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1 Algemene informatie

1.1 Voorwoord

Deze gebruiksaanwijzing geeft de gebruiker en zijn begeleiders 
alle informatie over de opbouw, de werking, de bediening en 
het onderhoud van de elektrische rolstoel C2000 van Otto 
Bock Mobility Solutions GmbH die zij nodig hebben. Daarnaast 
bevat de gebruiksaanwijzing alle benodigde informatie voor 
een veilig gebruik van de elektrische rolstoel en wordt hierin 
beschreven wat de oorzaken van eventuele storingen kunnen 
zijn en hoe deze verholpen kunnen worden.

Voor een veilig gebruik van de elektrische rolstoel is het ab-
soluut noodzakelijk bekend te zijn met de inhoud van deze 
gebruiksaanwijzing. Daarom dienen de gebruiker en diens 
begeleiders de gebruiksaanwijzing voor ingebruikneming van 
de elektrische rolstoel aandachtig door te lezen. Dit geldt in 
het bijzonder voor het hoofdstuk „Veiligheid“. Alleen dan is 
gewaarborgd dat alle mogelijkheden van de elektrische rolstoel 
volledig benut kunnen worden.

1.2 Gebruiksdoel

De elektrische rolstoel C2000 is uitsluitend bedoeld als trans-
portmiddel voor individueel gebruik binnenshuis en buitenshuis 

door personen die niet of moeilijk kunnen lopen. De elektrische 
rolstoel C2000 mag uitsluitend worden gecombineerd met 
de in deze gebruiksaanwijzing vermelde opties. Voor combi-
naties met medische hulpmiddelen en/of accessoires van 
andere fabrikanten die geen deel uitmaken van het modu-
laire systeem, aanvaardt Otto Bock geen aansprakelijkheid. 
Optioneel kan de elektrische rolstoel met een begeleidersbe-
sturing ook worden bestuurd door een begeleider van de 
rolstoelgebruiker.

Voor andere doeleinden mag de rolstoel niet worden gebruikt. 
Voor persoonlijk letsel en materiële schade die ontstaat door 
gebruik van de rolstoel voor een ander doel dan dat waarvoor 
deze bestemd is, kan de fabrikant niet aansprakelijk worden 
gesteld, maar berust de volledige aansprakelijkheid bij de 
gebruiker.

De elektrische rolstoel mag uitsluitend worden gebruikt door 
personen die hebben geleerd hoe ze met de stoel moeten 
omgaan. Een instructie in het gebruik van de elektrische rol-
stoel is een van de voorwaarden waaraan moet worden 
voldaan om beschermd te zijn tegen persoonlijke risico’s en 
om de stoel veilig en goed te kunnen bedienen.

De bedrijfszekerheid van de elektrische rolstoel is alleen ge-
waarborgd, indien de rolstoel wordt gebruikt voor het doel 
waarvoor hij bestemd is, en de aanwijzingen in deze gebruiks-
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aanwijzing worden opgevolgd. De uiteindelijke verantwoor-
delijkheid voor een schadevrij gebruik van de rolstoel berust 
bij de gebruiker.

1.3 Toepassingsgebied

De vele uitvoeringsvarianten en de modulaire constructie 
maken de elektrische rolstoel C2000 geschikt voor gebruik 
door personen die niet of moeilijk kunnen lopen ten gevolge 
van:

 n verlammingen
 n verlies van ledematen
 n defecten/deformaties van ledematen
 n gewrichtscontracturen/-beschadigingen
 n andere aandoeningen

De elektrische rolstoel C2000 is in het bijzonder ontwikkeld 
voor gebruikers die in staat zijn zich zelfstandig in een elek-
trische rolstoel voort te bewegen.

Bij de individuele keuze van een rolstoel moet bovendien re-
kening worden gehouden met:

 n lichaamslengte en lichaamsgewicht (afhankelijk van de 
standaarduitvoering kan de rolstoel maximaal worden 
belast met 160 kg resp. 200 kg en optioneel met 260 kg)

 n fysieke en psychische gesteldheid
 n leeftijd
 n woonsituatie en
 n leefomgeving.

1.4 Service

INFORMATIE

Service- en reparatiewerkzaamheden aan de elektrische 
rolstoel worden principieel alleen uitgevoerd door bij de 
vakhandel werkzame personen die door Otto Bock zijn 
geautoriseerd en geschoold. Neem bij problemen contact 
op met de vakhandel die de elektrische rolstoel voor u heeft 
aangepast.

Wanneer u vragen heeft of een probleem ondanks het raad-
plegen van de gebruiksaanwijzing niet kunt oplossen, neem 
dan contact op met de klantenservice van Otto Bock (zie de 
achterkant van de omslag voor het adres).

Met het oog op de klanttevredenheid doet Otto Bock al het 
mogelijke om zijn klanten in ieder opzicht te ondersteunen, 
zodat zij het product zo lang mogelijk naar hun volle tevreden-
heid kunnen gebruiken.
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2 Veiligheid

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

Nadere informatie over het gebruik.

2.2 Normen en richtlijnen

Alle informatie in deze gebruiksaanwijzing die betrekking heeft 
op veiligheid, is gebaseerd op de momenteel in Duitsland 
geldende nationale wetgeving en verordeningen van de Eu-
ropese Unie. In andere landen moeten de daar geldende 
wetten en nationale verordeningen worden nageleefd.

Naast de veiligheidsvoorschriften uit deze gebruiksaanwijzing 
moeten de algemeen geldende voorschriften van de ongeval-
lenverzekeraars, de ongevallenpreventievoorschriften en de 
milieuvoorschriften in acht worden genomen en worden na-
geleefd. Alle aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing dienen 
altijd zonder enige beperking te worden opgevolgd.

De elektrische rolstoel is geconstrueerd volgens de huidige 
regels van de techniek en is veilig en betrouwbaar. Dat de 
elektrische rolstoel veilig is, wordt bevestigd door de CE-
markering en de verklaring van overeenstemming.

2.3 Algemene veiligheidsvoorschriften

 WAARSCHUWING

Verstikkingsgevaar. Zorg ervoor dat het verpakkingsmate-
riaal niet in handen van kinderen kan komen.

 VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel en ongevallen bij niet-inachtneming of 
niet-naleving van de veiligheidsvoorschriften. Alle veilig-
heidsvoorschriften uit deze gebruiksaanwijzing en alle overige 
toepasselijke documenten dienen in acht genomen en nageleefd 
te worden. De rolstoelgebruiker moet te allen tijde over de 
gebruiksaanwijzing kunnen beschikken.
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 VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel en ongevallen bij gebruik in afwijking 
van de voorschriften. De elektrische rolstoel C2000 mag 
alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor hij bestemd 
is. De elektrische rolstoel C2000 mag alleen worden gebruikt 
door personen die hebben geleerd hoe ze met de rolstoel 
moeten omgaan. Er mag nooit meer dan één persoon met 
de elektrische rolstoel C2000 worden vervoerd.

 VOORZICHTIG

Verbrandingsgevaar bij het omgaan met vuur. De rugbe-
spanning en het zitkussen zijn moeilijk ontvlambaar, maar 
kunnen wel vlam vatten. Daarom is bij het omgaan met vuur 
– en in het bijzonder met brandende sigaretten – de grootste 
voorzichtigheid geboden.

INFORMATIE

Gebruik uitsluitend de originele opties van de fabrikant. De 
optionele componenten mogen alleen worden gemonteerd 
zoals hier is beschreven. Wanneer hiervan wordt afgeweken, 
komen de garantieaanspraken te vervallen.

2.4 Veiligheidsvoorschriften voor transport, 
opslag en montage

Transport en opslag

 WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel en ongevallen bij een onjuist gebruik 
van de rolstoel tijdens transport in een rolstoelbus. De 
elektrische rolstoel C2000 is door Otto Bock op dit mo-
ment nog niet goedgekeurd voor gebruik als stoel in een 
rolstoelbus! Zet de inzittenden tot het moment waarop deze 
goedkeuring wordt afgegeven, tijdens het rijden alleen in de 
in het voertuig geïnstalleerde stoelen met de bijbehorende 
veiligheidssystemen! Bij niet-naleving van dit voorschrift 
kunnen zowel de rolstoelgebruiker als alle andere inzittenden 
van het voertuig bij een ongeval gewond raken. 
Voor informatie over de laatste ontwikkelingen op dit gebied 
kunt u contact opnemen met uw dealer of kijken op de Otto 
Bock homepage www.ottobock.com.
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LET OP

Schade door een verkeerde manier van transporteren. 
Gebruik voor het transporteren van de rolstoel uitsluitend 
daarvoor geschikte hefwerktuigen. Zet de elektrische rolstoel 
vast volgens de voorschriften voor het gebruikte transportmid-
del. Bevestig de spanriemen uitsluitend in de bevestigings-
ogen en aan de bevestigingspunten die daarvoor bedoeld zijn. 
Schakel bij transport op hefplateaus en in liften de besturing 
van de elektrische rolstoel uit. Vergrendel de rem. Zorg ervoor 
dat de elektrische rolstoel midden op het hefplateau komt 
te staan. Er mogen zich geen delen of componenten van de 
elektrische rolstoel in de gevarenzone bevinden.

LET OP

Beschadiging van de accu’s door diepontlading. Wan-
neer u de elektrische rolstoel langere tijd niet gebruikt en bij 
verzending van de rolstoel moet u de zekering verwijderen.

INFORMATIE

De banden van de elektrische rolstoel bevatten chemische 
stoffen die een reactie kunnen aangaan met andere chemi-
sche stoffen zoals reinigingsmiddelen en zuren.

Zwarte banden bevatten roetdeeltjes die verkleuring kunnen 
veroorzaken en sporen kunnen achterlaten. Zet de rolstoel 
daarom als u hem langere tijd niet gebruikt, op een geschikte 
onderlaag.

Montage

 WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel en ongevallen door losse sluitingen, 
stekker- en schroefverbindingen. Bij alle instelwerkzaam-
heden en bij het omklappen van de rugleuning voor het 
transporteren van de rolstoel moeten er sluitingen, schroef- 
en/of stekkerverbindingen worden losgemaakt. Dit kan leiden 
tot ongecontroleerde bewegingen van bepaalde onderdelen. 
Om te voorkomen dat u door het bewegen van onderdelen 
verwondingen oploopt of zich beknelt, dient u zich bij de 
werkzaamheden te laten helpen door een tweede persoon 
die oplet of er niets misgaat en zo nodig direct kan ingrijpen. 
Let altijd op dat er zich geen lichaamsdelen, bijv. uw handen 
of hoofd, in de gevarenzone bevinden.
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Gevaar voor ongevallen bij niet-geborgde schroefver-
bindingen. Vervang bouten met schroefdraadborging na 
het losdraaien door nieuwe of borg ze eventueel met een 
schroefdraadborgmiddel van gemiddelde sterkte (bijv. Eu-
roLock A24.20).
Draai de bevestigingsbouten en -moeren na het instellen of 
het veranderen van de instellingen van de rolstoel altijd weer 
stevig vast. Houd u daarbij aan eventueel voorgeschreven 
aanhaalmomenten.

INFORMATIE

Vóór gebruik van de elektrische rolstoel moeten alle vereiste me-
chanische en softwarematige aanpassingen (bijv. montage van 
een speciale besturing resp. programmering van de besturing) 
worden uitgevoerd die nodig zijn om de stoel af te stemmen op 
individuele behoeften en mogelijkheden van de gebruiker. De 
stoel mag alleen worden ingesteld door vakkundig personeel 
dat door Otto Bock is geautoriseerd en geschoold.

INFORMATIE

Bij montage van een speciale besturing is de rolstoelgebruiker 
verplicht zich door de dealer goed te laten instrueren hoe deze 
besturing gebruikt moet worden.

INFORMATIE

De montagepositie van de inrichting voor het verstellen van de 
zithoogte en/of de zitting mag niet worden gewijzigd.

2.5 Veiligheidsvoorschriften voor het gebruik

 WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel en ongevallen, wanneer de veiligheids-
functies niet in orde zijn. De rolstoelgebruiker is verplicht 
telkens voor gebruik te controleren of de elektrische rolstoel 
veilig gebruikt kan worden en of de stoel en alle veiligheids-
functies volledig in orde zijn.
De elektrische rolstoel mag alleen worden gebruikt, wanneer 
alle veiligheidsfuncties (bijv. de automatische remmen) goed 
werken. Wanneer de remmen niet werken, kan dat ernstige 
ongevallen met dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.
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Gevaar voor letsel en ongevallen bij verkeerde configura-
tie-instellingen. Wanneer er bij het configureren instellingen 
worden gewijzigd, verandert daardoor ook het rijgedrag 
van de rolstoel. 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. 
Daarom moet het rijgedrag van de elektrische rolstoel na het 
configureren/programmeren altijd worden uitgeprobeerd. 
De rolstoel mag uitsluitend worden geprogrammeerd door 
vakkundig personeel dat daarvoor is opgeleid. Otto Bock 
en de fabrikant van de besturing zijn niet aansprakelijk voor 
schade die (in het bijzonder bij gebruik van de rolstoel met 
een speciale besturing) is veroorzaakt door een niet vak-
kundig/volgens voorschrift op de mogelijkheden van de 
rolstoelgebruiker afgestemde programmering.

 WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel en ongevallen door het niet werken 
van de rem, wanneer deze ontgrendeld is. Houd er vooral 
bij het rijden met de elektrische rolstoel op een hellende 
ondergrond rekening mee dat de rem wanneer deze ont-
grendeld is, niet werkt.

 WAARSCHUWING

Gevaar voor verwonding bij omkanteling van de rolstoel 
tijdens het rijden. De elektrische rolstoel C2000 is goed-
gekeurd voor het kort op- en afrijden van hellingen met een 
hellingspercentage van max. 22%. Op hellingen met een 
hoger hellingspercentage mag niet met de rolstoel worden 
gereden.
De maximale hindernishoogte voor de elektrische rolstoel 
C2000 bedraagt 14 cm (afhankelijk van de belasting en de 
rijrichting). Hoogteverschillen van meer dan 14 cm mogen 
niet worden overbrugd. Bij het op- en afrijden van hellingen 
mogen er geen hindernissen worden overwonnen.
De rolstoel mag niet worden gebruikt op trappen.

 WAARSCHUWING

Gevaar voor ongevallen bij omkanteling van de rolstoel 
tijdens het rijden. Verminder uw snelheid bij het bergafwaarts 
rijden (bijv. door rijstand 1 in te stellen). Bij het op- en afrijden 
van hellingen mogen er geen hindernissen worden overwonnen. 
Stap op hellingen zo mogelijk niet in en uit.
Het oprijden van hellingen en het nemen van hindernissen is 
alleen toegestaan, wanneer de zitting horizontaal en in de 
laagste stand en de rugleuning verticaal staat. Bij het afrijden 
van hellingen is het zinvol de zitting iets naar achteren te kantelen.
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Hindernissen zoals traptreden en stoepranden mogen alleen 
worden genomen bij gereduceerde snelheid (max. 3 km/u). Rijd 
in een rechte hoek op de hindernis af en neem hem in één keer.

 WAARSCHUWING

Kantelgevaar bij het rijden op een ongeschikte ondergrond. 
Het rijden op een extreem gladde (bijv. bevroren) of grofkorrelige 
ondergrond (bijv. kiezels of losse stenen) is niet toegestaan.

 WAARSCHUWING

Kantelgevaar bij gebruik van hefplateaus. Schakel bij het 
gebruik van hefplateaus, liften, bussen, treinen en trams de 
besturing van de elektrische rolstoel uit. Vergrendel de rem.

 WAARSCHUWING

Kantelgevaar bij verplaatsing van het zwaartepunt. Voordat 
u de elektrische rolstoel voor het eerst gaat gebruiken, moet u 
de invloed van verplaatsing van het zwaartepunt op het gedrag 
van de rolstoel uitproberen op stijgende en dalende hellingen, 
op een naar opzij aflopende ondergrond en bij het nemen van 
hindernissen. Doe dit in aanwezigheid van een helper die zo 
nodig direct kan ingrijpen.

 WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel en ongevallen bij verkeerd optillen. Be-
geleiders mogen de elektrische rolstoel alleen optillen aan 
de framedelen en in geen geval aan de voetsteunen en/of de 
armleggers.

 WAARSCHUWING

Beknellings- en klemgevaar bij het elektrisch verstellen van de 
stoel. Bij het bedienen van de zithoogteverstelling, de rughoek-
verstelling (optioneel) en de zithoekverstelling (optioneel) bestaat 
er op grond van de constructie van de rolstoel beknellings- en 
klemgevaar tussen het frame van de zitting en het rolstoelframe. 
Wijs alle begeleiders hierop. 
Om letsel te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat er nooit 
lichaamsdelen (bijv. handen en voeten) in de gevarenzone 
komen, dat zich hier geen storende objecten (bijv. kleding of 
hindernissen) bevinden en dat onbevoegden uit de buurt van 
de gevarenzone blijven.

 WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel en ongevallen door een verkeerd gebruik 
van de zithoogteverstelling.

 n De zithoogteverstelfunctie mag alleen worden gebruikt 
op een horizontale ondergrond.
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 n Tijdens het bedienen van de zithoogteverstelling mogen 
zich geen onbevoegden in de gevarenzone bevinden.

 n Er mogen zich geen storende objecten of hindernissen 
in de buurt van de verstelinrichting bevinden.

 n Alle begeleiders moet erop worden gewezen dat de 
constructie met zich meebrengt dat er tussen het frame 
van de zitting en dat van de rolstoel bepaalde punten zijn 
waar beknellingsgevaar bestaat.

 n De rolstoelgebruiker en zijn begeleider mogen niet in de 
gevarenzone grijpen.

 VOORZICHTIG

Beknellings- en klemgevaar in het zwenkbereik van de 
voetsteunen. Let op dat u bij het uit- en inklappen van de 
voetsteunen resp. de voetplaat met uw ledematen buiten de 
gevarenzone blijft.

 VOORZICHTIG

Gevaar om te vallen. Leun wanneer de zitting niet in de 
laagste stand staat, nooit met uw bovenlichaam over het 
zitvlak heen.

 VOORZICHTIG

Gevaar voor ongevallen bij beperkt zicht. Houd er rekening 
mee dat u wanneer de zitting niet in de laagste stand staat 
en bij het bedienen van de zitting met ingebouwde zithoog-
teverstelling, minder zicht heeft dan anders.

 VOORZICHTIG

Gevaar voor ongevallen bij het rijden zonder ervaring. 
Het rijden zonder ervaring kan leiden tot valpartijen en an-
dere gevaarlijke situaties. Oefen met de elektrische rolstoel 
op vlak en overzichtelijk terrein voordat u de stoel voor het 
eerst gaat gebruiken.

 VOORZICHTIG

Gevaar voor ongevallen door ongecontroleerd rijgedrag. 
Wanneer er tijdens het gebruik van de elektrische rolstoel 
storingen optreden, is het mogelijk dat de stoel ongecontro-
leerde bewegingen maakt. Neem in een dergelijk geval 
onmiddellijk contact op met uw geautoriseerde dealer. Stel 
de elektrische rolstoel onmiddellijk buiten gebruik, wanneer 
u storingen of defecten ontdekt of er andere risico’s zijn die 
persoonlijk letsel tot gevolg kunnen hebben.
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 VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel en ongevallen bij verkeerd in- en uit-
stappen. Schakel vóór het in- en uitstappen de rolstoelbe-
sturing uit. Als rolstoelgebruiker mag u de armleggers niet 
met uw volle gewicht belasten en deze daarom niet gebrui-
ken bij het in- en uitstappen.

 VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel en ongevallen door wegrollen. Ont-
grendeling van de rem kan tot gevolg hebben dat de elek-
trische rolstoel ongecontroleerd wegrolt. Wanneer u de 
elektrische rolstoel ergens neerzet, moet u ervoor zorgen 
dat de rem vergrendeld is.

 VOORZICHTIG

Gevaar voor ongevallen door ongecontroleerd rijgedrag. 
Bij gebruik van de elektrische rolstoel kunnen er storingen 
optreden door elektromagnetische velden. Houd bij het 
gebruik rekening met de volgende bijzonderheden:

 n De rij-eigenschappen van de elektrische rolstoel kunnen 
worden beïnvloed door elektromagnetische velden (mo-
biele telefoons en andere apparatuur die straling afgeeft). 
Schakel alle mobiele apparaten tijdens het rijden uit.

 n De elektrische rolstoel kan elektromagnetische velden 
genereren die storingen in andere apparaten kunnen 
veroorzaken. Schakel de besturing daarom uit, wanneer 
u deze niet nodig heeft.

 n De elektrische rolstoel is gekeurd volgens de bepalingen 
van de EMC-richtlijn.

 VOORZICHTIG

Gevaar voor ongevallen, wanneer de banden niet in orde 
zijn. Controleer telkens voor gebruik door middel van een 
visuele controle of de banden nog voldoende profieldiepte 
hebben en of de bandenspanning in orde is.
Laat de elektrische rolstoel niet onnodig buiten staan en 
vermijd directe zonnestraling (UV-licht), omdat de banden 
hierdoor sneller slijten. Als gevolg hiervan wordt het profiel-
oppervlak hard en kunnen er hoekjes uit het bandenprofiel 
wegbreken. Otto Bock adviseert de banden eens in de twee 
jaar te vervangen, ook wanneer ze nog niet versleten zijn.
Wanneer de rolstoel langere tijd op dezelfde plaats blijft 
staan of de banden te warm worden (bijv. in de buurt van 
radiatoren of bij sterke zonnestraling door ramen), worden 
de banden blijvend vervormd. Zorg er daarom altijd voor 
dat u de elektrische rolstoel C2000 niet te dicht bij warm-
tebronnen neerzet, verplaats de stoel regelmatig of zet hem 
op een bok.
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 VOORZICHTIG

Gevaar voor ongevallen door het dragen van ongeschik-
te kleding. Otto Bock adviseert de rolstoelgebruiker in het 
donker lichte kleding of kleding met reflectoren te dragen.

LET OP

Schade door een verkeerd gebruik van de zithoogtever-
stelling. De elektrische rolstoel C2000 kan optioneel worden 
uitgerust met een inrichting voor het verstellen van de zit-
hoogte. Houd bij gebruik hiervan rekening met de volgende 
bijzonderheden:

 n De actuatoren van de stoelverstelfuncties zijn niet geschikt 
voor continu gebruik, maar uitsluitend berekend op een 
kortdurende beperkte belasting (10% belasting - 90% 
pauze). Als richtwaarde geldt: bij een maximale belasting 
van de rolstoel moet er na een bedieningstijd van 10 
seconden ca. 90 seconden pauze worden gehouden. 
De elektrische stoelverstelfuncties moeten daarbij los 
worden gezien van de rijfunctie.

 n De stoel met zithoogteverstelfunctie mag maximaal wor-
den belast met 160 kg resp. 200 kg.

 n Bij defecten of storingen mag de zithoogteverstelfunctie 
niet worden gebruikt.

 n Als bij het bedienen van de zithoogteverstelling de kruip-
versnelling niet wordt geactiveerd, moet de rolstoel onmid-
dellijk naar een vakhandel worden gebracht. Totdat het 
probleem is verholpen, mag de elektrische rolstoel C2000 
alleen worden gebruikt met de zitting in de laagste stand.

LET OP

Schade door oververhitting of kou. De elektrische rolstoel 
C2000 kan alleen worden gebruikt in het temperatuurgebied 
van -25 °C tot +50 °C. Buiten dit temperatuurgebied mag 
de rolstoel niet worden gebruikt.

LET OP

Schade door overbelasting. Afhankelijk van de standaard-
uitvoering mag de elektrische rolstoel C2000 maximaal 
worden belast met 160 kg of 200 kg. Optioneel kan de 
elektrische rolstoel C2000 zodanig worden aangepast dat 
deze geschikt is voor een maximale belasting van 260 kg.

LET OP

Breuk door overbelasting van de bagagedrager. De ba-
gagedrager mag maximaal worden belast met 15 kg.
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LET OP

Storingen door elektromagnetische velden. De elektrische 
rolstoel is gekeurd volgens de bepalingen van de EMC-
richtlijn. Houd bij het gebruik van de rolstoel rekening met 
de volgende bijzonderheden:
De rij-eigenschappen van de elektrische rolstoel kunnen 
worden beïnvloed door elektromagnetische velden (mo-
biele telefoons en andere apparatuur die straling afgeeft). 
Schakel alle mobiele apparaten tijdens het rijden uit.
De elektrische rolstoel kan elektromagnetische velden ge-
nereren die storingen in andere apparaten kunnen veroor-
zaken. Schakel de besturing daarom uit, wanneer u deze 
niet nodig heeft.

LET OP

Beschadiging van de banden door een te hoge banden-
spanning. Zorg ervoor dat de in hoofdstuk 10 „Technische 
gegevens“ vermelde bandenspanning niet wordt overschre-
den.

INFORMATIE

Bij gebruik van de rolstoel op de openbare weg moet het 
wegenverkeersreglement in acht worden genomen.

INFORMATIE

De gebruiker wordt met het oog op zijn eigen veiligheid drin-
gend aanbevolen de bekkengordel altijd vast te maken. De 
bekkengordel is bedoeld voor het stabiliseren van de persoon 
die in de elektrische rolstoel zit.

INFORMATIE

Na inschakeling staat de besturing altijd in de rijstand die 
was ingesteld op het moment dat de besturing werd uitge-
schakeld. Desgewenst kan de startrijstand met de parame-
terinstellingen worden aangepast. Deze instellingen mogen 
alleen worden aangepast door vakkundig personeel dat 
door Otto Bock is geautoriseerd en geschoold.

INFORMATIE

Wanneer de rijmodus tijdens het rijden wordt gewijzigd, 
versnelt of remt de elektrische rolstoel.

INFORMATIE

De besturing van de elektrische rolstoel voldoet aan de eisen 
voor beschermingsgraad IP 54 en kan dus worden gebruikt 
bij slechte weersomstandigheden (bijv. regen). De besturing 
is goedgekeurd voor gebruik binnenshuis en buitenshuis en 
voldoet aan de geldende eisen met betrekking tot klimaat 
en spatwater.
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INFORMATIE

Wanneer de besturing bij het bedienen van de remhendel 
geen foutsignaal geeft, is er sprake van een storing. Laat 
in dit geval bij de vakhandel controleren of de remhendel 
goed is afgesteld.

INFORMATIE

Manoeuvreren is alleen toegestaan op een lage snelheid.

2.6  Veiligheidsvoorschriften voor het onderhoud 
en bij afdanking van de rolstoel

 VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel en ongevallen door verkeerd uitge-
voerde onderhouds-, reparatie- of instelwerkzaamheden. 
Onderhoudswerkzaamheden aan de elektrische rolstoel 
mogen alleen worden verricht door vakkundig personeel dat 
door Otto Bock is geautoriseerd en geschoold. Dit geldt ook 
voor alle reparatiewerkzaamheden en voor het afstellen van 
de rem. Een verkeerde afstelling kan tot gevolg hebben dat 
de rem niet goed werkt.

 WAARSCHUWING

Gevaar voor verwonding door explosieve gassen. Bij het 
laden van de accu’s kunnen zich explosieve gassen ontwik-
kelen. De volgende veiligheidsmaatregelen dienen onher-
roepelijk in acht te worden genomen:

 n Zorg in gesloten ruimtes voor voldoende ventilatie.
 n Er mag niet worden gerookt en geen vuur worden aan-

gestoken.
 n Vonkvorming dient onherroepelijk vermeden te worden.
 n De ventilatiesleuven in de beplating mogen niet worden 

afgedekt.

 VOORZICHTIG

Gevaar voor verwonding door ongecontroleerde bewe-
gingen. Bij alle onderhoudswerkzaamheden die worden 
uitgevoerd met een geopend accudeksel, moet de zekering 
worden verwijderd.
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LET OP

Ongeautoriseerde vervanging van de accu’s. Accu’s mo-
gen alleen worden vervangen bij de vakhandel. De in de 
fabriek ingestelde laadkarakteristiek van de acculader is 
afgestemd op de meegeleverde accu’s en mag niet op eigen 
initiatief worden gewijzigd. Als het verkeerde type accu is 
ingesteld, kunnen de accu’s onherstelbaar beschadigd 
raken.

LET OP

Schade aan de elektronica door binnendringend water. 
De elektrische rolstoel C2000 mag in geen geval worden 
gereinigd met een waterstraal of een hogedrukreiniger. Zorg 
er onherroepelijk voor dat de elektronica, de motor en de 
accu’s niet in direct contact komen met water.

LET OP

Beschadiging door ongecontroleerde bewegingen. Wan-
neer u de elektrische rolstoel op een bok zet, zorg er dan 
voor dat hij niet kan wegglijden of kan omkantelen door 
onder de draagconstructie een geschikte onderlaag aan te 
brengen.

INFORMATIE

De elektrische rolstoel moet minimaal één keer per jaar door 
een geautoriseerde vakman worden gecontroleerd op zijn 
functionaliteit en rijveiligheid.

INFORMATIE

De zuigerstangen worden niet gesmeerd. Deze zijn onder-
houdsvrij.

INFORMATIE

Defecte accu’s moeten worden behandeld volgens de in het 
land van gebruik geldende milieuvoorschriften.

2.7 Eisen waaraan de gebruiker moet voldoen

 VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel en ongevallen door een verkeerde 
bediening. De elektrische rolstoel mag uitsluitend worden 
gebruikt door personen die weten hoe de rolstoel functioneert. 
De rolstoelgebruiker en zijn eventuele begeleider moet daar-
voor door personen die door Otto Bock zijn geautoriseerd 
en geschoold, worden geleerd hoe ze met de elektrische 
rolstoel moeten omgaan. 
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De gebruiker moet de gebruiksaanwijzing volledig gelezen 
en begrepen hebben. Het is niet toegestaan de rolstoel te 
bedienen bij oververmoeidheid en onder invloed van alcohol 
of geneesmiddelen.
De rolstoelgebruiker mag geen geestelijke beperkingen 
hebben die een tijdelijke of blijvende negatieve invloed heb-
ben op zijn oplettendheid en oordeelsvermogen.

2.8 Veiligheidsfuncties

INFORMATIE

Bij gevaar kan de elektrische rolstoel met de in- en uitscha-
keltoets op ieder gewenst moment worden uitgeschakeld. 
Bij bediening van deze toets wordt de elektrische rolstoel 
onmiddellijk geremd en worden de elektrische functies ge-
stopt.
Wanneer er storingen optreden (bijv. een defecte energie-
toevoer van de rem), worden deze door de software herkend 
en wordt de noodrem in werking gesteld of de snelheid van 
de elektrische rolstoel verlaagd. Tegelijkertijd klinkt er een 
waarschuwingssignaal.

INFORMATIE

Na iedere noodstop moet de besturing van de elektrische 
rolstoel opnieuw worden ingeschakeld. Het systeem voert 
bij communicatieproblemen in het bussysteem van de be-
sturing een noodstop uit. Hierdoor wordt voorkomen dat 
bepaalde functies ongecontroleerd worden geactiveerd. 
Wanneer de rolstoel nadat deze opnieuw is ingeschakeld, 
niet rijklaar is, kan door ontgrendeling van de rem worden 
omgeschakeld naar de duwfunctie. Daarna moet de rolstoel 
in ieder geval naar een vakhandel worden gebracht.
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2.9 Waarschuwingen en typeplaatjes

 

Afb. 1 Teksten en symbolen op de elektrische rolstoel C2000
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3 Productbeschrijving

De elektrische rolstoel C2000 kan zowel binnenshuis als 
buitenshuis worden gebruikt. Hij is compact gebouwd en 
binnenshuis goed wendbaar. Het krachtige aandrijfsysteem, 
dat wordt gevoed met twee 12 V accu’s, en de geveerde 
aandrijfwielen maken het mogelijk hindernissen gemakkelijk 
te overwinnen (categorie C van EN 12184) en staat borg voor 
betrouwbare rij-eigenschappen.

De elektrische rolstoel C2000 wordt bestuurd met een enA-
ble50-rolstoelbesturing. Dit systeem bestaat uit een bedie-
ningseenheid voor het invoeren van de rijopdrachten en het 
weergeven van de actuele status en een controller die op 
basis van de ingevoerde gegevens de aandrijfmotoren en 
andere elektrische functies aanstuurt. De gegevens worden 
overgebracht via een bussysteem.

Doordat de enAble50 programmeerbaar is, kan de besturing 
worden aangepast aan de persoonlijke behoeften van de 
gebruiker, bijv. door aanpassing van de snelheids-, versnel-
lings- en vertragingswaarden.

De elektrische rolstoel C2000 is uitgerust met een ketting-
stuurinrichting.

Speciale kenmerken van de elektrische rolstoel C2000 zijn:

 n de mogelijkheid de zitting met een onderdelenset om te 
draaien en de rolstoel te veranderen in een stoel met 
voorwielaandrijving in een stoel met achterwielaandrijving

 n servicevriendelijkheid dankzij de goede toegankelijkheid 
tot de diverse modules en de overzichtelijkheid daarvan

 n individuele aanpassingsmogelijkheden door middel van 
opties en speciale constructie met behulp van modulaire 
onderdelen.

Dankzij de modulaire opbouw is het mogelijk de elektrische 
rolstoel C2000 in aanvulling op de hoofdcomponenten (zie 
afb. 2) uit te rusten met extra modules en inbouwapparaten, 
bijv. speciale besturingen (zie hoofdstuk 7.2).

4  Uitpakken en gebruiksklaar maken

4.1  Aflevering

 WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel en ongevallen bij verkeerde instel-
lingen. Achteraf uit te voeren aanpassings- en instelwerk-
zaamheden mogen uitsluitend worden verricht door geau-
toriseerde dealers.
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INFORMATIE

Welke opties er met de elektrische rolstoel C2000 worden 
meegeleverd, is afhankelijk van de aangeschafte uitvoering 
van de rolstoel.

De levering bestaat uit:

 n vooringestelde elektrische rolstoel C2000 met hoofdcom-
ponenten (zie afb. 2)

 n acculader
 n gebruiksaanwijzing
 n optionele stoelverstelfuncties (zie hoofdstuk 6.7).

Uw dealer levert de elektrische rolstoel C2000 rijklaar af. Alle 
instellingen zijn in overeenstemming met de gegevens op het 
bestelformulier of worden door de dealer direct ter plaatse 
aangepast. De elektrische rolstoel C2000 is dus volledig 
afgestemd op de persoonlijke behoeften van de gebruiker.

De functies van de afzonderlijke componenten kunnen aan 
de hand van de aanwijzingen in hoofdstuk 7 worden gecon-
troleerd. Een beschrijving van mogelijke storingen is te vinden 
in hoofdstuk 8.

2
3

1

11

7

12
8

9
10

5 6

4

Afb. 2 Hoofdcomponenten

1 rugleuning
2 joystick en besturing
3 armlegger (zijdeel)
4 zitkussen
5 zekeringhouder
6 laadbus
7 voetsteunen
8 bagagedrager
9 aandrijfwiel
10 zwenkwiel
11 verlichting voor
12 verlichting achter
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4.2 Instellingen

Voor het instellen van de rolstoel op de behoeften van de 
gebruiker en voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaam-
heden is het volgende gereedschap nodig:

 n inbussleutels maat 3 t / m 6
 n ring- of steeksleutels maat 8, 10 en 13
 n kruiskopschroevendraaier
 n platkopschroevendraaier
 n bandenreparatieset.

4.3 Ingebruikneming

 WAARSCHUWING

Verstikkingsgevaar. Zorg ervoor dat het verpakkingsmate-
riaal niet in handen van kinderen kan komen.

Vóór ingebruikneming van de rolstoel moeten alle onderdelen 
worden gecontroleerd op hun volledigheid en functionaliteit. 
Voordat de elektrische rolstoel C2000 ingeschakeld kan 
worden, moet de 100 A smeltzekering in de daarvoor be-
doelde zekeringhouder worden gestoken (zie afb. 3). Deze 
zekeringhouder bevindt zich aan de zijkant van de draagcon-
structie naast de laadbus.

Haal de zekering hiervoor uit de meegeleverde beschermhoes 
op de bedieningseenheid, open het deksel van de zekering-
houder en steek de zekering in de houder.

Let op dat u de zekering in het midden in de daarvoor be-
doelde veercontacten drukt en dat deze niet schuin aan de 
zijkant komt te zitten.

Afb. 3 Zekeringhouder met zekering  

1 zekeringhouder met opengeklapt deksel
2 zekering

1
2
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Ingebruikneming met elektrische rughoekverstelling

 VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel en ongevallen bij een verkeerd ge-
monteerde rugleuning. Let op dat de vergrendeling goed 
tegen de dwarsbout zit. Controleer of de dwarsbout en de 
vergrendeling goed vastzitten.

Rugleuning opklappen:

1. Klap de rugleuning omhoog.

2. Steek de dwarsbout in de houder aan het uiteinde van de 
aandrijving.

3. Druk de hendel omlaag. De vergrendeling klikt vast tegen 
de dwarsbout.

  

Afb. 4 Dwarsbout in de houder leggen, vergrendelde dwarsbout

5 Transport en opslag

 WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel en ongevallen bij een onjuist gebruik 
van de rolstoel tijdens transport in een rolstoelbus. De 
elektrische rolstoel C2000 is door Otto Bock op dit moment 
nog niet goedgekeurd voor gebruik als stoel in een rolstoel-
bus! Zet de inzittenden tot het moment waarop deze goed-
keuring wordt afgegeven, tijdens het rijden alleen in de in 
het voertuig geïnstalleerde stoelen met de bijbehorende 
veiligheidssystemen! Bij niet-naleving van dit voorschrift 
kunnen zowel de rolstoelgebruiker als alle andere inzittenden 
van het voertuig bij een ongeval gewond raken. 
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Informatie over de actuele stand van zaken op dit punt is 
verkrijgbaar bij uw dealer en is daarnaast te vinden op de 
Otto Bock homepage www.ottobock.com.

 WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel en ongevallen door losse sluitingen, 
stekker- en schroefverbindingen. Bij alle instelwerkzaam-
heden en bij het omklappen van de rugleuning voor het 
transporteren van de rolstoel moeten er sluitingen, schroef- 
en/of stekkerverbindingen worden losgemaakt. Dit kan leiden 
tot ongecontroleerde bewegingen van bepaalde onderdelen. 
Om te voorkomen dat u door het bewegen van onderdelen 
verwondingen oploopt of zich beknelt, dient u zich bij de 
werkzaamheden te laten helpen door een tweede persoon 
die oplet of er niets misgaat en zo nodig direct kan ingrijpen. 
Let altijd op dat er zich geen lichaamsdelen, bijv. uw handen 
of hoofd, in de gevarenzone bevinden.

 VOORZICHTIG

Gevaar voor verwonding, wanneer de rolstoel niet goed 
is vastgezet. Zet de elektrische rolstoel bij transport in een 
ander voertuig goed vast met spanriemen. Bevestig de 
spanriemen uitsluitend in de bevestigingsogen en aan de 
bevestigingspunten die daarvoor bedoeld zijn.

 VOORZICHTIG

Beknellings- en klemgevaar in het zwenkbereik van de 
voetplaat. Let op dat u bij het in- en uitklappen van de 
voetplaat/de voetsteunen met uw ledematen buiten de ge-
varenzone blijft.

LET OP

Beschadiging door vallen. Het maximale leeggewicht van 
de elektrische rolstoel C2000 bedraagt ca. 190 kg. Gebruik 
voor het transporteren van de rolstoel uitsluitend daarvoor 
geschikte hefwerktuigen en transportmiddelen.

Als aanslagpunten voor de spanriemen dienen de bevesti-
gingsogen aan de aandrijfzijde van de elektrische rolstoel 
C2000 en de velgen van de zwenkwielen.
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Afb. 5 Transportogen aan de aandrijfzijde

Schakel voordat u de elektrische rolstoel gaat transporteren, 
de elektrische besturing uit en vergrendel de rem.

Voor het transport kunt u het formaat van de rolstoel verklei-
nen door de voetsteunen resp. de voetplaat op te klappen, 
de zijdelen te verwijderen en de rugleuning in te klappen.

Afb. 6 Voetsteunen opklappen

5.1 Rugleuning omklappen

Ga als volgt te werk om de rugleuning om te klappen:

1. Verwijder de zijdelen (zie hoofdstuk 6.1.2).

2. Trek de ontgrendelingsriem naar achteren.

3. Klap de rugleuning met de hand naar voren en leg de 
leuning op de zitting.
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Afb. 7 Rugleuning omklappen

Rugleuning met elektrische resp. mechanische rughoekverstel-
ling omklappen:

1. Verwijder de zijdelen (zie hoofdstuk 6.1.2).

2. Ontgrendel de dwarsbout aan het onderste uiteinde van 
de aandrijving door de hendel omhoog te drukken (zie 
hoofdstuk 4.3 „Ingebruikneming“, afb. 4).

3. Haal de dwarsbout uit de houder.

4. Klap de rugleuning met de hand naar voren en leg de 
leuning op de zitting.

Afb. 8 Transportformaat C2000

5.2 Verdere informatie

De elektrische rolstoel C2000 moet op een droge plaats 
worden opgeslagen.

Bij transport en opslag moet de omgevingstemperatuur tussen 
-40 °C en +65 °C liggen.
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INFORMATIE

Als uw elektrische rolstoel een paar dagen niet wordt ver-
plaatst, is het mogelijk dat er op de plaatsen waar de ban-
den de grond raken, permanente kleurveranderingen optre-
den. Zet de rolstoel daarom als u hem langere tijd niet ge-
bruikt, op een geschikte onderlaag.

INFORMATIE

Banden bevatten chemische stoffen die met andere chemi-
sche stoffen (bijv. reinigingsmiddelen, zuren) een reactie 
kunnen aangaan.
Zwarte banden bevatten daarnaast roetdeeltjes. Deze kun-
nen op de plaatsen waar ze de grond raken, zwarte sporen 
achterlaten. Als u de rolstoel voornamelijk binnen gebruikt, 
adviseert Otto Bock u daarom voor grijze banden te kiezen.

INFORMATIE

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 wegbreken.

INFORMATIE

Laat de elektrische rolstoel niet onnodig buiten staan. Vervang 
de banden eens in de twee jaar, ook als ze nog niet versle-
ten zijn.

INFORMATIE

Als u de elektrische rolstoel langere tijd niet gebruikt en bij 
verzending van de rolstoel moet u de zekering verwijderen.

6 Bediening

6.1 Instelmogelijkheden

 WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel en ongevallen bij verkeerde instel-
lingen. Achteraf uit te voeren aanpassings- en instelwerk-
zaamheden mogen uitsluitend worden verricht door geau-
toriseerde dealers.
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 WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel en ongevallen door losse sluitingen, 
stekker- en schroefverbindingen. Bij alle instelwerkzaam-
heden en bij het omklappen van de rugleuning voor het 
transporteren van de rolstoel moeten er sluitingen, schroef- 
en/of stekkerverbindingen worden losgemaakt. Dit kan leiden 
tot ongecontroleerde bewegingen van bepaalde onderdelen. 
Om te voorkomen dat u door het bewegen van onderdelen 
verwondingen oploopt of zich beknelt, dient u zich bij de 
werkzaamheden te laten helpen door een tweede persoon 
die oplet of er niets misgaat en zo nodig direct kan ingrijpen. 
Let altijd op dat er zich geen lichaamsdelen, bijv. uw handen 
of hoofd, in de gevarenzone bevinden.

 VOORZICHTIG

Gevaar voor ongevallen bij niet-geborgde schroefverbin-
dingen. Vervang bouten met schroefdraadborging na het 
losdraaien door nieuwe of borg ze eventueel met een schroef-
draadborgmiddel van gemiddelde sterkte (bijv. EuroLock 
A24.20).
Draai de bevestigingsbouten en -moeren na het instellen of 
het veranderen van de instellingen van de elektrische rolstoel 
C2000 altijd weer stevig vast. Houd u daarbij aan eventueel 
voorgeschreven aanhaalmomenten.

De elektrische rolstoel heeft een aantal instellingen die aan-
gepast kunnen worden.

De zithoogte, zitbreedte en zithoek zijn ingesteld aan de hand 
van de bestelling van de klant en mogen alleen worden ge-
wijzigd door de dealer.

De standaard ingebouwde aandrijfwielvering moet worden 
afgesteld door een geautoriseerde dealer.

De volgende instellingen kunnen door de rolstoelgebruiker 
zelf worden aangepast:

 n rughoek
 n hoogte en positie van de armleggers
 n onderbeenlengte.

De zijdelen kunnen zo nodig worden gedemonteerd.

6.1.1 Rugleuning

Door aan de ontgrendelingsriem (aan de onderkant van de 
rugleuning, zie afb. 7) te trekken, kunt u de hoek van de 
rugleuning verstellen. Er zijn vier verschillende standen mo-
gelijk.

Als de rugleuning in de gewenste hoek staat, laat u de riem 
weer los. De rugleuning wordt dan in de eerstvolgende ver-
grendelingsstand vastgezet.
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6.1.2 Armleggers

Zijdeel met armlegger verwijderen

1. Draai de vleugelbout aan de onderkant van de zijdeelhou-
der los.

2. Trek het zijdeel met de armlegger naar boven toe los.

Afb. 9  Vleugelbout voor verwijdering van het zijdeel met 
armlegger losdraaien

Armleggers aanpassen aan de bovenarmlengte

1. Draai de inbusbout los met een inbussleutel maat 3.

2. Beweeg het zijdeel met de armlegger langs de rails omhoog 
of omlaag tot dit in de gewenste stand staat.

3. Draai de inbusbout weer vast.

Afb. 10 Armlegger aanpassen aan de bovenarmlengte
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Armleggers aanpassen aan de onderarmlengte

1. Draai de beide stelbouten aan de onderkant van de arm-
legger los met een inbussleutel maat 3. Aan de kant waar 
de bedieningseenheid is aangebracht, moeten er drie 
stelbouten worden losgedraaid (zie afb. 11).

2. Schuif de armlegger met de houder van de bedieningseenheid 
resp. de buis langs de bevestigingsrail naar voren of naar 
achteren in de gewenste positie.

3. Draai de stelbouten daarna weer stevig aan.

Afb. 11 Armlegger aanpassen aan de onderarmlengte

6.1.3 Bedieningseenheid

 VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel en ongevallen door ongecontroleerde 
rijbewegingen. Schakel vóór instelling van de bedieningseen-
heid resp. het monteren/demonteren van de bedieningseen-
heid de besturing van de elektrische rolstoel uit.

LET OP

Beschadiging van de kabel. Wanneer de kabel verkeerd 
wordt gelegd, kan deze op bepaalde plaatsen klem komen 
te zitten en beschadigd raken. Leg de kabel niet te strak, 
maar ook niet te los. Zorg ervoor dat er geen knikken in de 
kabel zitten en dat hij nergens klem zit.

Bedieningseenheid aanpassen aan de armlengte

De bedieningseenheid is bevestigd aan een rail die onder de 
armlegger doorloopt.

1. Draai de drie stelbouten aan de onderkant van de armleg-
ger los.

2. Verschuif de bedieningseenheid met de houder langs de 
bevestigingsrail naar voren of naar achteren tot hij in de 
gewenste stand staat.
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3. Draai de stelbouten daarna weer stevig aan.

Afb. 12 Bedieningseenheid aanpassen

INFORMATIE

Als de rail voor de bedieningseenheid te lang is, kan het 
uitstekende gedeelte worden afgezaagd.

Bedieningseenheid ombouwen

INFORMATIE

De bedieningseenheid mag alleen worden omgebouwd door 
vakkundig personeel dat daartoe is geautoriseerd.
De bedieningseenheid is standaard gemonteerd aan de 
rechterkant. Wanneer de rolstoelgebruiker daar de voorkeur 
aan geeft, kan de bedieningseenheid ook aan de andere 
kant van de elektrische rolstoel worden bevestigd.

6.1.4 Voetplaat, voetsteunen

 VOORZICHTIG

Beknellingsgevaar!
Let op dat u bij het uit- en inklappen van de voetplaat resp. 
de voetsteunen met uw vingers buiten de gevarenzone blijft.

De C2000 kan naar keuze worden uitgerust met een smalle 
of brede eendelige voetplaat of met twee aparte voetsteunen. 
Deze zijn met houders en stangen waarvan de lengte al is 
aangepast aan de lengte van de benen van de gebruiker, 
bevestigd aan de elektrische rolstoel C2000. Bij de variant 
van de elektrische rolstoel C2000 met achterwielaandrijving 
is alleen de smalle voetplaat leverbaar. Alle voetplaat-/voet-
steunvarianten kunnen worden opgeklapt.
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Voetplaat / voetsteunen aanpassen aan de onderbeen-
lengte

1. Draai met een ring- of steeksleutel maat 13 en een inbus-
sleutel maat 6 de beide bouten tussen de stangen los en 
verwijder de bouten.

2. Verschuif de houders met de voetplaat of voetsteunen 
langs de stangen omhoog of omlaag tot deze zich ter 
hoogte van een van de andere bevestigingsgaten bevindt.

3. Steek de bouten in de bevestigingsgaten en draai ze weer 
stevig aan.

Afb. 13 Voetplaat / voetsteunen aanpassen aan de onderbeenlengte

Kuitsteunen aanpassen

De kuitsteunen behoren tot de standaarduitrusting van de 
elektrische rolstoel C2000. Ze zitten aan de stangen waarmee 
de voetplaat of de voetsteunen zijn bevestigd. De stand van 
de kuitsteunen kan worden aangepast aan de behoeften van 
de rolstoelgebruiker.

1. Draai de beide bouten in de bevestigingsplaat met een 
ring- of steeksleutel maat 13 los en verwijder de bouten.

2. Om de hoogte aan te passen, verschuift u de houder met 
de kuitsteun langs de stang omhoog of omlaag tot deze 
zich ter hoogte van een van de andere gaten bevindt.

3. Om de diepte aan te passen, kiest u een verder naar 
voren of naar achteren gelegen gat in de bevestigingsplaat.

4. Steek de bouten in de bevestigingsgaten en draai ze weer 
stevig aan.
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Afb. 14 Kuitsteunen aanpassen

6.2 In- en uitstappen

 VOORZICHTIG

Gevaar voor verwonding wanneer de elektrische rolstoel 
C2000 wegrolt. Schakel vóór het in- en uitstappen de be-
sturing van de elektrische rolstoel uit. Daardoor wordt de 
motorrem automatisch vergrendeld.

 VOORZICHTIG

Beknellings- en klemgevaar in het zwenkbereik van de 
voetplaat/voetsteunen. Let op dat u bij het in- en uitklappen 
van de voetsteunen resp. de voetplaat met uw ledematen 
buiten de gevarenzone blijft.

LET OP

Breukrisico bij overbelasting. Houd er rekening mee dat 
u de armleggers en de voetplaat/voetsteunen niet met uw 
volle gewicht kunt belasten en dat u deze daarom niet mag 
gebruiken bij het in- en uitstappen.

Doordat de elektrische rolstoel C2000 modulair is opgebouwd 
en de zijdelen op eenvoudige wijze gedemonteerd kunnen 
worden, kan er zowel van opzij als van voren gemakkelijk in 
en uit de rolstoel worden gestapt.

Iedere gebruiker kan dus in- en uitstappen op de manier die 
voor hem het meest geschikt is.
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6.2.1 Van opzij/opzij

Zet de elektrische rolstoel zo dicht mogelijk bij de plaats waar 
de rolstoelgebruiker zit. Verwijder afhankelijk van de kant waar 
de gebruiker instapt, het rechter of het linker zijdeel. De ge-
bruiker kan nu van opzij op de zitting glijden. Door het gebruik 
van een glijplank kan dit worden vereenvoudigd.

6.2.2 Van voren / naar voren toe

Wanneer de voetplaat resp. de voetsteunen worden opgeklapt 
(zie afb. 6), is het mogelijk van voren in te stappen/naar voren 
toe uit te stappen.

Met de hulp van een begeleider of met behulp van een trans-
ferlift kan de gebruiker eenvoudig in- en uitstappen. Het gebruik 
van een draaischijf maakt dit extra gemakkelijk.

6.3 Besturing

LET OP

Gevaar voor beïnvloeding van de rij-eigenschappen van de 
elektrische rolstoel. De rij-eigenschappen van de elektrische 
rolstoel kunnen worden beïnvloed door elektromagnetische 
velden (mobiele telefoons en andere apparatuur die straling 
afgeeft). Schakel alle mobiele apparaten tijdens het rijden uit.

LET OP

Gevaar voor beschadiging van andere apparaten. De elek-
trische rolstoel kan elektromagnetische velden genereren die 
storingen in andere apparaten kunnen veroorzaken. Schakel 
de besturing daarom uit, wanneer u deze niet nodig heeft.

6.3.1 Bedieningseenheid

De elektrische rolstoel wordt bestuurd met de bedieningseen-
heid.

De bedieningseenheid bestaat uit een toetsenveld, een lcd-
display en een joystick. Aan de onderkant bevinden zich een 
programmeerbus en twee ingangen voor externe bedienings-
elementen. Met het toetsenveld wordt de elektrische rolstoel 
in- en uitgeschakeld, kunnen er rijopdrachten worden gegeven 
en kan de actuele status van bepaalde functies en compo-
nenten worden weergegeven.
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Afb. 15 / 16 Bedieningseenheid; onderkant van de bedieningseenheid

1 joystick 7 claxon
2 knipperlichten links 8 knipperlichten rechts
3 alarmlichten 9 verlichting
4 lcd-display 10 programmeerbus
5 aan-/uit-toets 11 ingangen voor externe 

      bedieningselementen 
6 mode-toets

Aan- / uit-toets

De aan-/uit-toets wordt gebruikt voor het in- en uitschakelen 
van de elektrische rolstoel en voor het activeren van de weg-
rijblokkering.

Mode-toets

Door het kort indrukken van de mode-toets kan de rijstand 
worden verhoogd. Wanneer de toets na het bereiken van de 
hoogste rijstand opnieuw wordt ingedrukt, wordt rijstand 1 
weer ingeschakeld (1-2-3-4-5-1-…). Door het lang indrukken 
van de toets (minimaal 2 seconden) kan worden overgescha-
keld naar het menu „Elektrische hulpfuncties“ (zie hoofdstuk 
6.3.5).

Claxon

De claxon blijft klinken zolang de claxontoets ingedrukt wordt 
gehouden.

Alarmlichten

Door het indrukken van de toets voor de alarmlichten worden 
alle vier de knipperlichten geactiveerd resp. gedeactiveerd.

Verlichting

Het voorlicht en het achterlicht worden in- en uitgeschakeld 
met de verlichtingstoets.

Knipperlichten

De knipperlichten links en rechts voor en links en rechts ach-
ter worden in- en uitgeschakeld door het indrukken van de 
„knipperlichten rechts“- resp. „knipperlichten links“-toets. De 
knipperlichten gaan na 20 seconden automatisch weer uit.
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Lcd-display

Het lcd-display fungeert als interface tussen gebruiker en 
besturing. Het geeft de gekozen rijstand, de laadtoestand 
van de accu’s, de status van de elektrische opties en speci-
ale functies weer en het geeft waarschuwings- en storings-
meldingen. In de startfase verschijnen eerst alle symbolen op 
het display.

Afb. 17 Lcd-display met alle symbolen

1 knipperlichten links  9 temperatuur te hoog
2 accucapaciteit  10 knipperlichten rechts
3 elektrische rugleuning 11 rem aandrijfwiel
4 elektrische zithoekverstelling  12 waarschuwing
5 bedieningseenheid  13 kruipversnelling
6 wegrijblokkering  14 powermodule
7 rijstand  15 aandrijfmotor
8 steeksleutel  16 verlichting

6.3.2 In- en uitschakelen

 WAARSCHUWING

Levensgevaar doordat de remmen niet werken. Denk 
eraan dat de remontgrendelingshendel vergrendeld moet 
zijn voordat u de elektrische rolstoel gaat gebruiken. De 
automatische remmen moeten gereed zijn voor gebruik en 
goed functioneren.

 VOORZICHTIG

Gevaar voor ongevallen bij een verkeerde bandenspan-
ning. Controleer telkens voor gebruik van de elektrische 
rolstoel door middel van een visuele controle of de banden 
nog voldoende profieldiepte hebben en of de bandenspan-
ning in orde is. Een verkeerde bandenspanning verkort de 
levensduur van de banden en verslechtert het rijgedrag.
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Door het indrukken van de aan-/uit-toets (zie afb. 15, pos. 5) 
wordt de besturing van de elektrische rolstoel in- en uitge-
schakeld. Wanneer de besturing een tijdlang niet wordt be-
diend, wordt de elektrische rolstoel na een instelbare tijd 
automatisch uitgeschakeld. De elektrische rolstoel kan ook 
tijdens het rijden met de aan-/uit-toets worden uitgeschakeld. 
De rolstoel wordt dan onmiddellijk afgeremd en tot stilstand 
gebracht.

INFORMATIE

Met de parameterinstellingen kan door de dealer afhankelijk 
van de wensen van de gebruiker worden vastgelegd in 
welke rijstand of welk menu de elektrische rolstoel zich na 
inschakeling bevindt.

6.3.3 Rijfunctie

 VOORZICHTIG

Gevaar voor verwonding door ongecontroleerd rijden van 
de elektrische rolstoel. Schakel de besturing van de elek-
trische rolstoel uit, als u de rijfunctie niet nodig heeft. Zo 
wordt voorkomen dat de joystick per ongeluk wordt bediend.

 VOORZICHTIG

Gevaar voor verwonding bij omkanteling van de rolstoel 
tijdens het rijden. Neem bij het rijden met de elektrische 
rolstoel de volgende veiligheidsmaatregelen in acht:

 n Gebruik de rolstoel niet op hellingen met een hellings-
percentage van meer dan 22%.

 n Verminder de rijsnelheid bij het bergafwaarts rijden in 
overeenstemming met het hellingspercentage.

 n Overbrug geen hoogteverschillen > 14 cm.
 n Rem voor het nemen van hindernissen zoals traptreden 

of stoepranden, altijd af.
De elektrische rolstoel is goedgekeurd voor het op- en afrijden 
van hellingen met een hellingspercentage van max. 22%. Op 
hellingen met een hoger hellingspercentage mag niet met de 
rolstoel worden gereden. 

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

De maximale hindernishoogte voor de elektrische rolstoel 
bedraagt 14 cm (afhankelijk van de belasting en de rijrichting). 
Hoogteverschillen van meer dan 14 cm mogen niet worden 
overbrugd. Rem voor het nemen van hindernissen zoals trap-
treden of stoepranden, altijd af.
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Als zich hindernissen op uw weg bevinden, rijd daar dan ruim 
omheen. Op een ongelijke ondergrond kan de rolstoel onge-
controleerd rijgedrag vertonen. Daarom moet de snelheid 
altijd worden aangepast aan de gesteldheid van de onder-
grond.

In het rijmenu worden de accustatus en de rijstand weerge-
geven op het lcd-display.

Voor het rijden wordt de joystick gebruikt. Hoe verder deze 
uit de middenstand wordt bewogen, des te sneller beweegt 
ook 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 
rolstoel tot stilstand gebracht. Als de stoel stilstaat, zijn de 
mechanische remmen actief en kan de elektrische rolstoel 
niet rollen.

De elektrische rolstoel heeft een programmeerbaar aantal 
rijstanden (standaardinstelling = 5 rijstanden). Met de toets 
„M“ (zie afb. 15, pos. 6) kan een hogere rijstand worden in-
geschakeld. Na de hoogste rijstand springt de besturing terug 
naar rijstand 1.

Rij-eigenschappen aanpassen

 WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel en ongevallen bij verkeerde configu-
ratie-instellingen. Wanneer er bij het configureren instel-
lingen worden gewijzigd, verandert daardoor ook het rijge-
drag van de rolstoel. 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. 
Probeer het rijgedrag van de elektrische rolstoel na het 
configureren/programmeren daarom altijd uit. De rolstoel 
mag uitsluitend worden geprogrammeerd door vakkundig 
personeel dat daarvoor is opgeleid. Otto Bock en de fabri-
kant van de besturing zijn niet aansprakelijk voor schade 
die (in het bijzonder bij gebruik van de rolstoel met een 
speciale besturing) is veroorzaakt door een niet vakkundig/
volgens voorschrift op de mogelijkheden van de rolstoelge-
bruiker afgestemde programmering.

Alleen de dealer kan de snelheids-, versnellings- en vertra-
gingswaarden met een handprogrammeerapparaat dat wordt 
aangesloten op de bedieningseenheid, afstemmen op de 
persoonlijke wensen van de rolstoelgebruiker.
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6.3.4 Indicator „accucapaciteit“

INFORMATIE

Direct na inschakeling van de elektrische rolstoel geeft de 
accu-indicator de laadtoestand aan die is opgeslagen na 
de laatste keer dat de rolstoel is gebruikt. De exacte ac-
custatus wordt na ca. twee minuten aangegeven.

De accu-indicator op het lcd-display is onderverdeeld in zeven 
segmenten en geeft informatie over de actuele accucapaciteit.

Bij een lading van 100% lichten alle zeven segmenten van 
het accusymbool op. Ieder segment dat niet meer oplicht, 
staat voor een capaciteitsvermindering van ca. 14%. Bij een 
maximale rijafstand op vlak terrein van ca. 35 km staat ieder 
segment bij gelijkblijvende rijbelasting dus voor ca. 5 km.

Als het laatste segment knippert, moeten de accu’s dringend 
worden geladen.

Als de segmenten geen van alle meer oplichten en het ac-
cusymbool alleen nog knippert, hebben de accu’s onderspan-
ning. Omdat de accu’s bij verder gebruik beschadigd raken, 
wordt er ook een waarschuwingssignaal gegeven.

Als alle segmenten van het accusymbool knipperen, hebben 
de accu’s overspanning. Het waarschuwingssymbool wordt 

weergegeven, omdat de accu’s hierdoor beschadigd raken.

Als de accu’s worden geladen, lichten de accusegmenten 
snel na elkaar één voor één op. Tijdens het laden is de rij-
functie geblokkeerd.

Displayaanduiding Informatie

Rijmenu met rijstand en ac-
cucapaciteit

Geringe accucapaciteit

De accu’s worden geladen; 
de rijfunctie is geblokkeerd

Onderspanning van de ac-
cu’s met waarschuwingssym-
bool

Overspanning van de accu’s 
met waarschuwingssymbool

Kruipversnelling
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Displayaanduiding Informatie

Begeleidersbesturing

Tab. 1 Accu-indicator op de bedieningseenheid

6.3.5 Elektrische hulpfuncties

INFORMATIE

Nadere informatie over de elektrische hulpfuncties is te 
vinden in hoofdstuk 6.7.

De overige elektrische hulpfuncties (bijv. elektrische rughoek-
verstelling, zithoekverstelling of voetsteunen) worden eveneens 
opgeroepen met de toets „M“ (ca. 2 seconden ingedrukt 
houden).
Om van de ene naar de andere functie te gaan, moet de toets 
„M“ even worden ingedrukt of de joystick naar rechts worden 
bewogen. Welke functie op het moment is geselecteerd, wordt 
aangegeven op het lcd-display. Met een beweging van de 
joystick naar voren resp. naar achteren kan de betreffende 
instelling in de gekozen richting worden aangepast. De elek-
trische aandrijving blijft de functie verstellen zolang de joystick 
wordt bewogen en de eindstand nog niet is bereikt.

Elektrische rughoekverstelling: als de joystick naar voren 
of naar achteren wordt bewogen, wordt ook de rugleuning 
elektrisch naar voren of naar achteren bewogen. De elektrische 
aandrijving blijft de rugleuning verstellen zolang de joystick 
wordt bewogen totdat de rugleuning in de eindstand staat.
Elektrische zithoekverstelling: als de joystick naar achteren 
wordt bewogen, wordt de zitting elektrisch naar achteren 
gekanteld. Als de joystick naar voren wordt bewogen, wordt 
de zitting teruggekanteld naar de horizontale stand (stan-
daardinstelling; kan door de dealer worden aangepast).
Inrichting voor zithoogteverstelling: als de joystick naar 
voren wordt bewogen, wordt de zitting elektrisch omhoog 
bewogen en als de joystick naar achteren wordt bewogen, 
wordt de zitting elektrisch omlaag bewogen.

Elektrische voetsteunen: als de joystick naar voren wordt 
bewogen, worden de voetsteunen elektrisch omhoog bewogen 
en als de joystick naar achteren wordt bewogen, worden de 
voetsteunen elektrisch omlaag bewogen.

Gekoppelde stoelverstelling: als de joystick naar voren wordt 
bewogen, worden de rugleuning en de zitting samen elektrisch 
naar voren en omlaag bewogen en als de joystick naar ach-
teren wordt bewogen, worden de rugleuning en de zitting 
samen elektrisch naar achteren en omhoog bewogen.
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Door de toets „M“ in te drukken, keert u weer terug naar de 
rijmodus.

Displayaanduiding Informatie
Elektrische rughoekverstelling

Elektrische zithoekverstelling

Gekoppelde elektrische 
stoelverstelling (rughoek- en 
zithoekverstelling)
Zithoogteverstelling

Voetsteunen

Tab. 2 Weergave van de elektrische stoelverstelfuncties op de 
bedieningseenheid

6.3.6 Wegrijblokkering

INFORMATIE

Alleen wanneer de parameter „Wegrijblokkering“ op „Aan“ 
is gezet, kan de wegrijblokkering op de hieronder beschre-
ven manier worden ingeschakeld. Standaard staat de 
wegrijblokkering op „Uit“. 
De standaardinstelling kan door de dealer of wanneer dit 
bij de bestelling wordt aangegeven, ook in de fabriek op 
„Aan“ worden gezet. Vraag uw dealer hoe de wegrijblok-
kering bij uw rolstoel standaard is ingesteld.

De besturing van de elektrische rolstoel C2000 kent een 
elektrische wegrijblokkering waarmee de rijfunctie geblokkeerd 
kan worden.
Activeren met de bedieningseenheid
1. Druk de mode-toets bij ingeschakelde besturing minimaal 

5 seconden in.
2. Door middel van een korte pieptoon wordt bevestigd dat 

de wegrijblokkering geactiveerd is (bij ingeschakelde com-
mandotoon is de wegrijblokkering pas geactiveerd als de 
tweede pieptoon klinkt).

3. De besturing wordt automatisch uitgeschakeld.
Dat de wegrijblokkering geactiveerd is, wordt op het display 
aangegeven met het sleutelsymbool.
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Displayaandui-
ding

Informatie

Wegrijblokkering

Tab. 3 Weergave van de wegrijblokkering op de bedieningseenheid

Activeren met de aparte lcd-monitor

Bij gebruik van een speciale besturing wordt de wegrijblok-
kering geactiveerd met de aparte lcd-monitor. Selecteer 
hiervoor in het menu „Instellingen“ de optie „Wegrijblokkering“. 
Met een geluidssignaal wordt bevestigd dat de wegrijblok-
kering geactiveerd is. De besturing wordt uitgeschakeld.

Afb. 18 Informatievenster wegrijblokkering

Deactiveren met de bedieningseenheid

1. Schakel de besturing in door de aan- / uit-toets in te druk-
ken.

2. Duw de joystick zo ver mogelijk naar voren tot er een 
pieptoon klinkt.

3. Duw de joystick zo ver mogelijk naar achteren tot er een 
pieptoon klinkt.

4. Laat de joystick los.

5. Er klinkt opnieuw een pieptoon ter bevestiging dat de 
wegrijblokkering met succes gedeactiveerd is.

6. Op het lcd-display verschijnen de rijstand en de accu-in-
dicator. De besturing is rijklaar.

De wegrijblokkering is gedeactiveerd en de rijfunctie wordt 
weer vrijgegeven.

INFORMATIE  
Als de joystick niet op de juiste manier wordt bewogen, blijft 
de blokkering actief. Schakel de besturing uit om de weg-
rijblokkering opnieuw te deactiveren. Daarna kan de elek-
trische rolstoel weer worden ingeschakeld en de wegrijblok-
kering worden gedeactiveerd.



08/2009 C2000blz. 46

Bediening 

Deactiveren met de aparte lcd-monitor

Na inschakeling van de elektrische rolstoel verschijnt er op de 
lcd-monitor een informatievenster. Het deactiveren gebeurt zoals 
beschreven onder „Deactiveren met de bedieningseenheid“.

6.4 Verlichting

De elektrische rolstoel C2000 is standaard van verlichting 
voorzien. De alarmlichten en de knipperlichten rechts/links 
worden ingeschakeld met de bedieningseenheid.

Voorlicht

Op de zijdelen zijn links en rechts een halogeenlamp en een 
knipperlicht aangebracht.

Afb. 19 Voorlicht

Achterlicht

Aan de achterkant van de elektrische rolstoel zijn er aan het 
frame twee achteruitrijlichten met geïntegreerd knipperlicht 
gemonteerd.

Afb. 20 Achterlicht
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6.5 Remontgrendeling en -vergrendeling

 WAARSCHUWING

Levensgevaar doordat de rem niet goed werkt. Een ver-
keerd afgestelde rem kan tot gevolg hebben dat de rem niet 
goed functioneert. Daardoor kan er ernstig lichamelijk letsel 
worden opgelopen en zijn zelfs dodelijke ongevallen niet 
uitgesloten. Reparaties en instellingen aan de rem mogen 
uitsluitend worden uitgevoerd door daartoe geautoriseerd, 
vakkundig personeel.

 WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel en ongevallen doordat de rem niet 
werkt. Als de rem ontgrendeld is (duwmodus), werkt deze 
niet. Houd er rekening mee dat bij het voortduwen van de 
elektrische rolstoel op een hellende ondergrond de beno-
digde remkracht moet worden opgebracht door de persoon 
die de rolstoel duwt.

LET OP

Beschadiging door neerzetten van de rolstoel zonder 
vergrendelde rem. Ontgrendeling van de rem kan tot gevolg 
hebben dat de elektrische rolstoel ongecontroleerd wegrolt.

Wanneer u de elektrische rolstoel ergens neerzet, moet u 
ervoor zorgen dat de rem vergrendeld is.

Als de besturing uitvalt of de accu’s te weinig capaciteit heb-
ben, kan de elektrische rolstoel worden geduwd. Daarvoor 
wordt de rem met behulp van de mechanische ontgrendeling 
losgezet. De remontgrendeling bevindt zich aan de tegen-
overliggende zijde van de zekering/laadbus aan de zijkant 
van het frame.
Rem ontgrendelen

Uit veiligheidsoverwegingen moet u eerst de remontgrende-
lingspen uittrekken.

INFORMATIE

De rem moet in deze stand nog vergrendeld zijn! Als de 
duwfunctie al actief is, neem dan contact op met uw dealer.

INFORMATIE

Wanneer de joystick wordt bediend terwijl de rem ontgren-
deld is, hoort de besturing een foutsignaal naar de bedie-
ningseenheid te sturen. Indien dit niet gebeurt, is er sprake 
van een storing die onmiddellijk bij een vakhandel verholpen 
moet worden.
De remontgrendelingshendel is nu vrijgegeven en kan naar 
voren worden geduwd tot hij vastklikt.
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2 1

Afb. 21 Rem ontgrendelen

1 remontgrendelingspen 2 remontgrendelingshendel

Als de hendel in deze stand staan, herkent de besturing dat 
de rem ontgrendeld is en wordt de rijfunctie gedeactiveerd. 
Bij beweging van de joystick verschijnt er een waarschuwing 
op het lcd-display.

INFORMATIE

Na het omzetten van de remontgrendelingshendel zijn alle 
remsystemen uitgeschakeld.

INFORMATIE

Tijdens het duwen kan de besturing uitgeschakeld worden.

Rem vergrendelen

Om de rem te vergrendelen, trekt u de remontgrendelings-
hendel naar achteren tot de remontgrendelingspen vastklikt. 
Om de rijfunctie te activeren, moet u de besturing uit- en weer 
inschakelen.

6.6 Accu’s

LET OP

Materiële schade door verkeerd uitgevoerde onderhouds-
werkzaamheden aan de accu’s. De accu’s mogen uitslui-
tend worden onderhouden en vervangen door daartoe ge-
autoriseerd, vakkundig personeel.

De elektrische rolstoel C2000 is standaard uitgerust met twee 
onderhoudsvrije 12 V gelaccu’s met een capaciteit van 79 
Ah. Behalve bij de heavy-duty-uitvoering kunnen er optioneel 
12 V gelaccu’s worden ingebouwd met een capaciteit van 
110 Ah. De accu’s bevinden zich onder de zitting van de 
elektrische rolstoel.



08/2009C2000 blz. 49 

Bediening 

6.6.1 Laden

 WAARSCHUWING

Gevaar voor verwonding door explosieve gassen. Bij het 
laden van de accu’s kunnen zich explosieve gassen ontwik-
kelen. De volgende veiligheidsmaatregelen dienen onher-
roepelijk in acht te worden genomen:

 n Zorg in gesloten ruimtes voor voldoende ventilatie.
 n Rook niet en ontsteek geen vuur.
 n Vonkvorming dient onherroepelijk vermeden te worden.
 n Dek de ventilatiesleuven in de beplating niet af.

LET OP

Beschadiging van de accu’s door diepontlading. Wanneer 
er gedurende langere tijd wordt gereden bij een geringe 
accucapaciteit, heeft dat diepontlading en daardoor be-
schadiging van de accu’s tot gevolg. Als er met de elektrische 
rolstoel wordt gereden terwijl de accu’s ontladen zijn, kan 
de rolstoel plotseling blijven staan, waardoor de gebruiker 
in gevaar kan worden gebracht.

De capaciteit van de accu’s bepaalt hoe ver er met de elek-
trische rolstoel gereden kan worden. De capaciteit wordt door 
een aantal factoren beïnvloed. Naast de temperatuur, de 
leeftijd van de accu’s en de rijbelasting heeft ook het laad-

ritme een grote invloed op de capaciteit en dus op de afstand 
die met de rolstoel kan worden afgelegd.

Voor een optimaal laadritme geldt het volgende:

 n Onafhankelijk van de laadtoestand kunnen de accu’s op 
ieder gewenst moment worden opgeladen.

 n Als een accu leeg is (het onderste segment van het ac-
cusymbool knippert), duurt het ca. 10 uur voordat hij vol-
ledig is geladen. Daarna kan de elektrische rolstoel zonder 
enig probleem aangesloten blijven, omdat de acculader 
een geprogrammeerde nalaadfase heeft waarbij de be-
reikte capaciteit behouden blijft.

 n Bij dagelijks gebruik van de rolstoel verdient het aanbeve-
ling de acculader ‘s nachts aan te sluiten, zodat er overdag 
over de volledige capaciteit beschikt kan worden.

 n Wanneer de rolstoel gedurende langere tijd niet wordt 
gebruikt, worden de accu’s langzaam maar zeker ontladen. 
Als de elektrische rolstoel een tijd lang niet wordt gebruikt, 
moet er minimaal één keer per week een laadcyclus wor-
den uitgevoerd, omdat de capaciteit van de accu’s anders 
afneemt. Ook is het zinvol in dergelijke gevallen de zekering 
te verwijderen.

 n De accu’s mogen nooit volledig worden ontladen (diepont-
lading).
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 n De besturing van de elektrische rolstoel moet tijdens het 
laden uitgeschakeld zijn, zodat de laadstroom volledig in 
de accu’s terechtkomt.

Bij het laden van de accu’s moeten de volgende aanwijzingen 
in acht worden genomen:

 n Gebruik uitsluitend de door Otto Bock aangegeven ac-
culader. Wanneer hiervan wordt afgeweken, komen de 
garantieaanspraken te vervallen.

 n De spanningswaarde waarop de acculader is ingesteld, 
moet overeenstemmen met de spanning van het elektrici-
teitsnet in het land waar de lader wordt gebruikt.

6.6.2 Acculader

 WAARSCHUWING

Explosiegevaar door vonkvorming. Voordat de laadstekker 
wordt losgekoppeld, moet de acculader altijd worden uit-
geschakeld en moet de netstekker uit het stopcontact wor-
den gehaald.

LET OP

Ongeautoriseerde vervanging van de accu’s. Accu’s mo-
gen alleen worden vervangen door daartoe geautoriseerd, 
vakkundig personeel. 

De in de fabriek ingestelde laadkarakteristiek van de ac-
culader is afgestemd op de meegeleverde accu’s en mag 
niet op eigen initiatief worden gewijzigd. Als het verkeerde 
type accu is ingesteld, kunnen de accu’s onherstelbaar 
beschadigd raken.

LET OP

Beschadiging van of door de acculader. Neem bij het 
gebruik van de acculader de volgende aanwijzingen in acht:

 n Gebruik uitsluitend acculaders van Otto Bock die door 
Otto Bock 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.

 n De gegevens op het typeplaatje van de acculader moe-
ten overeenkomen met die van het elektriciteitsnet in het 
land van gebruik.

 n Gebruik de acculader uitsluitend binnen de aangegeven 
temperatuur- en vochtigheidsgrenzen.

 n Zet de acculader met de rubberpootjes op een vlakke 
ondergrond.

 n Bescherm de acculader in de buurt van een raam tegen 
directe zonnestraling.
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 n Zorg ervoor dat de acculader niet oververhit raakt. De 
ventilatiesleuven aan de achterkant van de acculader 
mogen niet afgedekt zijn.

 n Schakel de besturing tijdens het laden uit, zodat alle 
laadstroom in de accu’s terechtkomt.

 n Vermijd stof en vuil. Reinig de acculader uitsluitend met 
een droge doek.

De acculader is speciaal bedoeld voor de in de elektrische 
rolstoel C2000 ingebouwde 12 V gelaccu’s. In de acculader 
zijn twee karakteristieken opgeslagen, zodat het gebruikte 
type accu zo goed mogelijk geladen kan worden. De toepas-
selijke karakteristiek wordt voor aflevering van de elektrische 
rolstoel in de fabriek ingesteld. Als de acculader wordt gebruikt 
voor een andere elektrische rolstoel en als er nieuwe accu’s 
worden geplaatst, moet de karakteristiek worden gecontro-
leerd.

Ga als volgt te werk om de accu’s te laden:

1. Schakel de besturing van de elektrische rolstoel uit.

2. Trek het metalen schuifje op de stekker van de acculader 
terug en steek de stekker in de laadbus van de elektrische 
rolstoel.

3. Sluit de acculader aan op het stopcontact en schakel de 
lader in. Het laden begint automatisch en kan via de leds 

op de acculader worden gevolgd (zie tab. 4).

4. Schakel de acculader na het laden als volgt uit:

5. Haal eerst de netstekker uit het stopcontact. Trek het 
metalen schuifje op de stekker van de acculader terug en 
haal daarna de stekker van de acculader uit de laadbus.

6. Schakel de besturing in. De elektrische rolstoel is gereed 
voor gebruik.

1

Afb. 22 Acculader op de laadbus aansluiten

1 laadbus 
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De laadtoestand van de accu wordt op de acculader als volgt 
weergegeven:

Displayaanduiding Functie
Gele led licht op Accu wordt geladen
Gele led knippert Accu voor 90% geladen
Groene led licht op Accu is volledig geladen

Rode led licht op Polen verwisseld (netstekker 
lostrekken)

Rode led knippert Accu defect, laadtijd overschre-
den

Tab. 4 Laadstatusindicatie op de acculader

Als de leds geen van alle oplichten, is er geen netstroom.

6.7 Stoelverstelfuncties

 WAARSCHUWING

Beknellings- en klemgevaar bij het elektrisch verstellen 
van de stoel. Bij het bedienen van de zithoogteverstelling, 
de rughoekverstelling (optioneel) en de zithoekverstelling 
(optioneel) bestaat er op grond van de constructie van de 
rolstoel beknellings- en klemgevaar tussen het frame van de 
zitting en het rolstoelframe. 

Wijs alle begeleiders hierop. Om letsel te voorkomen, dient 
u ervoor te zorgen dat er nooit lichaamsdelen (bijv. handen 
en voeten) in de gevarenzone komen, dat zich hier geen 
storende objecten (bijv. kleding of hindernissen) bevinden 
en dat onbevoegden uit de buurt van de gevarenzone blijven.

6.7.1 Elektrische zithoogteverstelling (optioneel)

 WAARSCHUWING

Gevaar voor verwonding doordat de elektrische rolstoel 
omkantelt. Als de inrichting voor het verstellen van de zit-
hoogte wordt bediend, wordt automatisch de kruipversnel-
ling geactiveerd. Indien dit niet gebeurt, is er sprake van 
een storing en mag de inrichting voor het verstellen van de 
zithoogte niet worden gebruikt. Breng de rolstoel zo snel 
mogelijk naar de dealer om de storing te laten verhelpen.

 VOORZICHTIG

Gevaar voor verwonding doordat de elektrische rolstoel 
omkantelt. Wanneer de stand van de zitting is verhoogd, 
kan de elektrische rolstoel omkantelen en kan de rolstoel-
gebruiker uit de stoel vallen. Daarom moeten de volgende 
veiligheidsmaatregelen onherroepelijk in acht worden geno-
men:
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 n Leg met de zitting in verhoogde stand alleen korte af-
standen af (bijv. om te manoeuvreren).

 n Afhankelijk van de standaarduitvoering mag de stoel met 
ingebouwde zithoogteverstelling maximaal worden belast 
met 160 kg resp. 200 kg.

 n Gebruik de zithoogteverstelfunctie alleen, wanneer de 
rugleuning verticaal staat.

 n Draag zo mogelijk een bekkengordel.
 n Gebruik de zithoogteverstelfunctie alleen op een vlakke 

ondergrond.
 n De montagepositie van de inrichting voor het verstellen 

van de zithoogte mag niet worden gewijzigd.
 n Als de inrichting voor het verstellen van de zithoogte 

achteraf wordt gemonteerd of wordt omgebouwd, neem 
dan de aanwijzingen uit de servicehandleiding in acht.

 VOORZICHTIG

Beknellingsgevaar in de buurt van de zithoogteverstelling. 
Bij bediening van de inrichting voor het verstellen van de 
zithoogte kunnen uw handen op bepaalde plaatsen onder 
de zitting van de elektrische rolstoel klem komen te zitten. 
Om verwondingen te voorkomen, mag er niet in de geva-
renzone worden gegrepen.

Er mogen zich geen onbevoegden in de gevarenzone bevin-
den.
Er mogen zich geen storende objecten of hindernissen in de 
buurt van de zittingverstelinrichting bevinden. De constructie 
brengt met zich mee dat er tussen het frame van de zitting en 
dat van de rolstoel bepaalde punten zijn waar beknellingsge-
vaar bestaat. Zorg ervoor dat u geen lichaamsdelen (handen, 
voeten) of voorwerpen onder de zitting houdt, wanneer deze 
omhoog is gezet. Wijs ook uw begeleiders hierop.

 VOORZICHTIG

Gevaar voor verwonding doordat de elektrische rolstoel 
omkantelt. Het oprijden van hellingen en stoepranden is 
alleen toegestaan, wanneer de zitting horizontaal en in de 
laagste stand en de rugleuning verticaal staat. Vanwege de 
geringere kantelstabiliteit is extra voorzichtigheid geboden.
Bij het afrijden van hellingen en stoepranden is het zinvol de 
zithoek zo te verstellen dat de zitting licht naar achteren helt 
en met gereduceerde snelheid (max. 3 km/u) te rijden. 

 VOORZICHTIG

Gevaar om te vallen. Leun wanneer de zitting niet in de 
laagste stand staat, nooit met uw bovenlichaam over het 
zitvlak heen.
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 VOORZICHTIG

Gevaar voor ongevallen bij beperkt zicht. Houd er rekening 
mee dat u wanneer de zitting niet in de laagste stand staat 
en bij het bedienen van de zitting met ingebouwde zithoog-
teverstelling, minder zicht heeft dan anders.

LET OP

Schade door overbelasting. Afhankelijk van de standaard-
uitvoering mag de elektrische rolstoel maximaal worden 
belast met 160 kg resp. 200 kg. Bij de heavy-duty-uitvoering 
bedraagt deze waarde 260 kg.

LET OP

Schade door achterstallig onderhoud. Controleer minimaal 
één keer per maand of de inrichting voor het verstellen van 
de zithoogte geen zichtbare beschadigingen vertoont en of 
de schroefverbindingen nog stevig vastzitten. Controleer 
daarnaast of de bandenspanning in orde is.

LET OP

Beschadiging bij transport. Zet de inrichting voor het ver-
stellen van de zithoogte bij transport van de rolstoel altijd in 
de laagste stand.

INFORMATIE

Om er zeker van te kunnen zijn dat de inrichting voor het 
verstellen van de zithoogte goed functioneert, moet u ervoor 
zorgen dat de stroomvoorziening in orde is.

INFORMATIE

De inrichting voor het verstellen van de zithoogte is niet geschikt 
voor continu gebruik, maar uitsluitend berekend op een kort-
durende beperkte belasting (10% belasting, 90% pauze). 
Wanneer de rolstoel één uur wordt gebruikt, mag de zithoog-
teverstelfunctie max. zes minuten lang in werking zijn.

De elektrische rolstoel C2000 kan optioneel worden uitgerust 
met een inrichting voor het verstellen van de zithoogte. Met 
de zithoogteverstelfunctie kan de zitting met behulp van een 
motorische aandrijving maximaal 40 cm hoger worden gezet. 
Deze functie wordt aangestuurd met de joystick in de modus 
„Elektrische hulpfuncties“ (zie hoofdstuk 6.3.5).

Als de zitting in hoogte is versteld, kan de rijfunctie gewoon 
worden gebruikt. Zodra de zitting uit de onderste eindstand 
wordt bewogen, wordt de snelheid in verband met de gerin-
gere kantelstabiliteit verminderd (kruipversnelling). Dit wordt 
op de bedieningseenheid of de aparte lcd-monitor aangege-
ven met een slakkensymbool.
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Afb. 23 Aanduiding kruipversnelling – display besturing/lcd-display

Afb. 24 C2000 met de zitting in de hoogste stand

6.7.2 Elektrische zithoekverstelling (optioneel)

 WAARSCHUWING

Gevaar voor verwonding doordat de elektrische rolstoel 
omkantelt. Het oprijden van hellingen en stoepranden is 
alleen toegestaan, wanneer de zitting horizontaal en in de 
laagste stand en de rugleuning verticaal staat.
Bij het afrijden van hellingen en stoepranden is het zinvol de 
zithoek zo te verstellen dat de zitting licht naar achteren helt 
en met gereduceerde snelheid (max. 3 km/u) te rijden.
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INFORMATIE

Voor een veilig gebruik is het tevens van belang dat u de 
algemene veiligheidsvoorschriften uit hoofdstuk 2.3 en de 
veiligheidsvoorschriften voor het gebruik uit hoofdstuk 2.5 
in acht neemt.

De elektrische rolstoel C2000 kan optioneel worden uitgerust 
met een elektrische zithoekverstelling. De elektrische zithoek-
verstelling maakt het mogelijk de zitting 30° naar achteren te 
kantelen, bijv. ter vermindering van de ondervonden druk. De 
zithoekverstelling kan worden aangestuurd met de joystick in 
de modus „Elektrische hulpfuncties“ (zie hoofdstuk 6.3.5) of 
met de toetsenmodule. De zithoek kan traploos worden ver-
steld. Een in de elektrische rolstoel C2000 geïntegreerde 
zwaartepuntverplaatsingsfunctie vergroot de kantelstabiliteit.

Afb. 25 C2000 met gekantelde zitting

6.7.3 Elektrische rughoekverstelling (optioneel)

 WAARSCHUWING

Gevaar voor verwonding doordat de elektrische rolstoel 
omkantelt. Het oprijden van hellingen en stoepranden is 
alleen toegestaan, wanneer de zitting horizontaal en in de 
laagste stand en de rugleuning verticaal staat.
Bij het afrijden van hellingen en stoepranden is het zinvol de 
zithoek zo te verstellen dat de zitting licht naar achteren helt 
en met gereduceerde snelheid (max. 3 km/u) te rijden.
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INFORMATIE

Voor een veilig gebruik is het tevens van belang dat u de 
algemene veiligheidsvoorschriften uit hoofdstuk 2.3 en de 
veiligheidsvoorschriften voor het gebruik uit hoofdstuk 2.5 
in acht neemt“.

De rugleuning kan optioneel worden uitgerust met een elektrische 
rughoekverstelling. Deze functie wordt aangestuurd met de joy-
stick in de modus „Elektrische hulpfuncties“ (zie hoofdstuk 6.3.5).

De rugleuning kan traploos maximaal 30° naar achteren 
worden versteld.

Afb. 26 C2000 met verstelde rughoek

6.7.4 Recaro®-zit (optioneel)

 WAARSCHUWING

Gevaar voor verwonding doordat de elektrische rolstoel 
omkantelt. Het oprijden van hellingen en stoepranden is 
alleen toegestaan, wanneer de zitting horizontaal en in de 
laagste stand en de rugleuning verticaal staat.
Bij het afrijden van hellingen en stoepranden is het zinvol de 
zithoek zo te verstellen dat de zitting licht naar achteren helt 
en met gereduceerde snelheid (max. 3 km/u) te rijden.

 VOORZICHTIG

Kantelgevaar bij een verkeerde rughoekinstelling. De 
rugleuning mag alleen bij stilstand in een hoek van 30° naar 
achteren worden gezet. Tijdens het rijden op een vlakke 
ondergrond mag de rugleuning maximaal 20° naar achteren 
worden gezet.

INFORMATIE

Voor een veilig gebruik is het tevens van belang dat u de 
algemene veiligheidsvoorschriften uit hoofdstuk 2.3 en de 
veiligheidsvoorschriften voor het gebruik uit hoofdstuk 2.5 
in acht neemt“.
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INFORMATIE

Een Recaro®-zit mag alleen op de elektrische rolstoel worden 
gemonteerd door daartoe geautoriseerd, vakkundig perso-
neel.

De elektrische rolstoel C2000 kan worden uitgerust met di-
verse modellen Recaro®-zitten.

Afb. 27 Elektrische rolstoel C2000 met Recaro®-zit

De hoek van de rugleuning wordt bij Recaro®-zitten ingesteld 
met de draaigreep aan de rechter- of linkerkant van de rug-
leuning.

Voor het omklappen van de rugleuning is de zitting voorzien 
van een ontgrendelingsgreep. Deze zit opzij van de rugleuning. 
Als de ontgrendelingsgreep omhoog wordt getrokken, kan 
de rugleuning naar voren worden geklapt. Wanneer de rug-
leuning wordt teruggeklapt, klikt deze weer vast in de uitgangs-
stand. Telkens nadat de rugleuning ontgrendeld is geweest, 
moet worden gecontroleerd of hij weer goed vastzit.

De Recaro®-zit kan worden voorzien van een elektrische 
rughoekverstelling. Deze wordt aangestuurd met de besturing 
in de modus „Elektrische hulpfuncties“ (zie hoofdstuk 6.3.5). 
Bij de rugleuning Recaro® LT kan de zijgeleiding ter hoogte 
van de lendenen met behulp van het handwiel individueel 
worden ingesteld. Als het handwiel naar voren wordt gedraaid, 
komen de beide zijgeleidingen naar elkaar toe. Als het hand-
wiel naar achteren wordt gedraaid, bewegen de beide zijge-
leidingen zich van elkaar af.

Zitting

De zittingen X en W zijn aan de voorkant uitgerust met een 
verplaatsbaar kussen. De positie van dit kussen kan worden 
ingesteld met een instelbeugel onder de zitting. Wanneer de 
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beugel omhoog wordt getrokken, kan het kussen in de ge-
wenste positie worden geschoven. Als de instelbeugel wordt 
losgelaten, wordt het kussen vergrendeld. De instelbeugel 
moet hoorbaar vastklikken en terugspringen in de uitgangs-
stand.

Hoofdsteun

De hoek en de hoogte van de hoofdsteun zijn verstelbaar.
Voor het verwijderen van de hoofdsteun is de hulp van een 
tweede persoon nodig. De ene persoon moet onder de be-
kleding voelen waar de drukpunten zitten, en vervolgens op 
beide punten tegelijk drukken. De tweede persoon kan de 
hoofdsteun dan verwijderen door deze omhoog te trekken.

180

1010

Afb. 28 Afbeelding van de drukpunten  

Recaro®-zit losmaken van het onderstel

1. Trek de ontgrendelingsriem rechts en links onder de zitting 
naar voren. Hierdoor maakt u de pennen los waarmee de 
zitting rechts en links aan het frame is bevestigd.

2. Om de zitschaalhouder aan de achterkant los te maken 
uit de bevestigingsbussen, kantelt u de stoel licht naar 
achteren. Schuif hem daarna weer iets terug.

3. Haal de Recaro®-zit van de rolstoel af.

Recaro®-zit aan het onderstel bevestigen

 VOORZICHTIG

Gevaar voor verwonding doordat bouten, moeren e.d. 
niet zijn vastgezet. Bij het monteren van de Recaro®-zit 
moet de zitschaalhouder goed in de bevestigingsbussen 
komen te zitten. De vergrendelingspennen aan de voorkant 
moeten tot aan de sleutelring in het rolstoelframe vallen.

Zet de Recaro®-zit met de achterkant op het uiteinde van het 
rolstoelframe.
1. Schuif de stoel naar voren tot de zitschaalhouder aan de 

achterkant in de bevestigingsbussen zit.
2. Kantel de stoel naar voren tot de vergrendelingspennen 

tot aan de sleutelring vastzitten in het rolstoelframe.
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6.7.5 Contour-zit (optioneel)

De elektrische rolstoel C2000 kan worden uitgerust met di-
verse maten Contour-zitten. Hierdoor wordt het zitcomfort 
verbeterd en het scala aan aanpassingmogelijkheden vergroot.

INFORMATIE

Een Contour-zit mag alleen op de elektrische rolstoel worden 
gemonteerd door daartoe geautoriseerd, vakkundig perso-
neel.

Afb. 29 Contour-zit

6.7.6 Elektrisch instelbare voetsteunen/voetplaat   
(optioneel)

INFORMATIE

De actuatoren van de stoelverstelfuncties zijn niet geschikt voor 
continu gebruik, maar uitsluitend berekend op een kortdurende 
beperkte belasting (10% belasting – 90% pauze). 
Als richtwaarde geldt: bij een maximale belasting van de 
rolstoel moet er na een bedieningstijd van 10 seconden ca. 
90 seconden pauze worden gehouden. De elektrische stoel-
verstelfuncties moeten daarbij los worden gezien van de 
rijfunctie.

INFORMATIE

De elektrisch instelbare voetsteunen/voetplaat mogen/mag 
alleen aan de elektrische rolstoel worden gemonteerd door 
daartoe geautoriseerd, vakkundig personeel.

Om langdurige drukbelasting te voorkomen en om een anti-
shocklagering te waarborgen, kan de elektrische rolstoel 
optioneel worden voorzien van een elektrisch instelbare voet-
plaat of elektrisch instelbare voetsteunen. Deze functie kan 
worden geselecteerd, wanneer de besturing in de modus 
„Elektrische hulpfuncties“ staat (zie hoofdstuk 6.3.5). De 
functie wordt bestuurd met de joystick.
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Ter vergroting van de in- en uitstapruimte kan de voetplaat resp. 
kunnen de voetsteunen worden opgeklapt.

7 Accessoires

 VOORZICHTIG

Gevaar voor ongevallen bij niet-geborgde schroefverbin-
dingen. Vervang bouten met schroefdraadborging na het 
losdraaien door nieuwe of borg ze eventueel met een schroef-
draadborgmiddel van gemiddelde sterkte (bijv. EuroLock 
A24.20). Draai de bevestigingsbouten en -moeren na het 
instellen of het veranderen van de instellingen van de rolstoel 
altijd weer stevig vast. Houd u daarbij aan eventueel voor-
geschreven aanhaalmomenten.

INFORMATIE

Er mogen alleen originele opties van de fabrikant worden 
gebruikt. De optionele componenten mogen alleen worden 
gemonteerd zoals hier is beschreven. Wanneer hiervan wordt 
afgeweken, komen de garantieaanspraken te vervallen.

INFORMATIE

Alle leverbare optionele onderdelen zijn te vinden op het 
bestelformulier en in de onderdelencatalogus.

De elektrische rolstoel C2000 is opgebouwd als modulair 
systeem. Bepaalde modules kunnen worden vervangen en 
er kunnen extra onderdelen worden aangebouwd.

De besturing enAble50 maakt het mogelijk een groot aantal 
elektrische hulpfuncties en speciaal aangepaste invoerap-
paraten te gebruiken.

Een compleet overzicht van de opties is te vinden op het 
bestelformulier en in de onderdelencatalogus.

7.1 Houder voor de bedieningseenheid

7.1.1 Zwenkbare houder

Om het mogelijk te maken de elektrische rolstoel C2000 
onder een tafelrand of dichter naar een object toe te rijden, 
kan de bedieningseenheid bij gebruik van een speciale hou-
der opzij worden gedraaid (zie afb. 30).

1. Duw de houder van de bedieningseenheid opzij door er 
wat druk op uit te oefenen. Het draai-element wordt ont-
grendeld.

2. Draai de houder van de bedieningseenheid weg.

3. Als de houder wordt teruggedraaid in zijn uitgangspositie, 
klikt het draai-element weer vast.
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Afb. 30 Zwenkbare houder voor de bedieningseenheid

7.1.2 In hoogte verstelbare houder

Optioneel kan er voor de bedieningseenheid een speciale 
houder worden gemonteerd die het mogelijk maakt de bedie-
ningseenheid omlaag te schuiven. Draai hiervoor de beves-
tigingsbout los (zie afb. 31) en stel de bedieningseenheid in 
op de gewenste hoogte.

7.2 Speciale besturingen
De elektrische rolstoel C2000 kan worden uitgerust met di-
verse speciale besturingen, bijv. een blaas-zuigbesturing, 
kinbesturing, mini-joystick, enz.

INFORMATIE

Nadere informatie hierover is te vinden in de gebruiksaan-
wijzing „Speciale besturingen“.

7.3 Overige weergave- en bedieningselementen

7.3.1 Lcd-monitor met infrarood

De lcd-monitor met infrarood maakt het mogelijk om met de 
joystick de meest uiteenlopende soorten infraroodapparatuur 
aan te sturen.

Huishoudelijke en hifi-standaardapparaten kunnen met een 
leermodus in de besturing worden opgeslagen. Als acces-
soires zijn er schakelaars en dimmers leverbaar. Een andere 
aanvullende module met infrarood is de muis-emulator. Hier-
mee kunnen de joysticksignalen worden gebruikt voor het 
besturen van een computermuis.

INFORMATIE

Nadere informatie en bedieningsinstructies zijn te vinden in 
een aparte handleiding.
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Afb. 31 Lcd-monitor

Displayaanduiding Functie

Rijmenu met rijstand en ac-
cucapaciteit, knipperlicht 
links actief

Rijmenu met rijstand en ac-
cucapaciteit gering

Displayaanduiding Functie

Kruipversnelling

Zithoogteverstelling 

(optioneel)

Elektrische rughoekverstelling  
(optioneel)

Elektrische zithoekverstelling  
(optioneel)

Speciale functies

bijv. gekoppelde elektrische 
zittingverstelling (rug- en zit-
hoekverstelling)
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Displayaanduiding Functie

Voetsteun links (optioneel, 
leverbaar vanaf 06/2009)

Voetsteun rechts (optioneel, 
leverbaar vanaf 06/2009)

Elektrische voetsteunen, 
gekoppeld (optioneel, lever-
baar vanaf 06/2009)

Wegrijblokkering

Tab. 5 Informatieweergave op de lcd-monitor

7.3.2 Externe kilometerteller

INFORMATIE

Bij gebruik van een aparte lcd-monitor is er geen externe 
kilometerteller nodig, omdat de lcd-monitor is voorzien van 
een eigen kilometerteller.

De externe kilometerteller wordt bevestigd aan de bescherm-
beugel voor de bedieningseenheid. Op de kilometerteller worden 
aangegeven:

 n snelheid
 n etappekilometers
 n totaal aantal kilometers
 n digitale tijd.

Afb. 32 Kilometerteller
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De snelheidsaanduiding is actief, als er links boven op het 
display km/h of m/h wordt aangegeven. Als de gele toets 
wordt ingedrukt, worden achtereenvolgens het aantal kilome-
ters van de betreffende etappe, het totaal aantal afgelegde 
kilometers, de digitale tijd en de snelheid weergegeven.

Etappeteller op nul zetten

Als de stand van de etappeteller wordt weergegeven, knip-
peren er aan de linkerkant van het display drie pijlen. Om de 
waarde op nul te zetten, moet de gele toets minimaal 2 se-
conden ingedrukt worden gehouden.

Tijd instellen

Als de digitale tijd op het display wordt weergegeven, kan de 
tijd worden ingesteld. Houd de gele toets minimaal 2 secon-
den ingedrukt. Op het display knipperen afwisselend de 
getallen 12: en 24: . Wanneer de toets bij 24: wordt ingedrukt, 
wordt de 24-uursaanduiding geactiveerd en wanneer de toets 
bij 12: wordt ingedrukt, wordt de 12-uursaanduiding geacti-
veerd.
Daarna kunnen de uren en de minuten worden ingesteld, 
waarbij iedere positie achtereenvolgens automatisch wordt 
doorgeteld. Zodra het gewenste cijfer op het display verschijnt, 
moet de gele toets worden ingedrukt.

Totaalteller instellen

Als het totaal aantal afgelegde kilometers op het display wordt 
weergegeven, kan er worden gewisseld tussen km/h en m/h 
en kan de wielomvang worden ingevoerd. Houd hiervoor de 
gele toets minimaal 2 seconden ingedrukt en kies vervolgens 
door het indrukken van de toets tussen km/h en m/h. De 
wielomvang kan worden berekend aan de hand van de band-
maat en kan op dezelfde manier worden ingesteld als de tijd.

Voorbeeld voor bandmaat 14 inch:

Inch in mm 14 x 25,4 mm = 355,6 mm
U = d x p 355,6 mm x 3,1416 = 1117 mm 

(in te stellen wielomvang)

7.3.3 Toetsenmodule

De toetsenmodule biedt de mogelijkheid tijdens het rijden 
elektrische hulpfuncties te gebruiken. Met de vijf toetsenparen 
kunnen de volgende functies worden aangestuurd:

 n zithoekverstelling
 n elektrische rughoekverstelling
 n zithoogteverstelfunctie
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7.3.4 Begeleidersbesturing

Voor het besturen van de elektrische rolstoel C2000 door een 
begeleider kan er op de rugleuning van de stoel een aparte 
bedieningseenheid worden gemonteerd.

Afb. 33 Houder met begeleidersbesturing  

7.4 Overige opties

7.4.1 Bekkengordel

 WAARSCHUWING

Gevaar voor verwonding bij een verkeerd gebruik van de 
bekkengordel. 
De bekkengordel is bedoeld voor extra stabilisatie van de 
persoon die in de elektrische rolstoel zit. De bekkengordel 
mag in geen geval worden gebruikt als onderdeel van een 
veiligheidssysteem bij transport in een rolstoelbus.

INFORMATIE

De gebruiker wordt met het oog op zijn eigen veiligheid drin-
gend aanbevolen de bekkengordel altijd vast te maken. De 
bekkengordel is bedoeld voor het stabiliseren van de persoon 
die in de elektrische rolstoel zit.

INFORMATIE

Wanneer de elektrische rolstoel C2000 zo is uitgevoerd dat 
er meer dan 10 km/u mee gereden kan worden, is de bek-
kengordel standaard ingebouwd.

De elektrische rolstoel kan optioneel worden uitgerust met 
een bekkengordel. Deze is uitsluitend bedoeld als veiligheids-
gordel tijdens het rijden met de elektrische rolstoel.
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Bekkengordel vastmaken

1. Steek de beide helften van de sluiting in elkaar tot ze 
vastklikken. De gordelsluiting moet hoorbaar klikken.

2. Doe een trekproef. De bekkengordel mag niet te strak om 
het lichaam zitten. Ingeklemde voorwerpen kunnen pijn-
lijke drukplekken veroorzaken.

Bekkengordel openen

1. Druk op de rode ontgrendelingsknop. De gordel gaat open.

Gordellengte instellen

De lengte van de gordel is aan weerszijden instelbaar.

1. Houd de beide helften van de sluiting midden voor het li-
chaam.

2. U kunt de positie van de beide helften van de sluiting 
veranderen door de sluittong resp. de gesp in een rechte 
hoek te houden. De overtollige gordellengte wordt opge-
vangen door de kunststofschuiven.

Afb. 34 Bekkengordel vastmaken

7.4.2  Bretelgordel/borstgordel  
(alleen voor Recaro®-zitten)

 WAARSCHUWING

Gevaar voor verwonding bij een verkeerd gebruik van de 
bretelgordel. De bretel-/borstgordel is bedoeld voor extra 
stabilisatie van de persoon die in de elektrische rolstoel zit. 
De bretel-/borstgordel mag in geen geval worden gebruikt 
als onderdeel van een veiligheidssysteem bij transport in 
een rolstoelbus.
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Wanneer de elektrische rolstoel C2000 is uitgerust met een 
Recaro®-zit, kan er een bretelgordel of borstgordel aan de 
stoel worden gemonteerd.

Met de bretelgordel/borstgordel kan de rolstoelgebruiker in 
de elektrische rolstoel C2000 worden vastgezet. De onderste 
riem mag niet te strak tussen de bekkengordel en de boven-
benen worden gepositioneerd. De gordelsluiting bevindt zich 
midden voor het lichaam. De schouderriemen moeten aan 
weerszijden hetzelfde worden ingesteld en mogen op de borst 
niet te strak zitten.

Bretelgordel/borstgordel vastmaken

1. De bretelgordel wordt vastgemaakt door alle delen van 
de gordelsluiting in elkaar te steken. De gordelsluiting moet 
hoorbaar klikken. 

2. Doe een trekproef. De bretelgordel/borstgordel mag niet 
te strak om het lichaam zitten. Ingeklemde voorwerpen 
kunnen pijnlijke drukplekken veroorzaken.

Gordellengte instellen

Voor het verlengen van de gordel wordt de gesp voor de 
lengteverstelling 90° gedraaid. De gordel kan dan worden 
uitgetrokken. Voor het verkorten van de gordel wordt er aan 
het uitstekende gordeluiteinde getrokken.

7.4.3 Adapter voor montageset hoofdsteunbevestiging 
(standaardstoel, Contour-zit)

De elektrische rolstoel kan optioneel worden uitgerust met 
een hoofdsteun. Voor de montageset voor de bevestiging van 
deze hoofdsteun is een adapter nodig.

Afb. 35 Adapter voor montageset hoofdsteunbevestiging 

7.4.4 Verdere optionele onderdelen

 n Lekvrije banden: massief rubberen banden
 n Zitschaalhouder: voor het aanpassen van speciale zit-

schalen; ook is er een houder voor de bedieningseenheid 
voor zitschalen leverbaar
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 n Armleggeradapters: speciale adapters voor armleggers 
uit onze onderdelencatalogus

 n Joysticktoebehoren: Tetravork, STICK S80, softbal, golfbal, 
stuurknuppelkoker flexibel

 n Beschermbeugel voor de bedieningseenheid: metalen 
beugel ter bescherming tegen stoten

 n Stokhouder
 n Wegklapbare achteruitkijkspiegel
 n Werkblad
 n Opzetbaar werkblad
 n Tas voor mobiele telefoon

8 Storingen en het verhelpen daarvan

 VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel en ongevallen door ongecontroleerde 
bewegingen van de elektrische rolstoel. Wanneer er tijdens 
het gebruik van de elektrische rolstoel storingen optreden, 
is het mogelijk dat de stoel ongecontroleerde bewegingen 
maakt. Neem in een dergelijk geval onmiddellijk contact op 
met uw geautoriseerde dealer.

INFORMATIE

Wanneer zich bij het verhelpen van storingen problemen 
voordoen of de storingen met de hier beschreven maatre-
gelen niet volledig verholpen kunnen worden, neem dan 
contact op met uw dealer.

Storingen worden weergegeven op het lcd-display van de 
bedieningseenheid. In tabel 6 worden de verschillende mel-
dingen met de bijbehorende storingsoorten en de mogelijke 
oorzaken en oplossingen nader toegelicht. 

Indien de opgetreden storingen met de beschreven maatre-
gelen niet volledig verholpen kunnen worden, heeft de dealer 
de mogelijkheid met het handprogrammeerapparaat de pre-
cieze foutcode uit te lezen en een gerichte systeemanalyse 
uit te voeren.
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Alle opgetreden storingen worden opgeslagen in een lijst en 
kunnen bijv. bij een algehele revisie van de elektrische rolstoel 
worden opgevraagd. Uit de opgeslagen gegevens kunnen 
bijv. de verdere service- en onderhoudstermijnen worden 
afgeleid.

8.1 Waarschuwing

Een waarschuwing geeft informatie over de status of het niet 
of niet goed functioneren van één of meer componenten van 
de elektrische rolstoel. Componenten die in orde zijn, functi-
oneren normaal. Als bijv. de verbinding van de controller met 
de motor van de stoel niet in orde is, wordt dit alleen aange-
geven wanneer deze motor wordt aangestuurd. U kunt in dit 
geval gewoon met de rolstoel blijven rijden.

8.2 Fout/storing

 VOORZICHTIG

Gevaar voor verwonding door abrupt stoppen van de 
elektrische rolstoel. Bij communicatieproblemen in het 
bussysteem van de besturing voert het systeem een noodstop 
uit om te voorkomen dat bepaalde functies ongecontroleerd 
worden geactiveerd. Door de besturing opnieuw in te scha-
kelen, kan de elektrische rolstoel afhankelijk van het probleem 
uit de gevarenzone, bijv. in het wegverkeer, worden gereden.
Als de rolstoel nadat deze opnieuw is ingeschakeld, niet 
rijklaar is, kan door ontgrendeling van de rem (zie hoofdstuk 
6.5) worden omgeschakeld naar de duwfunctie. Breng de 
rolstoel na een noodstop zo snel mogelijk naar een vakhan-
del!

Een storing beïnvloedt één of meer functies van de elektrische 
rolstoel C2000. Totdat de storing is verholpen, is het systeem 
niet voor 100% functioneel.
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Displayaanduiding
Aanduiding 

lcd-monitor
Waarschuwing/storing Oorzaak Mogelijke oplossing

Temperatuurwaarschuwing   
controller

Oververhitting door 
sterke belasting

Afkoelingsfase

Temperatuurwaarschuwing   
motor

Oververhitting door 
sterke belasting

Afkoelingsfase

Joystickwaarschuwing Joystick bij inschakeling 
niet in de nulstand

Joystick vóór inschakeling 
in de nulstand zetten

Storing handbedieningsap-
paraat

Joystick defect Neem contact op met uw 
dealer
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Storingen en het verhelpen daarvan 

Displayaanduiding
Aanduiding 

lcd-monitor
Waarschuwing/storing Oorzaak Mogelijke oplossing

Storing controller Controller defect Neem contact op met uw 
dealer

Communicatiefout (knippert) Verbinding tussen 
handbedieningsappa-
raat en controller niet in 
orde/ 

bekabeling, software of 
hardware defect

Bekabeling/stekkercon-
tacten controleren;   
 

neem contact op met uw 
dealer

Onderspanning van de accu Diepontlading van de 
accu

Zo snel mogelijk laden

Overspanning van de accu Spanning te hoog (na 
het laden van de ac-
cu’s en bijv. bergaf-
waarts rijden)

Langzaam verder rijden
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Displayaanduiding
Aanduiding 

lcd-monitor
Waarschuwing/storing Oorzaak Mogelijke oplossing

Storing motor rughoekverstel-
ling

Bekabeling of stekker-
contact niet in orde, 
actuator defect

Bekabeling/stekkercon-
tacten controleren

Storing motor zithoekverstel-
ling

Storing motor  
zithoogteverstelling

Storing motor elektrische voet-
steun (leverbaar vanaf juni 
2009)

Storing aandrijfmotor
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Displayaanduiding
Aanduiding 

lcd-monitor
Waarschuwing/storing Oorzaak Mogelijke oplossing

Storing rem Remontgrendeling 
open/rem defect

Remontgrendeling sluiten; 
rem (bijv. bowdenkabel) 
controleren

Noodstop  Ernstige storing, ver-
oorzaakt door het niet 
goed werken van de 
controller, het handbe-
dieningsapparaat en/of 
de aandrijfmotor

Neem contact op met uw 
dealer

Tab. 6 Status- en storingsmeldingen
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8.3 Defect/weigering

Bij een defect is er sprake van het uitvallen van een belang-
rijke systeemcomponent. Een weigering is de ernstigste 
storingstoestand die kan optreden, en leidt tot een onmiddel-
lijke noodstop van het systeem.

Defecten en weigeringen worden gemeld door een continu 
looplicht en een geluidssignaal.

Nadat het probleem is verholpen, kunt u het systeem weer 
activeren door het opnieuw te starten.

9 Onderhoud, reiniging en desinfectie

INFORMATIE

Voor het bestellen van onderdelen kan er bij Otto Bock een 
onderdelencatalogus worden aangevraagd. Er mogen uit-
sluitend vervangende onderdelen van Otto Bock worden 
gebruikt. Wanneer hiervan wordt afgeweken, komen de 
garantieaanspraken te vervallen.

INFORMATIE

Wanneer zich bij het onderhoud problemen voordoen, raad-
pleeg dan een geautoriseerde dealer. De elektrische rolstoel 
moet eenmaal per jaar bij een geautoriseerde dealer worden 
gecontroleerd op zijn rijveiligheid.

9.1 Onderhoudstermijnen

De elektrische rolstoel dient telkens voor gebruik gecontroleerd 
te worden op zijn functionaliteit. De in tabel 7 beschreven 
werkzaamheden moeten op de aangegeven tijdstippen wor-
den uitgevoerd door de gebruiker.
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Component Werkzaamheid Dage-
lijks

Wekelijks Maande-
lijks

Armleggers en 
zijdelen

Controleren of de bevestigingsbouten goed vastzitten
Controleren of de armleggers en de bedieningseenheid 
geborgd zijn
Armleggers controleren op beschadigingen

Telkens voor 
het rijden

X

X

Aandrijfwielen Controleren of de wielen vrij en zonder zijslag draaien
Controleren of de centrale moer op de aandrijfas goed 
vastzit
Controleren of de wielen goed vastzitten 
Controleren of de elektrische rolstoel recht vooruit rijdt

X

X
X
X

Banden Bandenspanning (zie buitenkant band) controleren
Voldoende profieldiepte, minimaal 1 mm 
Controleren op beschadigingen

X
X
X

Accu‘s Vloeistof- resp. zuurpeil controleren
(niet bij gelaccu‘s)

X

Verlichting Door middel van een visuele controle op beschadigingen
Elektrische werking controleren X

X

Elektronica Geen storingsmelding besturing?
Acculader geeft geen storingsmelding op het lcd-display
Stekkerverbindingen controleren

Telkens voor 
het rijden

X X
Rem Remhendel bedienen terwijl de besturing ingeschakeld is

Remwerking bij vergrendelde rem actief
X

X
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Component Werkzaamheid Dage-
lijks

Wekelijks Maande-
lijks

Voetsteunen  Controleren of de vergrendeling functioneert en goed 
vastzit
Voetsteunen op beschadigingen controleren
Visuele controle op krassen op de zuigerstang en op 
olieverlies

X
X
X

Elektrische 
zithoogteverstel-
ling

Visuele controle van alle bewegende delen, in het bijzonder 
de bekabeling, op beschadigingen
Controleren of de schroefverbindingen goed vastzitten

X
X

Stuur-/zwenk-
wielen

Controleren of de vork zonder speling bevestigd is
Controleren of de wielen vrij en zonder zijslag draaien
Controleren of de bevestigingsmoer goed vastzit

X
X
X

Bekleding en 
riemen

Controleren of de bekleding volledig in orde is
Bevestigingsriemen controleren op slijtage
Controleren of de gordelsluiting goed werkt X

X
X

Zittingbevesti-
ging

Controleren of de bevestigingsbouten goed vastzitten X

Tab. 7 Onderhoudswerkzaamheden en -termijnen
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LET OP

Wanneer de joystick wordt bediend terwijl de rem ontgren-
deld is, hoort de besturing een foutsignaal naar de bedie-
ningseenheid te sturen. Indien dit niet gebeurt, is er sprake 
van een storing die onmiddellijk bij een vakhandel verholpen 
moet worden.

9.2 Zekering vervangen

De 100 A smeltzekering bevindt zich aan de zijkant van de 
draagconstructie naast de laadbus in de daarvoor bedoelde 
zekeringhouder (zie afb. 37).

1. Open het deksel van de zekeringhouder.

2. Trek de zekering uit de houder.

3. Steek de nieuwe zekering in de houder. Let op dat u de 
zekering in het midden in de daarvoor bedoelde veercon-
tacten drukt en dat deze niet schuin aan de zijkant komt 
te zitten.

4. Sluit het deksel weer. Het moet daarbij voelbaar vastklik-
ken.

Afb. 36 Zekering vervangen

9.3 Wiel verwisselen

LET OP

Beschadiging door ongecontroleerde bewegingen. Wan-
neer u de elektrische rolstoel op een bok zet, zorg er dan 
voor dat hij niet kan wegglijden of kan omkantelen door 
onder de draagconstructie een geschikte onderlaag aan te 
brengen.
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LET OP

Beschadiging van de banden door een te hoge banden-
spanning. Zorg ervoor dat de in hoofdstuk 10 „Technische 
gegevens“ vermelde bandenspanning niet wordt overschre-
den.

INFORMATIE

Directe zonnestraling (UV-licht) leidt tot een versnelde slij-
tage van de banden. Als gevolg hiervan wordt het profielop-
pervlak hard en kunnen er hoekjes uit het bandenprofiel 
wegbreken.

INFORMATIE

Laat de elektrische rolstoel niet onnodig buiten staan. Vervang 
de banden eens in de twee jaar, ook als ze nog niet versle-
ten zijn.

Wanneer de rolstoel langere tijd op dezelfde plaats blijft staan 
of de banden te warm worden (bijv. in de buurt van radiatoren 
of bij zonnestraling door ramen), worden de banden blijvend 
vervormd. Zorg er daarom altijd voor dat u de elektrische 
rolstoel niet te dicht bij warmtebronnen neerzet, verplaats de 
stoel regelmatig of zet hem op een bok.

9.3.1 Zwenkwiel verwisselen

Ga hiervoor als volgt te werk:

1. Schakel de besturing uit.

2. Zet de elektrische rolstoel op een bok, zodat het te verwis-
selen wiel vrij kan draaien.

3. Draai de vier bouten om de wielnaaf los.

4. Haal het zwenkwiel van de wielnaaf af door het wiel naar 
voren te trekken.

5. Zet het nieuwe zwenkwiel op de wielnaaf.

6. Draai de vier bouten met een momentsleutel aan.

Na beëindiging van de werkzaamheden moeten alle compo-
nenten weer volgens voorschrift worden gemonteerd.

INFORMATIE

Draai bij de montage van het wiel alle vier de bouten aan 
met een aanhaalmoment van 25 Nm.
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Afb. 37 Zwenkwiel demonteren

9.3.2 Aandrijfwiel verwisselen

Ga hiervoor als volgt te werk:
1. Schakel de besturing uit.
2. Zet de elektrische rolstoel op een bok, zodat het te verwis-

selen wiel vrij kan draaien.
3. Draai de vijf dopmoeren los en verwijder de moeren met 

de onderlegringen en de veerringen.
4. Haal het aandrijfwiel van de schroefbouten af door het 

naar voren te trekken.
5. Zet het nieuwe aandrijfwiel op de schroefbouten.

6. Steek de vijf veerringen en onderlegringen op de schroef-
bouten.

7. Breng de dopmoeren op hun plaats en draai alle vijf de 
moeren aan met een momentsleutel.

Na beëindiging van de werkzaamheden moeten alle compo-
nenten weer volgens voorschrift worden gemonteerd.

INFORMATIE

Draai bij de montage van het wiel alle vijf de dopmoeren 
aan met een aanhaalmoment van 25 Nm.

Afb. 38 Aandrijfwiel demonteren
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9.3.3  Wieldop of binnenband vervangen bij   
luchtbanden

De velgen van de wielen bestaan uit twee delen die na het 
losdraaien van de inbusbouten van elkaar gescheiden kunnen 
worden.

1. Demonteer het wiel waarvan u de binnenband wilt vervan-
gen.

2. Laat alle lucht uit de band lopen.

3. Draai de bouten die de beide delen van de velg met elkaar 
verbinden, alle vijf los.

4. Wip de wieldop van de schouder van de velg.

5. Druk het ventiel helemaal naar binnen.

6. Trek de defecte binnenband uit de buitenband.

7. Repareer de binnenband met een in de handel verkrijg-
bare bandenreparatieset of vervang de binnenband door 
een nieuwe.

Na beëindiging van de werkzaamheden moeten alle compo-
nenten weer volgens voorschrift worden gemonteerd.

Afb. 39 Wieldop demonteren  

9.4 Defecte verlichting vervangen

LET OP

Beschadiging door vocht. Zorg ervoor dat er geen vocht 
in de verlichtingselementen kan binnendringen. Let bij het 
monteren van het glas op dat dit goed op de armatuur komt 
te zitten en draai de schroeven goed aan.

INFORMATIE

Armaturen en lampen kunnen worden besteld bij de dealer.
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Voorlicht

Om de halogeenlamp van het voorlicht te vervangen, gaat u 
als volgt te werk:

1. Klap het glas naar voren door voorzichtig op de zwarte 
vergrendelingshendel aan de onderkant van het verlich-
tingselement te drukken.

2. Verwijder het glas met de daaraan bevestigde halogeen-
lamp.

3. Vervang de defecte halogeenlamp door een nieuwe.

4. Breng het glas weer op zijn plaats. Afb. 40 Halogeenlamp voorlicht vervangen  

Om de halogeenlamp van het knipperlicht voor te vervangen, 
gaat u als volgt te werk:

1. Maak het knipperlicht open door een smalle platte schroe-
vendraaier in de uitsparing in de behuizing van het knip-
perlicht te zetten (afb. 41, pos. A) en kantel het glas omlaag.

2. Verwijder het glas (afb.  41, pos. B).

3. Ontgrendel de halogeenlamp door deze voorzichtig uit de 
vergrendeling op de fitting te draaien en trek de lamp los 
(zie afb. 41, pos. C).

4. Zet de nieuwe halogeenlamp in en draai hem vast.
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5. Leg de lampfitting in de behuizing, plaats het glas terug 
en klik het vast.

A B C

Afb. 41 Knipperlicht voor vervangen

Achterlicht

Ga als volgt te werk om de knipperlichten achter en het ach-
terlicht te vervangen:

1. Draai de beide schroeven met een smalle platte schroe-
vendraaier los en verwijder het beschermglas.

2. Haal de defecte gloeilamp uit de houder en vervang de 
lamp door een nieuwe.

3. Plaats het beschermglas terug en zet dit vast met de twee 
schroeven.

1

2

Afb. 42 Achterlicht demonteren

1 gloeilamp knipperlicht 2 gloeilamp achterlicht
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Afb. 43 Gloeilamp knipperlicht vervangen

9.5 Reiniging en desinfectie

LET OP

Schade aan de elektronica door binnendringend water. 
Zorg er bij het reinigen van de elektrische rolstoel C2000 voor 
dat de elektronische componenten, motoren en accu‘s niet 
in contact komen met water, omdat er daardoor storingen 
kunnen optreden.

LET OP

Beschadiging van componenten van de elektrische rolstoel 
C2000. Gebruik voor het reinigen van de elektrische rolstoel 
C2000 geen agressieve reinigingsmiddelen, oplosmiddelen 
of harde borstels. Gebruik voor het reinigen in geen geval 
een waterslang of hogedrukreiniger.

INFORMATIE

Reinig voordat u de rolstoel gaat desinfecteren, de zitting- en 
rugbespanning, de bedieningseenheid en de armleggers.

De elektrische rolstoel moet regelmatig – afhankelijk van het 
gebruik en de mate van vervuiling – worden gereinigd.

De bedieningseenheid, de acculader, de armleggers en de 
beplating kunnen worden gereinigd met een vochtige doek 
en een milde reinigingsoplossing.

De zitting- en rugbespanning kunnen worden onderhouden 
met een droge borstel.

De wielen en het frame kunnen worden gereinigd met een 
vochtige kunststofborstel.
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10 Technische gegevens

Maten en gewichten
Zitbreedte 35 – 48 cm
Zitdiepte 38 – 50 cm
Zithoogte 51 cm of meer
Armleggerhoogte 24 – 36 cm
Armleggerlengte 26 cm
Onderbeenlengte 30 – 55 cm
Rughoogte 55 cm
Rughoek -9/1/11/21° of 0/10/20/30°
Totale breedte 68 cm
Totale hoogte afhankelijk van de stoelopbouw
Totale lengte 120 cm
Draaicirkel 150 cm voor een 180°-draaiing
Bandmaat
aandrijfwielen:
zwenkwielen:

16“
14“

Bandenspanning voor: zie buitenkant band
Leeggewicht 190 kg
Max. belasting 160 kg / 200 kg  

(optioneel 260 kg)

Corrosiebescherming
Corrosiebescherming poedergecoat frame
Elektrische installatie
Bedrijfsspanning 24 V
Gelaccu‘s
standaard:
optioneel:

2 x 12 V, 79 Ah (5 h)
2 x 12 V, 110 Ah (C20), 94 Ah 
(C5)

Besturing:
model
bedrijfsspanning
max. uitgangsstroom 
per motor

enAble50
24 V DC
130 A

Verlichting:
knipperlichten voor
voorlicht
knipperlichten achter
achterlicht

H21W 12 V BAY9s
HMP 08 2,4 W; 6 V, PX13,5s
C21W 12 V; BA15s
C5W 6 V; BA15s

Zekering 100 A
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Rijgegevens
Snelheid 6 km/u/10 km/u/15 km/u
Max. hellingspercen-
tage

22% (gedurende korte tijd)

Max. hindernishoogte 160 kg: stuuras vooruit 10 cm
160 kg: aandrijfas vooruit 14 
cm

Af te leggen afstand 
ca.

60 km

Gebruikstemperatuur -25 °C tot +50 °C
Transport- en opslag-
temperatuur

-40 °C tot +65 °C

Acculader
Model Mentzer G3-424-20

automatische acculader met 
computergestuurde karakteris-
tiek

Netaansluiting 230 V ±15%
Netfrequentie 50 / 60 Hz ±4%
Veiligheidsklasse 1 (aardleiding)
Laadaansluiting 24 V DC
Nominale laadstroom 20 A
Restrimpel <1 %

Laadkarakteristiek IUoU, karakteristiek analoog 
DIN 41773

Zekering primair G-smeltzekering T6,3 A, niet 
van buiten af toegankelijk

Zekering secundair elektronische, reversibele 
ompoolbeveiliging, kortsluit-
vast, nullastvast, beschermd 
tegen oververhitting

Beveiliging IP 21
Omgevingstempera-
tuur

-10 °C tot +40 °C

Displayaanduiding 3 leds
Gewicht 1,9 kg
Afmetingen (b x h x d) 290 x 150 x 95 mm

Tab. 8 Technische gegevens
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11  Als de rolstoel niet langer wordt 
gebruikt

 VOORZICHTIG

Gevaar voor milieuvervuiling door accuzuur. De accu‘s 
van de elektrische rolstoel bevatten een giftig zuur. Ze mogen 
niet bij het huishoudelijk afval worden gedaan en het ac-
cuzuur mag niet in de riolering of de bodem terechtkomen. 
De opgedrukte aanwijzingen van de accufabrikant dienen 
onherroepelijk in acht te worden genomen.

INFORMATIE

Als u de elektrische rolstoel C2000 niet meer gebruikt, moeten 
alle componenten en materialen van de stoel volgens de 
geldende milieuvoorschriften zo nodig gescheiden worden 
opgeruimd of moet ervoor worden gezorgd dat ze worden 
gerecycled.

Wanneer de elektrische rolstoel niet meer wordt gebruikt, 
moet deze volgens de in het land van gebruik geldende mi-
lieubepalingen worden opgeruimd.
Defecte accu‘s kunt u bij aankoop van nieuwe accu‘s bij de 
dealer altijd weer inleveren.

12  Aanwijzingen voor hergebruik
De elektrische rolstoel is geschikt voor hergebruik.

Producten die worden hergebruikt, worden – evenals ge-
bruikte machines of voertuigen – blootgesteld aan een bijzon-
dere belasting. De kenmerken en prestaties mogen niet zo-
danig wijzigen, dat de veiligheid van de patiënt of van even-
tuele derden tijdens de levensduur in gevaar worden gebracht.

Op grond van in de praktijk gedane waarnemingen en van 
de stand van de techniek heeft de fabrikant het gebruik van 
de elektrische rolstoel gecalculeerd op vijf jaar. Daarbij wordt 
ervan uitgegaan dat de rolstoel wordt gebruikt voor het doel 
waarvoor hij bestemd is, en dat de service- en onderhouds-
voorschriften in acht worden genomen. De tijd dat het product 
opgeslagen is bij de leverancier of de persoon of instantie die 
de kosten draagt, is daarbij niet in aanmerking genomen. 
Hierbij wordt nadrukkelijk aangemerkt, dat de elektrische 
rolstoel wanneer deze volgens de voorschriften wordt behan-
deld en onderhouden, veel langer dan de hiervoor vermelde 
periode betrouwbaar blijft.
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Voordat het betreffende product wordt hergebruikt, moet het 
grondig worden gereinigd en gedesinfecteerd. Daarna moet 
het product door een geautoriseerde vakman worden gecon-
troleerd op staat van onderhoud, slijtage en beschadigingen.

Alle versleten en beschadigde onderdelen en alle componen-
ten die voor de nieuwe gebruiker niet passen of niet geschikt 
zijn, moeten worden vervangen.

Een serviceplan voor ieder model, gedetailleerde informatie 
en het benodigde gereedschap zijn te vinden in de service-
handleiding.

13 Aansprakelijkheid

De fabrikant is uitsluitend aansprakelijk, indien het product 
wordt gebruikt onder de voorgeschreven voorwaarden en 
voor het doel waarvoor het bestemd is. De fabrikant adviseert 
volgens de daarvoor geldende regels met het product om te 
gaan en het op de in de gebruiksaanwijzing aangegeven 
manier te onderhouden.

Voor schade die wordt veroorzaakt door onderdelen die niet 
door de fabrikant zijn goedgekeurd, is de fabrikant niet aan-
sprakelijk. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd 
door geautoriseerde dealers of door de fabrikant zelf.

14 CE-conformiteit

Het product voldoet aan de eisen van richtlijn 93 / 42 / EEG 
betreffende medische hulpmiddelen. Op grond van de clas-
sificatiecriteria voor medische hulpmiddelen volgens bijlage IX 
van de richtlijn is het product ingedeeld in klasse I. De ver-
klaring van overeenstemming is daarom door Otto Bock 
geheel onder eigen verantwoording opgemaakt volgens bij-
lage VII van de richtlijn.
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Otto Bock Argentina S.A.
RA–1147 Ciudad 
Autônoma de Buenos Aires
Tel. + 54 11 4300 0076
ventas@ottobock.com.ar

Otto Bock do Brasil Ltda.
BR–13051-030 
Campinas-São Paulo
Tel. +55 19 3729 3500
Fax +55 19 32 69 6061
ottobock@ottobock.com.br

Otto Bock HealthCare 
Canada Ltd.
 CA–Canada, Burlington, 
Ontario L7L 5N5
Tel. +1 289 288-4848
Fax +1 289 288-4837
info@ottobock.ca

Otto Bock HealthCare 
Andina Ltda.
Bogotá / Colombia
Tel. +57 1 8619988
Fax +57 1 8619977
ottobock@telesat.com.co

Otto Bock de Mexico 
S.A. de C.V.
MEX–Guadalajara, Jal. 44210
Tel. +52 33 38246787
Fax +52 33 38531935
info@ottobock.com.mx

Otto Bock HealthCare LP
U.S.A.–Minneapolis, 
Minnesota 55447
Phone +1 800 328 4058 
Fax +1 800 962 2549
usa.customerservice@
ottobock.com

Otto Bock Australia Pty. Ltd.
AUS–Baulkham Hills NSW 2153
Tel. +61 2 88182800
Fax +61 2 88182898
healthcare@ottobock.com.au

Beijing Otto Bock Orthopaedic 
Industries Co. Ltd.
Beijing 100026 · P.R.China
Tel. +86 10 85986880
Fax +86 10 85980040
china@ottobock.com.cn

Otto Bock Asia Pacifi c Ltd.
Wanchai · Hong Kong
Tel No. +852 2598 9772
Fax No. +852 2598 7886
info@ottobock.com.hk

Otto Bock HealthCare 
India Pvt. Ltd.
IND–Mumbai 400 071
Tel. +91 22 2520 1268
Fax +91 22 2520 1267
information@indiaottobock.com

Otto Bock Japan K. K.
J-Tokyo 108-0023
Tel. +81 3 3798-2111
Fax +81 3 3798-2112
ottobock@ottobock.co.jp

Otto Bock Korea
HealthCare Inc.
ROK-Seoul 135-090
Tel. +82 2 577-3831
Fax +82 2 577-3828
info@ottobockkorea.com

Otto Bock
South East Asia Co. Ltd.
T-Bangkok 10900
Tel. +66 2 930 3030
Fax +66 2 930 3311
obsea@ottobock.co.th

Otto Bock HealthCare GmbH
D–37115 Duderstadt 
Tel. +49 5527 848-1590
Fax +49 5527 848-1676
reha-export@ottobock.de

Kundenservice/Customer Service

Otto Bock HealthCare 
Deutschland GmbH
D–37115 Duderstadt
Tel. +49 5527 848-3433
Fax +49 5527 848-1460
healthcare@ottobock.de

Otto Bock Healthcare 
Products GmbH
A–1070 Wien
Tel. +43 1 5269548
Fax +43 1 5267985
vertrieb.austria@ottobock.com

Otto Bock Suisse AG
CH–6036 Dierikon
Tel. +41 41 4556171
Fax +41 41 4556170
suisse@ottobock.com

Otto Bock Healthcare plc 
GB–Egham, Surrey TW20 0LD
Tel. +44 1784 744900
Fax +44 1784 744901
bockuk@ottobock.com

Otto Bock France SNC
F–91941 Les Ulis Cedex
Tél. +33 1 69188830
Fax +33 1 69071802 
information@ottobock.fr

Otto Bock Italia S.R.L
I–40054 Budrio (BO)
Tel. +39 051 692-4711
Fax +39 051 692-4720
info.italia@ottobock.com

Otto Bock Iberica S.A.
E–28760 Tres Cantos (Madrid) 
Tel. +34 91 8063000
Fax +34 91 8060415
info@ottobock.es

Industria Ortopédica 
Otto Bock Unip. Lda.
P–1050-161 Lisboa
Tel. +351 21 3535587 
Fax +351 21 3535590 
ottobockportugal@mail.telepac.pt

Otto Bock Benelux B.V.
NL–5692 AK-Son en Breugel
Tel. +31 499 474585
Fax +31 499 4762 50
info.benelux@ottobock.com

Otto Bock Scandinavia AB
S–60114 Norrköping
Tel. +46 11 280600
Fax +46 11 312005
info@ottobock.se

OOO Otto Bock Service
RUS–143441 Moscow Region/
Krasnogorskiy Rayon
Tel. +7 495 564-8360
Fax +7 495 564-8363
info@ottobock.ru

Otto Bock Hungária Kft.
H–1135 Budapest
Tel. +36 1 4 5110 20
Fax +36 1 4 5110 21
info@ottobock.hu

Otto Bock Polska Sp. z o. o.
PL–61-029 Poznań
Tel. +48 61 6538250
Fax +48 61 6538031
ottobock@ottobock.pl

Otto Bock ČR s.r.o.
CZ–33008 Zruč-Senec
Tel. +420 37 7825044
Fax +420 37 7825036
email@ottobock.cz

Otto Bock Slovakia s.r.o.
SK-81105 Bratislava 1
Tel./Fax +421 2 52 44 21 88
info@ottobock.sk

Otto Bock Romania srl 
RO–Chitila 077405
Tel. +40 21 4363110
Fax +40 21 4363023
Ionut.savescu@ottobock.ro

Otto Bock Adria D.O.O.
HR-10431 Sveta Nedelja
Tel. +385 1 3361544
Fax +385 1 3365986
info@ottobock.hr

Otto Bock Adria 
Sarajevo D.O.O.
BIH–71000 Sarajevo
Tel. +387 33 766200
Fax +387 33 766201
obadria@bih.net.ba

Otto Bock Sava d.o.o.
18000 Niš, Republika Srbija
Tel./Fax +381 18 539 191
info@ottobock.rs

Otto Bock Ortopedi ve 
Rehabilitasyon Tekniği Ltd. Şti.
TR–34387 Mecidiyeköy-İstanbul
Tel. + 90 212 3565040
Faks +90 212 3566688
info@ottobock.com.tr

Otto Bock Algérie E.U.R.L.
DZ–Algérie
Tel. + 213 21 913863
Fax + 213 21 913863
information@ottobock.fr

Otto Bock Egypt S.A.E.
115, El- Alameen St.
Mohandeseen – Giza · ET–Egypt
Tel. +20 23 302 43 90
Fax +20 23 302 43 80
info@ottobock.com.eg

Europe Americas Asia/Pacifi c Other countries



Otto Bock Argentina S.A.
RA–1147 Ciudad 
Autônoma de Buenos Aires
Tel. + 54 11 4300 0076
ventas@ottobock.com.ar

Otto Bock do Brasil Ltda.
BR–13051-030 
Campinas-São Paulo
Tel. +55 19 3729 3500
Fax +55 19 32 69 6061
ottobock@ottobock.com.br

Otto Bock HealthCare 
Canada Ltd.
 CA–Canada, Burlington, 
Ontario L7L 5N5
Tel. +1 289 288-4848
Fax +1 289 288-4837
info@ottobock.ca

Otto Bock HealthCare 
Andina Ltda.
Bogotá / Colombia
Tel. +57 1 8619988
Fax +57 1 8619977
ottobock@telesat.com.co
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Fax +52 33 38531935
info@ottobock.com.mx
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Versandanschrift für Rücksendungen/Address for Returns:

Otto Bock Manufacturing Königsee GmbH
Lindenstraße 13 · 07426 Königsee/Germany

Otto Bock Mobility Solutions GmbH has been certifi ed by the German Society for the Certifi cation of Quality Assurance
Systems (DQS) in accordance with DIN EN ISO 9001 standard, reg. no. 779 (management system)

Hersteller/Manufacturer:

Otto Bock Mobility Solutions GmbH
Lindenstraße 13 · 07426 Königsee/Germany

Phone +49 69 9999 9393 · Fax +49 69 9999 9392
ccc@ottobock.com · www.ottobock.com
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