebruiken. De zittingbespanning van de BRAVO Racer is voorzien 
van een klittenband bevestiging, zodat zitkussens met klittenband aan de onderkant erop kunnen 
worden vastgezet. De op het bestelformulier vermelde kussens zijn allemaal aan de onderkant 
van klittenband voorzien. 
Hieronder volgt een overzicht van een aantal varianten van onderdelen en accessoires die het 
gebruik van de rolstoel kunnen vergemakkelijken.
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5.1.  Anti-kiepsteun (afb. 19, 20)
De anti-kiepsteun zorgt ervoor dat de rolstoel niet achterover kan kantelen. Voor kinderen verdient 
het gebruik hiervan altijd dringend aanbeveling en voor jongeren vooral, wanneer zij ongeoefend 
of onzeker zijn. 
Wanneer de anti-kiepsteun tijdelijk niet nodig is, kan deze met een druk op de knop recht omhoog 
worden gezet (afb. 20).

 VOORZICHTIG  Kantelgevaar. Voordat de anti-kiepsteun belast mag worden, moet deze hoorbaar 
vastklikken. De gebruiker/begeleider dient te controleren of de anti-kiepsteun goed vastzit.

19 
 

20 

5.2.  Stokhouder (afb. 21)
De stokhouder maakt het mogelijk loophulpen in de rolstoel mee te nemen.

21 

5.3.  Transitwielen (afb. 22)
De transitwielen maken het mogelijk de rolstoel ook na verwijdering van de aandrijfwielen te ge-
bruiken en er nauwe doorgangen mee te passeren (bijv. een smalle deurpost van een badkamer 
of het looppad van een vliegtuig).

 VOORZICHTIG  Gevaar voor ongevallen, wanneer de remmen niet werken. Houd er rekening mee 
dat de kniehevelremmen na verwijdering van de aandrijfwielen niet werken!
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22 

5.4.  Kantelsteun (afb. 23)
De kantelsteun maakt het de begeleider gemakkelijker de rolstoel een stukje te kantelen, bijv. bij 
het duwen van de rolstoel over een drempel. 

5.5.  Rugzak (afb. 24)
De rugzak maakt het mogelijk bagage mee te nemen. Hij kan eenvoudigweg over de duwhand-
vatten worden gehangen.

 VOORZICHTIG

Gevaar voor verwonding door omkantelen/over de kop slaan. Bij gebruik van een rugzak moet 
ervoor worden gezorgd dat de kantelstabiliteit van de rolstoel hierdoor niet wordt beïnvloed. Ottobock 
adviseert altijd de anti-kiepsteunen links en rechts te gebruiken.

INFORMATIE

Een uitspraak over het maximumgewicht van de rugzak kan niet worden gedaan. Het maximaal toe-
laatbare aanhanggewicht is afhankelijk van een groot aantal factoren, zoals de instellingen van de 
rolstoel en het gewicht en de zithouding van de rolstoelgebruiker. Het totaalgewicht van de gebruiker 
en alle accessoires met inbegrip van de rugzak en de inhoud daarvan mag echter niet meer bedragen 
dan de maximaal toegestane belasting (60 kg) van de rolstoel.
De gebruiker/begeleider dient de kantelstabiliteit telkens voor gebruik te controleren en zo nodig te 
vergroten.

23 
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5.6.  Onafhankelijk in hoek verstelbare voetsteun (afb. 25)
De voetsteun van de BRAVO Racer is standaard zo uitgevoerd, dat deze de hoek van de ziteen-
heid volgt. Wanneer een oplossing gewenst is die onafhankelijk is van de ziteenheid, kan voor 
de hieronder afgebeelde optie worden gekozen, waarbij de hoek van de voetsteun kan worden 
ingesteld door het losdraaien van de klembouten (afb. 26).

25 26 

5.7.  Zijvergrendeling (afb. 27, 28)
Deze optie voorkomt dat de voeten aan de zijkant ongecontroleerd van de voetplaat afglijden. 
De positie van de zijvergrendeling is instelbaar.

27 
 

28 

5.8.  Verstelbare zittingbespanning (afb. 29)
Deze optie maakt het mogelijk de zittingbespanning wanneer deze doorhangt, zonder gereed-
schap strak te trekken. Ook kan de vorm van de zitting worden afgestemd op de wensen van 
de gebruiker.

5.9.  Ademende rugbespanning (afb. 30)
De rugbespanning van de BRAVO Racer is standaard aanpasbaar. De afgebeelde optie is 
voorzien van bekleding van afstandsweefsel dat de lucht laat circuleren. Zo worden ‘s zomers 
warmteophoping en transpiratievorming voorkomen en wordt ‘s winters de lichaamswarmte in 
het weefsel vastgehouden.
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29 30 

5.10.  Neerklapbare duwhandvatten (afb. 31) 
Onder de duwhandvatten bevindt zich een drukknop waarmee de handvatten neergeklapt kun-
nen worden. Wanneer u de handvatten terugklapt in de actieve stand, worden ze automatisch 
vergrendeld.

5.11.  Duwstang (afb. 32) 
De afneembare duwstang geeft de begeleider veel comfort bij het besturen van de rolstoel. De 
stang is uitschuifbaar, zodat deze zonder gereedschap in een voor het duwen en kantelen van 
de rolstoel ergonomische stand kan worden gezet.

 VOORZICHTIG  Gevaar om te vallen, wanneer de rolstoel verkeerd wordt opgetild. Gebruik de 
duwstang niet om de rolstoel op te tillen.

31 
 32 

5.12.  Design kledingbeschermer (afb. 33)
Deze optie maakt de rolstoel aantrekkelijker om te zien, terwijl de functionele voordelen van de 
standaard kledingbeschermer behouden blijven.

5.13.  In hoogte verstelbaar zijdeel met armlegger (afb. 34)
De armleggers op het zijdeel geven de rolstoelgebruiker extra steun voor zijn onderarmen. Ze 
kunnen zonder gereedschap in hoogte worden versteld.
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33 
 

34 Afb. vergelijkbaar

5.14.  Tafelblad (afb. 35) 
Deze optie maakt het mogelijk in de rolstoel de meest uiteenlopende bezigheden uit te voeren, 
te spelen en oefeningen te doen.

5.15.  Design zwenkwielen (afb. 36) 
De design zwenkwielen verbeteren de optiek van de rolstoel.

35 Afb. vergelijkbaar  
36 

5.16.  Lichtgevende zwenkwielen (afb. 37)
Ze maken de rolstoel niet alleen mooier om te zien, maar fungeren ook als passief veiligheids-
element. De zelfopladende leds maken de rolstoel in de schemering en in het donker goed zichtbaar.

5.17.  Wielbasisverlengstuk met tweede as (afb. 38)
Deze optie is speciaal bedoeld voor de adaptatie van handbikes. Bij een geadapteerde handbike 
moeten de aandrijfwielen worden omgezet naar de achteras.
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5.18.  Infinity ultralight velgen (afb. 39) 
Door gewichtsbesparing wordt de rolstoel niet alleen beter manoeuvreerbaar, maar is deze 
ook gemakkelijker te transporteren. Wanneer iedere gram gewicht telt, brengen deze ultralichte 
speciale velgen een effectieve reductie met zich mee.

39 

5.19.  Aandrijfwiel met trommelrem (afb. 40) 
Wanneer er in plaats van of naast de standaardrem een begeleidersrem nodig is, moet deze 
optie worden gekozen. De trommelrem wordt bediend via de duwhandvatten en vergrendelt de 
aandrijfwielen op betrouwbare wijze. 
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5.20.  Heupgordel (abf. 41, 42)

 VOORZICHTIG

Veiligheidsgordel verkeerd ingesteld. Verkeerde houding, onwel worden, vallen van de gebruiker 
door montage-/instelfouten
 – Verander niets aan de instellingen van de vakspecialist. Neem bij problemen met de instelling (on-
tevredenheid over de zithouding) contact op met de vakspecialist die het product heeft aangepast.
 – De heupgordel moet stevig maar niet te strak vastzitten, zodat de gebruiker niet gewond raakt. Er 
moeten gemakkelijk twee vingers tussen de gordel en het bovenbeen kunnen worden gestoken.
 – Laat de instelling van het gordelsysteem regelmatig controleren en zo nodig aanpassen, wanneer 
de gebruiker in de groei is, zich veranderingen voordoen in het verloop van zijn ziekte of hij andere 
kleding draagt.

De heupgordel zorgt ervoor dat de rolstoelgebruiker niet kan wegglijden en ondersteunt zijn 
zitpositie.
Hij wordt zo nodig door de vakspecialist aan het product gemonteerd en aangepast aan de 
behoeften van de gebruiker.
Informatie over het achteraf aanschaffen van de heupgordel en het bevestigen ervan verschaft 
de vakspecialist die het product aan de gebruiker heeft geleverd.

Heupgordel gebruiken
1. Open de gordel met de metalen gesp/insteeksluiting.
2. Zet de gebruiker rechtop, zodat zijn lichaam een hoek van 90° maakt (voor zover fysiologisch 

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

3. Sluit de gordel met de metalen gesp of de insteeksluiting.
4. De heupgordel moet een hoek van ca. 60° maken met het zitvlak. De gordelriem moet voor 

het bekkenbeen over de bovenbenen lopen (zie afb. 42).

Mogelijke fouten
• De heupgordel bevindt zich boven het bekken van de gebruiker ter hoogte van de weke delen 

van de buik.
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• 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 veiligheidsgordel over delen van het zitsysteem geleid (bijv. 

over de armleggers of aan het product bevestigde pelottes). Daardoor verliest de heupgordel 
zijn steunfunctie.

41 
 

60°

42 

5.21.  Overige gebruiksinstructies
•  Het hangen van lasten zoals rugzakken e.d. aan de rolstoel kan de stabiliteit negatief beïn-

vloeden. Ottobock adviseert het gebruik van een bagagedrager. Indien deze niet aanwezig 
is, moeten rugzakken altijd met de schouderriemen aan het rugframe worden bevestigd. De 
extra belasting mag niet meer bedragen dan 5 kg (11 lbs).

•  De aanbevolen totale breedte voor elektrische rolstoelen van categorie B in gebruiksklare 
toestand bedraagt 700 mm (27.5“). Deze richtwaarde heeft tot doel te waarborgen dat bijv.
vluchtwegen ongehinderd gebruikt kunnen worden. Houd er rekening mee dat de afmetingen 
van de rolstoel bij varianten met een zeer grote zitbreedte de aanbevolen waarden mogelijk 
kunnen overschrijden (zie voor meer informatie het hoofdstuk „Technische gegevens“).

•  De rolstoelen van deze serie voldoen in principe aan de technische minimumvereisten voor 
in de trein transporteerbare rolstoelen. Er moet echter rekening mee worden gehouden dat 
vanwege het grote aantal varianten en instellingen mogelijk niet iedere concrete elektrische 
rolstoel aan alle minimumeisen voldoet (zie voor meer informatie het hoofdstuk „Bijlagen“ > 
„Grenswaarden voor per trein vervoerbare rolstoelen“).

6 Instelling/montage-instructies
Iedere rolstoelgebruik(st)er heeft zijn of haar eigen ideeën over de vraag welke rolstoelvariant 
met welke accessoires voor hem of haar de juiste is, over hoe hij of zij in een rolstoel wil zitten en 
hoe deze moet rijden en bediend moet kunnen worden. De actiefrolstoel BRAVO Racer biedt de 
gebruiker daarom vele mogelijkheden om de rolstoel zo af te stellen, dat hij aan de persoonlijke 
behoeften voldoet. Bepaal samen met de rolstoelgebruiker bij uw rolstoeldealer of therapeut 
welke instellingen de juiste zijn.
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INFORMATIE

Voor reparatie en onderhoud is het volgende gereedschap nodig:
• inbussleutels in de maten 3 mm, 4 mm en 5 mm
• steeksleutels in de maten 10 mm, 17 mm, 19 mm en 24 mm
• schroevendraaierset
• momentsleutel
• bandenlichter.

6.1.  Hoogte van de voetsteun instellen (afb. 43, 44)
De onderbeenlengte kan traploos worden ingesteld met behulp van de voetplaatbeugels. 
Maak de achterkant van de klemmen los die de voetplaatbeugels en de dwarsstang geleiden 
en draai de binnenste bout (afb. 44, markering A) zover aan, dat u de voetplaatbeugels in de 
klemmen kunt verschuiven. Stel de gewenste onderbeenlengte in door de voetsteun parallel naar 
binnen te schuiven of naar buiten te trekken. Let op dat u de voetplaatbeugels aan weerszijden 
even ver verschuift. 
Wanneer u de gewenste onderbeenlengte niet kunt bereiken, verwijder dan de voetplaatbeugels 
in hun geheel en draai deze om. Ga daarna verder zoals beschreven onder het volgende punt 6.2. 
Draai de bouten na het instellen weer stevig aan.
INFORMATIE  Vergeet niet alle schroefverbindingen weer stevig aan te draaien voordat u de voet-
plaat gaat belasten. Het juiste aanhaalmoment voor de schroefverbinding (afb. 44, markering A)  
bedraagt 8 Nm.

43 
 

44 

AB

INFORMATIE  Let op dat u de voetbeugels volledig door de klemprofielen leidt, zodat ze goed vast 
komen te zitten.

6.2.  Lengte van de voetplaat verstellen (afb. 45, 46)
Om de lengte van de voetplaat te verstellen, draait u de vier bouten aan de bovenkant 
van de voetplaat zover aan, dat u de voetplaat op de voetplaatbeugels kunt verschuiven  
(afb. 45). Wanneer de voetplaat in de gewenste stand staat, draait u de bouten weer vast. Als 
deze instelmogelijkheid geen goede oplossing biedt, verwijdert u de vier bouten en bevestigt u de 
voetplaat in de voorste of achterste stand (afb. 46). Steek de vier bouten terug in de voetplaat, 
schuif de plaat in de gewenste stand en draai de bouten weer stevig aan.
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Wanneer u de voetplaatbeugels heeft omgedraaid om de voetplaat te kunnen instellen op de 
correcte onderbeenlengte, moet u de vier bouten eveneens verwijderen. Trek de voetplaat naar 
voren toe van de voetplaatbeugels, draai de plaat om en breng hem terug op zijn plaats. Stel 
de voetplaat vervolgens in zoals hierboven beschreven.
Indien de gewenste onderbeenlengte niet kan worden bereikt, omdat het instelgebied van de 
voetplaatbeugels bij beide montagewijzen niet groot genoeg is, moet u de meegeleverde afstands-
stukken gebruiken. Deze kunnen tussen de voetplaat en de voetplaatbeugels worden gemonteerd. 
INFORMATIE  Het juiste aanhaalmoment voor de schroefverbinding (zie afb. 45 en 46) bedraagt  
10 Nm.

45 
 

46 

6.3.  Zithoogte instellen (afb. 47, 48)
Draai de twee dopmoeren aan de voorkant van de stelbuis (afb. 47, markering A) helemaal los 
en verwijder de moeren. Trek dan de U-vormige beugel naar achteren (afb. 48) tot u de stelbuis 
omhoog en omlaag kunt bewegen. Ga aan weerszijden op dezelfde manier te werk. 
Draai dan ook aan de achterkant van de klemmen die de voetplaatbeugels en de dwarsstang 
geleiden, de twee buitenste bouten zover aan dat de dwarsstang gemakkelijk in de klem bewo-
gen kan worden (afb. 47, markering B).
Plaats de stelbuis in de gewenste positie boven een van de gaten (afb. 47, markering B) en 
monteer de buis door in omgekeerde volgorde te werk te gaan. 
Draai tot slot alle losgemaakte schroefverbindingen weer stevig aan.
INFORMATIE  Vergeet niet om voor ingebruikneming van de rolstoel alle schroefverbindingen  
weer stevig aan te draaien. Het juiste aanhaalmoment voor de schroefverbinding (afb. 47, mar-
kering A) bedraagt 10 Nm.
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47 

A
B
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6.4.  Zithoek instellen (afb. 49-51)
Draai de twee dopmoeren aan de voorkant van de stelbuis (afb. 49, markering A) iets aan. Ga 
aan weerszijden op dezelfde manier te werk. 
Draai dan ook aan de achterkant van de klemmen die de voetplaatbeugels en de dwarsstang 
geleiden, de twee buitenste bouten en de verzonken middelste bouten zover aan dat de dwars-
stang gemakkelijk in de klem bewogen kan worden (afb. 50, markering A/B). 
Verander de zithoek nu door de dwarsstang verticaal in de klemmen te verschuiven. Draaipunt 
is de aandrijfas (afb. 51). Bij verstelling van de hoek beweegt de voetsteun automatisch mee.
Wanneer de gewenste hoek is bereikt, draait u alle losgemaakte schroefverbindingen weer 
stevig aan.

49 

A

 
50 

AB

INFORMATIE  De zeskant van de aandrijfwieladapter is uitsluitend bedoeld voor het passend beves-
tigen van frameaccessoires. Probeer nooit deze verbinding met een steeksleutel los te draaien. 
Het juiste aanhaalmoment voor de schroefverbinding (afb. 49, markering A) bedraagt 10 Nm.
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51 

INFORMATIE  Let op dat u de stelbuis aan weerszijden op dezelfde hoogte aan de ashouder resp. 
het basisframe bevestigt.
INFORMATIE  Vergeet niet om voor ingebruikneming van de rolstoel alle schroefverbindingen weer 
stevig aan te draaien.

6.5.  Fijnafstelling van de zit-/voetsteunhoek (afb. 52, 53)
Aan de onderkant van de zitbuis bevindt zich een profielrail (afb. 48). Deze wordt aan weerszijden 
bevestigd met vier T-sleufmoeren.
Draai aan weerszijden de schroefverbinding van de tweede T-sleufmoer van voren (afb. 52,  
markering A/afb. 53, markering B) los. Deze moeren verbinden de dwarsstang met de zitbuizen.  
Draai dan ook aan de achterkant van de klemmen die de voetplaatbeugels en de dwarsstang 
geleiden, de verzonken middelste bouten zover los dat de dwarsstang gemakkelijk in de klem 
bewogen kan worden (afb. 52, markering B). 
Nu kunt u door de dwarsstang op de zitbuis te verschuiven, de zithoek en de voetplaathoek 
nauwkeurig afstellen. Wanneer de gewenste hoek is bereikt, draait u alle schroefverbindingen 
weer stevig aan.
INFORMATIE  Vergeet niet om voor ingebruikneming van de rolstoel alle schroefverbindingen weer 
stevig aan te draaien. Het juiste aanhaalmoment voor de schroefverbinding (afb. 52, marke-
ring A/B) bedraagt 10 Nm.

6.6.  Lengte van de ziteenheid (zwaartepunt) verstellen (afb. 53)
Aan de onderkant van de zitbuis bevindt zich een profielrail. Deze wordt aan weerszijden beves-
tigd met vier T-sleufmoeren. 
Aan de bovenkant van de stelbuis bevindt zich een contramoer. Draai eerst deze moer los. Draai 
vervolgens aan weerszijden de schroefverbindingen van de T-sleufmoeren los (afb. 53, marke-
ring A). U kunt de zitbuizen dan in de lengterichting verschuiven en daardoor het zwaartepunt 
verplaatsen. Een raster aan de onderkant van de zitbuis markeert de instelgebieden en maakt 
het gemakkelijker de beide zitbuizen gelijkmatig te verschuiven. 
Draai alle schroefverbindingen na het instellen weer stevig aan.
INFORMATIE  Let op dat u de zitbuizen aan weerszijden hetzelfde instelt en vergeet niet alle schroef-
verbindingen weer stevig aan te draaien, voordat de rolstoel in gebruik wordt genomen.
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A

B
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B

6.7.  Rugeenheid instellen (afb. 54)
Aan de onderkant van de zitbuis bevindt zich een profielrail. Deze wordt aan weerszijden beves-
tigd met vier T-sleufmoeren. 
Draai aan weerszijden de beide achterste schroefverbindingen los (afb. 54, markering A). Draai 
ook de bouten onder de lip van de kledingbeschermer in de wielkuip van de aandrijfwielen los 
(afb. 54, markering B).
Nu kunt u de rugeenheid op de zitbuis traploos verschuiven. Zo kunt u de zitdiepte voor een vaste 
rugschaal instellen of deze positioneren.
Gebruik het raster (afb. 54, markering C) aan de onderkant van de zitbuis om de rugeenheid 
aan weerszijden parallel in te stellen. 
INFORMATIE  Vergeet niet om voor ingebruikneming van de rolstoel alle schroefverbindingen  
weer stevig aan te draaien. Het juiste aanhaalmoment voor de schroefverbinding (afb. 54, mar-
kering A) bedraagt 10 Nm.

54 

A

B

C

6.8.  Rughoek aanpassen (afb. 55)
Uit therapeutisch oogpunt kan het zinvol zijn de bij aflevering van de rolstoel ingestelde hoek 
tussen de zitting en de rugleuning individueel aan te passen.
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Draai hiervoor eerst de bouten onder de lip van de kledingbeschermer in de wielkuip van de 
aandrijfwielen los (afb. 55, markering A).
Verwijder dan de achterste bout uit de gatenplaat van de rugeenheid (afb. 55, markering B). 
Verwijder de bouten aan weerszijden, zet de rugleuning in de gewenste hoek, steek de bouten 
in het betreffende boorgat en draai ze weer aan. Ga voor de montage in omgekeerde volgorde 
te werk. Draai daarna alle schroefverbindingen weer stevig aan.
INFORMATIE  Het juiste aanhaalmoment voor de schroefverbinding (afb. 55, markering B) bedraagt 
10 Nm.

55 

A

B

6.9.  Zittingbespanning naspannen (afb. 56, 57)
Wanneer de zittingbespanning na verloop van tijd is uitgerekt, kan deze worden nage-
spannen. Verwijder hiervoor het zitkussen en open de klittenbandsluiting aan de onder-
kant van de zittingbespanning in de rijrichting links (afb. 56, markering A). Verwijder nu 
het beschermkapje van de profielrail (afb. 56, markering B) en trek de bespanningsstang 
(afb. 56, markering C) uit de buis. Maak daarna de zittingbespanning los uit de profielrail  
(afb. 57, markering A) en trek de bespanning met behulp van de klittenbandsluiting strak  
(afb. 57, markering B). Bevestig de zittingbespanning vervolgens weer in de profielrail en breng 
de bespanningsstang en het beschermkapje terug op hun plaats. Leg tot slot het zitkussen weer 
recht op de zitting.

56 

A C

B

 
57 

A
B
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6.10.  Rem afstellen 
De remmen worden bediend met trekkabels. Wanneer de remwerking door slijtage van de 
banden of materiaalslijtage minder goed wordt, moet de rem opnieuw worden afgesteld. Draai 
hiervoor de moeren aan de remhendelmodule aan het onderframe los en breng de trekkabels op 
de juiste voorspanning door de moeren minder vast of vaster aan te draaien. De afstand tussen 
de remhefboom in geopende toestand en de band moet ca. 3 mm bedragen. Het is belangrijk 
dat de hefboom door middel van de ingestelde voorspanning zo wordt gepositioneerd, dat de 
aandrijfwielen bij vergrendeling van de rem volledig geblokkeerd zijn.

  VOORZICHTIG  Gevaar voor ongevallen door een te lage/te hoge bandenspanning. Controleer 
voor het rijden of de door u gebruikte banden de juiste spanning hebben. De juiste bandenspan-
ning is aangegeven op de buitenkant van de banden. Voor de aandrijfwielen moet deze minimaal 
7,5 bar bedragen. De kniehevelremmen werken alleen als de bandenspanning voldoende is en 
de remmen correct zijn afgesteld (afstand ca. 3 mm, technische wijzigingen voorbehouden).
INFORMATIE  Controleer regelmatig of de bandenspanning van de aandrijfwielen in orde is en of de 
remmen goed werken. De juiste bandenspanning is aangegeven op de buitenkant van de banden. 
INFORMATIE  Vergeet niet na het veranderen van een instelling de bouten en moeren altijd weer stevig 
aan te draaien.

6.11.  Accessoires aan het frame monteren (afb. 58, 59) 
INFORMATIE  De zeskant van de aandrijfwieladapter is uitsluitend bedoeld voor het passend beves-
tigen van frameaccessoires. Probeer nooit deze verbinding met een steeksleutel los te draaien.
Wanneer u achteraf accessoires aan het frame wilt monteren (anti-kiepsteun, kantelsteun, stok-
houder, transitwielen), moet u eerst de aandrijfwielen verwijderen. Ga eerst te werk zoals beschre-
ven onder punt 6.3 van dit hoofdstuk totdat u de U-vormige beugel heeft losgemaakt. Trek deze 
beugel nu naar achteren toe los (afb. 58). Steek de geleverde houder voor de frameaccessoires 
met de zeshoekige klem op het zeskantprofiel van de aandrijfwielas (afb. 59, markering A) en trek 
de klemverbinding aan. Monteer daarna alle onderdelen weer in omgekeerde volgorde. Nu kunt 
u het gewenste frametoebehoren op de houder monteren, bijv. een anti-kiepsteun, stokhouder 
of kantelsteun. De anti-kiepsteun kan als enige frameaccessoire worden weggeklapt, wanneer 
hij niet nodig is (zie hoofdstuk 5.1).
INFORMATIE  Het juiste aanhaalmoment voor de schroefverbinding (afb. 58) bedraagt 10 Nm.

58 
 

59 
A



Onderhoud,	reiniging	en	desinfectie

BRAVO	Racer Ottobock	 |	 75	

7 Onderhoud, reiniging en desinfectie

7.1.  Onderhoud
Uw rolstoel is voorzien van een CE-markering. Hiermee waarborgt de fabrikant dat dit medische 
hulpmiddel volledig voldoet aan de eisen van EU-richtlijn 93/42/EEG.
Principieel dient de rolstoel telkens voor gebruik gecontroleerd te worden op zijn functionaliteit. 
Daarbij moeten in het bijzonder de remmen worden gecontroleerd. Borgmoeren mogen maar één 
keer worden gebruikt. Nadat deze moeren een paar keer zijn losgedraaid, moeten ze worden 
vervangen.
Indien u gebreken constateert, neem dan onmiddellijk contact op met uw geautoriseerde dealer 
en laat hem het probleem verhelpen. Dit is vooral van belang, wanneer u merkt dat het rijgedrag 
verandert of de rolstoel minder stabiel wordt. Daarnaast adviseren wij u de rolstoel eens per jaar 
door uw geautoriseerde dealer te laten onderhouden. De in het onderstaande overzicht vermelde 
controlewerkzaamheden dienen op de aangegeven tijdstippen uitgevoerd te worden door de gebruiker.

Controlewerkzaamheid
Telkens voor 

gebruik
Maande-

lijks
Eens per  
kwartaal

Werking van de remmen X
Doorhangen van de zitting- en rugbespanning X
Stevigheid van de voetplaat X
Visuele controle van de slijtagevoelige onderdelen 
(bijv. banden, lagers) X

Vervuiling van de lagers X
Hoepels op beschadigingen X
Bandenspanning (zie de opdruk op de buitenzijde van 
de band) X

Klapmechanisme op slijtage X
Spaakspanning van de aandrijfwielen X
Schroefverbindingen X

Sommige onderdelen van de rolstoel kunt u met wat handigheid zelf onderhouden, zodat u er 
altijd zeker van kunt zijn dat de betreffende onderdelen goed blijven werken.
• Tussen zwenkwielvork en zwenkwiel verzamelen zich vaak haren of vuildeeltjes, waardoor de 

zwenkwielen na verloop van tijd zwaarder gaan draaien. Verwijder het zwenkwiel en maak 
vork en zwenkwiel grondig schoon met een milde huishoudreiniger.

• De aandrijfwielen zijn uitgevoerd als steekassysteem. Om er zeker van te kunnen zijn dat dit 
systeem goed blijft werken, moet u erop letten dat zich op de steekas of de steekasbus geen 
vuil vastzet. Smeer de steekas van tijd tot tijd met een beetje harsvrije naaimachineolie.

• Als de rolstoel nat is geworden, verdiend het aanbeveling de stoel zo snel mogelijk weer droog 
te wrijven.
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• Gebruik de rolstoel niet in zout water en vermijd zoveel mogelijk dat er zand of vuil in de wiel-
lagers terechtkomt. Deze kunnen hierdoor worden aangetast.

• Vooral als de rolstoel pas in gebruik is en na instelwerkzaamheden aan de rolstoel moet wor-
den gecontroleerd of de schroefverbindingen goed vastzitten. Wanneer een schroefverbinding 
regelmatig losraakt, neem dan contact op met uw dealer.

7.2.  Reiniging en desinfectie
Maak de bekleding en bespanning schoon met warm water en een handafwasmiddel. Verwijder 
vlekken met een spons of een zachte borstel. Spoel de behandelde delen na met schoon water 
en laat ze drogen.
INFORMATIE  Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, oplosmiddelen, harde borstels, enz. 
INFORMATIE  Was de afneembare onderdelen niet nat. Ze mogen niet in de wasmachine.
Gebruik voor het desinfecteren middelen op waterbasis (bijv. Sagrotan Original concentraat). 
Volg hierbij de gebruiksinstructies van de fabrikant op.
INFORMATIE  Vóór het desinfecteren moeten de bekleding en de handvatten worden gereinigd.
Kunststofdelen, framedelen, het onderstel en de wielen kunnen vochtig worden gereinigd met 
een mild reinigingsmiddel. Droog de betreffende rolstoeldelen na het reinigen goed na.

7.2.1.  Gordels reinigen

Gordelsysteem met een metalen sluiting 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 veroorzaken, 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.

Gordelsysteem met een kunststof sluiting reinigen
• Gordels met kunststof sluitingen zijn – afhankelijk van het model – machinewasbaar op  

40 °C of 60 °C.
• Advies: gebruik een waszak of -net en een mild reinigingsmiddel.

INFORMATIE

Als alternatief kunt u de gordelriemen reinigen door deze voorzichtig af te deppen met warm zeepsop 
(waaraan wat desinfectiemiddel is toegevoegd) of ze zorgvuldig afnemen met een droge, schone en 
absorberende doek.
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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.

8 Banden verwisselen (afb. 60 – 63)
Als u een lekke band heeft, kunt u dit probleem met een beetje handigheid en het geschikte 
gereedschap ook zelf verhelpen. Het is aan te raden voor noodgevallen altijd een reparatieset 
en een luchtpomp bij u te hebben (bij gebruik van luchtbanden).
Hiervoor geschikte luchtpompen staan vermeld op het bestelformulier en worden met het product 
meegeleverd. Een alternatief hiervoor is een spuitbus waarmee u uw banden kunt vullen met 
schuim, dat vervolgens hard wordt (bijv. verkrijgbaar bij fietsenwinkels).
• Haal bij een lekke band de buitenband met daarvoor geschikt montagegereedschap (ban-

denlichter) voorzichtig van de velg.
• Pas op dat u de velg en de binnenband daarbij niet beschadigt.
• Repareer de binnenband volgens de aanwijzingen op de verpakking van de reparatieset of 

vervang de oude binnenband door een nieuwe.
• Controleer voordat u de band weer gaat monteren, de velg en de binnenzijde van de buiten-

band op vreemde voorwerpen die het lek veroorzaakt kunnen hebben.
• Gebruik alleen velglinten die volledig in orde zijn. Velglinten beschermen de binnenband tegen 

beschadiging door de uiteinden van de spaken.

Montage

• Schuif het velglint over het ventiel en steek het ventiel vervolgens door de opening in de velg. 
Bevestig de ventielmoer. U kunt het velglint nu gemakkelijk op zijn plaats brengen.

• Zorg ervoor dat alle spaaknippels afgedekt zijn.

Band

• Druk de onderkant van de buitenband over de velgrand. Begin hiermee achter het ventiel. 
Pomp zoveel lucht in de binnenband dat deze rond begint te worden, en leg de binnenband 
dan in de buitenband.

• Controleer of de binnenband over de gehele lengte glad in de buitenband zit en laat als dit 
niet het geval is, wat lucht uit de band lopen. Nu kunt u de bovenkant van de band met beide 
handen voorzichtig op zijn plaats brengen. Begin hiermee tegenover het ventiel en werk naar 
het ventiel toe.
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60 61 

62 63 

Oppompen

• Controleer rondom aan weerszijden of de binnenband niet tussen de hiel van de band en de 
velg ingeklemd zit. 

• Duw het ventiel iets terug en trek het weer naar buiten, zodat de binnenband goed om het 
ventiel komt te zitten.

• Pomp de band nu zover op dat deze nog goed met de duim ingedrukt kan worden. Als de 
afstand tussen de controlelijnen aan weerszijden van de band en de velg overal even groot 
is, is de band goed gecentreerd. Laat anders de band weer leeglopen en richt hem opnieuw 
uit. Pomp de band nu op tot deze de maximale bandenspanning heeft (zie de opdruk op de 
band), bevestig het stofkapje op het ventiel en draai het kapje stevig vast.

9 Hergebruik/afdanking

9.1.  Aanwijzingen voor hergebruik

 VOORZICHTIG

Gevaar voor verwonding door verkeerd gebruik. Omdat de zittingbekleding direct in contact komt 
met de huid, kan deze bij gebruik van het product door een tweede persoon functionele en hygiënische 
risico’s met zich meebrengen. De zittingbekleding dient daarom bij hergebruik vervangen te worden.
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Het product is geschikt voor hergebruik.
Producten die worden hergebruikt, worden – evenals gebruikte machines of voertuigen – bloot-
gesteld aan een bijzondere belasting. De kenmerken en prestaties mogen niet zodanig wijzigen, 
dat de veiligheid van de rolstoelgebruiker of van eventuele derden tijdens de levensduur in gevaar 
wordt gebracht.
Voordat het betreffende product wordt hergebruikt, moet het grondig worden gereinigd en ge-
desinfecteerd. Daarna 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.
Een serviceplan, gedetailleerde informatie en gegevens over het benodigde gereedschap zijn te 
vinden in de servicehandleiding.

9.2.  Aanwijzingen bij afdanking
In geval van afdanking moeten alle componenten van het product worden behandeld volgens 
de in het land van gebruik geldende milieuvoorschriften.

10 Bijlagen

10.1.  Technische gegevens

Zitbreedte: 200 – 360
Zitdiepte: 240 – 380
Rughoogte: 200 – 400
Rughoek: -15° – +15° instelbaar, daarnaast vergrendelbaar in de stand +15°
Onderbeenlengte: 145 – 445
Zithoogte: 315 – 460 bij 20" aandrijfwiel

340 – 485 bij 22" aandrijfwiel
365 – 510 bij 24“ aandrijfwiel

Totale breedte: 470 – 630
480 – 660 bij 9° wielvlucht

Totale lengte: 665 – 815 bij 20" aandrijfwiel
690 – 840 bij 22" aandrijfwiel
715 – 865 bij 24" aandrijfwiel

Totale hoogte: 515 – 860 bij 20" aandrijfwiel
zonder duwhandvatten540 – 885 bij 22" aandrijfwiel

565 – 910 bij 24" aandrijfwiel
Gewicht: ca. 8,5 kg
Max. belasting: 60 kg
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Zithoogte (in mm)1)

Wielmaat aandrijfwielen 20" 22" 24"

Wielvlucht 3° 6° 9° 3° 6° 9°  3° 6° 9°

Positie

Stelbuis, 
lang

Stelbuis, 
kort

1 322 320 347 345 339 372 370 364

2 339 337 364 362 356 389 387 381

3 356 355 381 380 373 406 405 398

4 373 372 398 397 390 423 422 415

5 391 389 416 414 408 441 439 433

6 408 406 433 431 425 458 456 450

7 425 424 450 449 442 475 474 467

8 442 441 467 466 459 492 491 484

9 460 458 485 483 477 510 508 502

1) Waarden zonder zitkussen bij een zithoek van 0°

Combinatie wielen/wielvlucht

3° wielvlucht
Wielmaat aan-
drijfwielen

Korte vork 
positie

Aantal af-
standshulzen

Lange vork 
positie

Aantal af-
standshulzen

Zwenk-
wiel

3"

20"

2 -
4" 3 -
5" 4 -
140 mm - -
6" - -

Zwenk-
wiel

3"

22"

1 3
4" 1 -
5" 2 -
140 mm 3 1
6" 3 -

Zwenk-
wiel

3"

24"

- - 1 -
4" - - 2 -
5" - - 3 -
140 mm 1 1 4 1
6" 1 - 4 -
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6° wielvlucht
Wielmaat aan-
drijfwielen

Korte vork 
positie

Aantal af-
standshulzen

Lange vork 
positie

Aantal af-
standshulzen

Zwenk-
wiel

3"

20"

2 -
4" 3 -
5" 4 -
140 mm - -
6" - -

Zwenk-
wiel

3"

22"

1 3
4" 1 -
5" 2 -
140 mm 3 1
6" 3 -

Zwenk-
wiel

3"

24"

- - 1 -
4" - - 2 -
5" - - 3 -
140 mm 1 1 4 1
6" 1 - 4 -

9° wielvlucht
Wielmaat aan-
drijfwielen

Korte vork 
positie

Aantal af-
standshulzen

Lange vork 
positie

Aantal af-
standshulzen

Zwenk-
wiel

3"

20"
4"
5"
140 mm
6"

Zwenk-
wiel

3"

22"

1 1
4" 2 1
5" 3 1
140 mm - -
6" - -

Zwenk-
wiel

3"

24"

- - 2 1
4" - - 3 1
5" 1 1 4 1
140 mm 1 2 4 2
6" 2 1 - -
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10.2.  Grenswaarden voor in de trein transporteerbare rolstoelen

INFORMATIE
• De rolstoelen uit de serie voldoen in principe aan de technische minimumvereisten van het voorschrift 

(EU) nr. 1300/2014 voor in de trein transporteerbare rolstoelen. Vanwege verschillende instellingen 
kunnen echter niet alle uitvoeringen aan alle grenswaarden voldoen.

• Met behulp van de volgende tabel kunt u of de vakspecialist via nameten controleren of de betref-
fende rolstoel aan de grenswaarde voldoet.

Kenmerk Grenswaarde (conform voorschrift (EU) Nr. 1300/2014)

Lengte [mm] 1200 (plus 50 mm voor de voeten) 
Breedte [mm] 700 (plus 50 mm aan elke zijde voor de handen bij verplaatsing)
Kleinste wielen ["] ca. 3 of groter (volgens het voorschrift moet het kleinste wiel een 

spleet met een afmeting van 75 mm horizontaal en 50 mm verticaal 
kunnen overbruggen) 

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

Draaicirkel [mm] 1500
Maximumgewicht [kg] 200 (voor rolstoel met rolstoelrijder, inclusief bagage) 
Maximale hoogte van een te nemen 
obstakel [mm]

50

Afstand van de bodem [mm] 60 (bij een stijgingshoek van 10° moet de afstand van de bodem voor 
de voorwaartse verplaatsing aan het einde van de stijging minimaal 
60 mm onder de voetsteun bedragen)

Maximale hellingshoek waarbij de 
rolstoel stabiel blijft [°] 

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