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Voorwoord

1 Voorwoord
INFORMATIE

Datum van de laatste update: 2012-04-02
► Lees dit document aandachtig door.
► Neem de veiligheidsvoorschriften in acht.
INFORMATIE

► U kunt deze gebruiksaanwijzing (gebruiker) op onze homepage www.ottobock.com inkijken en van deze
homepage downloaden. Het pdf-document dat u hier kunt vinden, kan ook in vergroot formaat worden weer
gegeven.
► Houd er rekening mee dat de gebruiksaanwijzig regelmatig wordt herzien. De meest recente versie kunt u
altijd inkijken op de betreffende productpagina onder www.ottobock.com en van deze pagina downloaden.
► Bij vragen over de gebruiksaanwijzing (gebruiker) kunt u contact opnemen met de vakspecialist die het pro
duct aan u heeft geleverd.
Met dit product bent u in het bezit gekomen van een kwaliteitsproduct dat zowel geschikt is voor dagelijks gebruik
binnenshuis als buitenshuis.
Lees deze gebruiksaanwijzing, voordat u het product gaat gebruiken. Maak u vertrouwd met de werking en het
gebruik van het product. Neem alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen in acht om elke vorm van letsel uit te
sluiten. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats, zodat u hem later altijd nog eens kunt lezen.
Neem vooral nota van de volgende punten:
• Begeleiders (personen die het product bedienen en duwen) moeten zich door een vakspecialist aan de hand
van deze gebruiksaanwijzing laten instrueren in het gebruik van het product.
• Het product is aangepast aan de behoeften van de gebruiker. Latere veranderingen mogen alleen worden aan
gebracht door vakspecialisten. Wij adviseren regelmatig te controleren of het product correct is ingesteld,
zodat het zijn functie als medisch hulpmiddel ook op de lange termijn optimaal blijft vervullen. Vooral bij kinde
ren en jongeren is het raadzaam de instellingen eens per half jaar aan te passen.
• Wanneer u vragen hebt of een probleem ook aan de hand van deze gebruiksaanwijzing niet kunt oplossen,
neem dan contact op met de vakspecialist die het product heeft aangepast, of met de servicedienst van de
fabrikant (zie de binnenkant van de omslag of de achterkant van deze gebruiksaanwijzing voor de adressen).
• Het product mag uitsluitend worden gecombineerd met de hier vermelde opties. Voor combinaties met medi
sche hulpmiddelen en/of accessoires van andere fabrikanten die geen deel uitmaken van het modulaire sys
teem, aanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid. Neem ook de informatie uit het hoofdstuk "Aansprakelijk
heid" in acht.
• Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan het product mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwali
ficeerde vakmensen. Neem bij problemen contact op met uw dealer. Bij reparaties worden u door uw dealer
uitsluitend originele Ottobock onderdelen geleverd.
• Voor combinaties met zitsystemen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, aanvaardt de fabrikant geen
aansprakelijkheid (zie het hoofdstuk "Aansprakelijkheid").
• Technische wijzigingen van de in deze gebruiksaanwijzing beschreven uitvoering behoudt de fabrikant zich
voor.

2 Productbeschrijving
2.1 Functie
De buggy is uitsluitend bedoeld voor het vervoeren van kinderen die niet of moeilijk kunnen lopen.
De buggy is uitsluitend goedgekeurd voor het vervoeren van een kind van ca. 1–10 jaar (afhankelijk van lengte en
gewicht van het kind). Hij wordt bediend door een begeleider (verplaatsing door een derde).
De buggy kan zowel binnenshuis als buitenshuis worden gebruikt. Hij heeft een groot aantal verstel- en instelmo
gelijkheden, zodat hij optimaal kan worden aangepast aan de individuele situatie.
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Productbeschrijving

2.2 Productoverzicht

1

Kimba neo (onderstel met multifunctionele ziteenheid)
1 Afneembaar achterwiel

6 In hoek verstelbare rugleuning

2 Voorwiel

7 Verstelbare duwbeugel

3 Sjoroog voor

8 Ontgrendelingsgreep vouwmechanisme

4 Verstelbare voetplaat
5 Afneembare zitting met zijpelottes
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9 Sjoroog achter
10 Vering
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Veiligheid

2

Kimba neo (onderstel voor alternatieve zitsystemen)
1 Afneembaar achterwiel

6 Verstelbare duwbeugel

2 Voorwiel

7 Ontgrendelingsgreep vouwmechanisme

3 Stuurvergrendeling

8 Aparte zithoekverstelling aan het frame

4 Sjoroog voor
5 Zitschaalhouder

9 Sjoroog achter
10 Vering

3 Veiligheid
3.1 Betekenis van de gebruikte waarschuwingssymbolen
WAARSCHUWING

Waarschuwingen voor mogelijke ernstige ongevallen- en letselrisico’s.

VOORZICHTIG

Waarschuwingen voor mogelijke ongevallen- en letselrisico's.

LET OP

Kimba neo

Waarschuwingen voor mogelijke technische schade.
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Veiligheid

3.2 Algemene veiligheidsvoorschriften
VOORZICHTIG

Ontbrekende kennis van de gebruiksaanwijzing
Letsel door fouten van de gebruiker
► Lees eerst de gebruiksaanwijzing!
► Maakt u zich voordat u het product gaat gebruiken, vertrouwd met de werking daarvan en oefen er eerst mee.
Als u de aanwijzingen uit de gebruiksaanwijzing niet in acht neemt, kan de veiligheid van de gebruiker in
gevaar komen.

3.3 Veiligheidsvoorschriften voor het gebruik
Gevaren bij het gebruiksklaar maken
WAARSCHUWING

Eigenhandige verandering van de instellingen
Omkantelen, vallen, verkeerde houding
► Verander niets aan de instellingen van de vakspecialist. Alleen de instellingen die worden beschreven in het
hoofdstuk "Gebruik" van deze gebruiksaanwijzing, mag u zelf aanpassen.
► Neem bij problemen met de instellingen (ontevredenheid over de zithouding, slingeren van de zwenkwielen,
enz.) contact op met de vakspecialist die het product heeft aangepast.
► Om gezondheidsschade te voorkomen en therapieresultaten niet in gevaar te brengen, dient u over iedere
verandering van een instelling vooraf overleg te plegen met de vakspecialist/therapeut.
WAARSCHUWING

Verkeerde behandeling van verpakkingsmateriaal
Verstikkingsgevaar voor de gebruiker
► Zorg ervoor dat het verpakkingsmateriaal niet in handen van kinderen kan komen.
Gevaren bij het instappen
VOORZICHTIG

Niet-ingeschakelde rem bij het in-/uitstappen
Vallen, omkantelen van de gebruiker
► Zet het product voordat de gebruiker in- en uitstapt, altijd op de rem en controleer de remwerking.
► Zet de buggy op ongelijk terrein en wanneer de gebruiker overstapt (bijv. in een auto), altijd op de rem, zodat
hij niet kan wegrollen.
Gevaren tijdens het rijden
WAARSCHUWING

Gevaren door te snel rijden
Vallen, over de kop slaan van de gebruiker
► De zwenkbare voorwielen kunnen bij hogere snelheden gaan slingeren, waardoor de buggy plotseling tot stil
stand kan komen en over de kop kan slaan.
► Rijd daarom niet sneller met de buggy dan op normale loopsnelheid of stel de stuurvergrendeling in werking
(zie het hoofdstuk "Gebruik"). Het is niet toegestaan de buggy terwijl u hiermee rijdt, los te laten of van u af te
duwen.
WAARSCHUWING

Ongeoorloofd gebruik
Omkantelen, over de kop slaan van de gebruiker
► Het gebruik van een buggy voor andere doeleinden dan die waarvoor hij is bedoeld, kan gevaarlijk zijn.
► Houd er rekening mee dat dit product niet geschikt is om mee te joggen, rennen, skaten, e.d.
► Zorg ervoor dat de maximale belasting niet wordt overschreden (zie het hoofdstuk "Technische gegevens").
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Veiligheid
VOORZICHTIG

Zonder toezicht achterlaten
Vallen, uit het product vallen van de gebruiker
► Laat de gebruiker nooit zonder toezicht achter, ook niet wanneer deze met de gordels is vastgezet en het pro
duct op de rem staat.
VOORZICHTIG

Verkeerde ligging van het zwaartepunt
Omkantelen, over de kop slaan van de gebruiker
► De gebruiker mag bij het pakken van voorwerpen niet te ver uit het product naar buiten leunen.
► Zet de zithoekverstelling bij het oprijden van hellingen en het nemen van hindernissen op hellingen in de neu
trale stand (0–5°).
► Zorg er bij het oprijden van hellingen en het nemen van hindernissen op hellingen altijd voor dat de gebruiker
niet achterover kan kantelen.
► Verplaats het product niet met een negatieve zithoekinstelling (met de zitting naar voren gekanteld).
► Parkeer het product nooit op hellingen, wanneer de gebruiker zich in het product bevindt.
VOORZICHTIG

Verplaatsing van het zwaartepunt door het aanhangen van zware tassen
Omkantelen, over de kop slaan van de gebruiker
► Hang geen zware tassen e.d. aan de duwbeugel.
VOORZICHTIG

Gevaarlijk rijden
Vallen, omkantelen van de gebruiker, ongeval met andere verkeersdeelnemers
► Neem hindernissen (bijvoorbeeld opstapjes, stoepranden) met lage snelheid en rijd ook op oplopende en aflo
pende hellingen en een naar opzij aflopende ondergrond langzaam.
► Rijd nooit schuin over hindernissen heen. Rijd altijd recht op hindernissen af (onder een hoek van 90°).
► Til de voorwielen voor het nemen van hindernissen op.
► Zorg ervoor dat u niet tegen hindernissen aanbotst en rijd niet met een sprong van stoepranden en andere
verhogingen af.
► Rijd niet op onverharde wegen.
Gevaren bij het overwinnen van hindernissen
WAARSCHUWING

Op- en afrijden van trappen en nemen van hindernissen
Vallen, omkantelen
► Rijd trappen alleen op en af en neem hindernissen alleen met de hulp van extra begeleiders.
► Maak gebruik van aanwezige technische voorzieningen (bijvoorbeeld rolstoelhellingen en liften).
► Maak nooit gebruik van een roltrap, wanneer zich een gebruiker in het product bevindt.
VOORZICHTIG

Verkeerd optillen door begeleiders
Vallen, omkantelen van de gebruiker
► Begeleiders mogen het product uitsluitend optillen aan vastgelaste of vast gemonteerde onderdelen. Concre
te gevaren bestaan in het bijzonder bij het optillen van het product aan de voetplaat, het duwhandvat/de duw
beugel, de bekkenbeugel en de armleggers.

Kimba neo
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Gevaar bij huidbeschadigingen
VOORZICHTIG

Langdurig contact met beschadigde huid
Roodkleuring van de huid en drukplekken
► Controleer vóór gebruik van het product of de huid van lichaamsdelen die zwaar worden belast (bijv. het zit
vlak, de rug en de achterkant van de bovenbenen), intact is.
► Voor gezondheidsschade door gebruik van het product terwijl de huid al beschadigd was, wordt geen aan
sprakelijkheid aanvaard.
Gevaren door vuur, hitte en kou
VOORZICHTIG

Ontvlammen van zitkussen en rugbespanning
Brandwonden bij de gebruiker
► Het zitkussen en de rugbespanning zijn moeilijk ontvlambaar, maar kunnen wel vlam vatten. Daarom is bij het
omgaan met vuur de grootste voorzichtigheid geboden.
► Houd ontstekingsbronnen - in het bijzonder brandende sigaretten - uit de buurt.
VOORZICHTIG

Extreme temperaturen
Onderkoeling of verbranding aan onderdelen, weigeren van onderdelen
► Stel het product niet bloot aan extreme temperaturen (bijv. zonnestraling, sauna, extreme kou).
Gevaren door een verkeerd gebruik van de buggy
VOORZICHTIG

Stabiliteitsverlies door verkeerde belading
Vallen, omkantelen van de gebruiker
► Houd er rekening mee dat elke extra belasting de stabiliteit van de buggy negatief kan beïnvloeden.
► Hang geen zware tassen e.d. aan de duwbeugel.
LET OP

Overbelasting
Beschadiging van het product door gebruikersfouten
► Zorg ervoor dat de maximale belasting niet wordt overschreden (zie het hoofdstuk "Technische gegevens").
► Houd er rekening mee dat op of aan het product gemonteerde extra onderdelen de resterende belastingsca
paciteit verminderen.
LET OP

Gebruik bij verkeerde omgevingscondities
Beschadiging van het product
► Gebruik het product niet in zout water.
► Vermijd zoveel mogelijk dat er zand of vuil in de wiellagers en het vergrendelingsmechanisme terechtkomt.
Deze onderdelen kunnen hierdoor worden aangetast.
LET OP

Niet-toegestane belasting in ingevouwen toestand
Vervorming, problemen bij het uitvouwen
► Leg geen zware voorwerpen op de buggy, wanneer deze ingevouwen is.
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3.4 Typeplaatje en waarschuwingen
3.4.1 Typeplaatje
Label/etiket

Betekenis
A
B
C

D
E
F
Het typeplaatje "onderstel" is aangebracht G
op de achterste verbindingsbuis van het
H
basisframe.
Het typeplaatje "ziteenheid" is aangebracht
op de onderste rugplaat.

Typeaanduiding
Artikelnummer van de fabrikant
Maximale belasting (zie het hoofdstuk "Technische gege
vens")
Naam en adres van de fabrikant/land van productie
Serienummer
European Article Number/Global Trade Item Number
Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing.
CE-markering – productveiligheid in overeenstemming met de
EU-richtlijnen

3.4.2 Waarschuwingen
Label/etiket

Betekenis
Let op: Zorg ervoor dat de maximale belasting van het onder
stel niet wordt overschreden!
(Zie het hoofdstuk "Technische gegevens".)

Bevestigingspunt voor het vastzetten van het product in een
rolstoelbus

WAARSCHUWING/WARNING
LET OP! Laat uw kind nooit zonder toezicht achter!
ATTENTION! Never leave your child unattended!
LET OP! Deze ziteenheid is niet geschikt voor kinderen jonger
dan 6 maanden!
ATTENTION! This seating unit is unsuitable for children aged
below 6 month!

Kimba neo
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4 Aflevering
4.1 Inhoud van de levering
Het product wordt voorgemonteerd in een kist verpakt geleverd. De achterwielen en de ziteenheid zitten los in de
kist.
De levering bestaat uit:
• onderstel, ingeklapt;
• multifunctionele ziteenheid (standaardoptie) of alternatief zitsysteem;
• verdere accessoires volgens bestelling (reeds gemonteerd);
• gebruiksaanwijzing (gebruiker).

4.2 Basisuitrusting
Tot de basisuitrusting behoren:
• opvouwbaar onderstel;
• multifunctionele ziteenheid (standaardoptie) of alternatief zitsysteem;
• kussens;
• verstelbare voetplaat;
• afneembare achterwielen;
• zwenkwielen met stuurvergrendeling;
• in hoogte verstelbare duwbeugel;
• parkeerrem.

4.3 Opties
De basisuitrusting kan door middel van opties zijn aangepast aan de persoonlijke behoeften van de gebruiker.
Nadere informatie over het gebruik van deze opties is te vinden in het hoofdstuk "Gebruik".

4.4 Bewaren
Het product moet op een droge plek worden opgeborgen. Daarbij moet de omgevingstemperatuur tussen –10 °C
en +40 °C liggen.
Aanwijzingen over de banden
• Banden bevatten chemische stoffen die met andere chemische stoffen (bijv. reinigingsmiddelen en zuren) een
reactie kunnen aangaan.
• Directe zonnestraling en uv-licht leiden tot een versnelde slijtage van de banden. Als gevolg hiervan wordt het
profieloppervlak hard en kunnen er hoekjes uit het bandenprofiel wegbreken.
• Laat het product niet onnodig buiten staan. Vervang de banden eens in de twee jaar, ook als deze nog niet ver
sleten zijn.

5 Gebruiksklaar maken
5.1 Montage
VOORZICHTIG

Onbeschermde knelpunten
Afknellen en klem komen te zitten van de vingers
► Grijp bij het uit- en invouwen niet in het vouwmechanisme.
VOORZICHTIG

Fouten bij de montage
Vallen, omkantelen van de gebruiker
► Controleer telkens na montage van de afneembare wielen of deze goed bevestigd zijn. De steekassen moeten
stevig vastzitten in de wielhouders.
► Zorg ervoor dat de vergrendeling van het vouwmechanisme goed vastzit, voordat u het product gaat gebrui
ken.
► Wanneer u de ziteenheid op de buggy plaatst, let dan altijd op of deze hoorbaar vastklikt op het onderstel.
► Zet de ziteenheid met de zittingvergrendeling vast.
12 | Ottobock
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Gebruiksklaar maken

Met slechts enkele handgrepen kunt u de buggy gebruiksklaar maken:
Wielen bevestigen (wanneer de wielen los zijn meegeleverd)
1) Wanneer de buggy op de rem staat: haal de buggy van de rem.
2) Druk de vergrendeling van de achterwielen omlaag (zie afb. 3, pos. 1).
3) Bevestig de achterwielen op de as en druk ze aan tot de vergrendeling hoorbaar vastklikt.
Buggy uitvouwen (wanneer de ziteenheid los is meegeleverd)
1) Klap de duwbeugel uit (zie afb. 4, pos. 1). Voor het uitklappen van de duwbeugel: zie pagina 20.
2) Vouw de buggy uit door aan de duwbeugel te trekken (zie afb. 4, pos. 2; zie afb. 5).
→ Wanneer de buggy is uitgevouwen, klikken de ontgrendelingsgrepen van het vouwmechanisme automatisch
vast (zie afb. 4, pos. 3).

3

4

5

Zitting bevestigen (multifunctionele ziteenheid)
VOORZICHTIG

Niet-geactiveerde kantelbegrenzing
Vallen van de gebruiker
► Houd er rekening mee dat vóór het omdraaien van de ziteenheid de kantelbegrenzing moet worden versteld,
omdat de ziteenheid anders onbeperkt kan kantelen.
INFORMATIE

Het product kan ook zijn uitgerust met alternatieve zitsystemen. Neem in dit geval ook de informatie in acht uit de
gebruiksaanwijzing die met dit zitsysteem is meegeleverd.
1) Zet de zitting in een hoek van ca. 45° op de achterste buis van de zitschaalhouder (zie afb. 11).
2) Druk de voorkant van de zitting op het onderstel tot de meenemer hoorbaar vastklikt op de voorste buis van de
zitschaalhouder (zie afb. 7).
3) Schuif de zittingvergrendling naar links om de vergrendeling te sluiten (zie afb. 8).
4) Controleer of de zitting stevig vastzit aan het onderstel. U kunt dit bijv. doen door de rugleuning naar achteren
te trekken.
Kimba neo
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Gebruik
INFORMATIE

Andere instellings- en aanpassingsmogelijkheden worden beschreven in het hoofdstuk "Gebruik".

6
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8

6 Gebruik
6.1 Aanwijzingen voor het gebruik
WAARSCHUWING

Eigenhandige verandering van de instellingen
Vallen, omkantelen, verkeerde houding
► Verander niets aan de instellingen waarmee de vakspecialist het product heeft afgeleverd.
► Neem bij problemen met de instellingen (ontevredenheid over de zithouding, slingeren van de zwenkwielen,
enz.) contact op met de vakspecialist die het product heeft aangepast.
VOORZICHTIG

Geen controle van de functionaliteit
Omkantelen, vallen van de gebruiker
► Met het oog op de veiligheid van de gebruiker moet u het product telkens voor gebruik controleren op zijn
inzetbare toestand.
► Neem hierbij ook de aanwijzingen uit het hoofdstuk "Onderhoud" > "Onderhoudstermijnen" in acht.
VOORZICHTIG

Rijden zonder ervaring
Kantelen, vallen
► Oefen eerst met het product op vlak en overzichtelijk terrein.
Met het oog op de veiligheid van de gebruiker moeten voor het rijden de volgende controles worden uitgevoerd:
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1) Controleer of de achterwielen goed vastzitten.
2) Controleer of de zit- en rughoekverstelling goed vergrendeld zijn.
3) Controleer alle gordelsloten van veiligheidsgordels en/of positioneringshulpmiddelen op hun functionaliteit.

6.2 Multifunctionele ziteenheid (standaardzitting)
INFORMATIE

Het product kan ook zijn uitgerust met alternatieve zitsystemen. Neem in dit geval ook de informatie in acht uit de
gebruiksaanwijzing die met dit zitsysteem is meegeleverd.

6.2.1 Ziteenheid verwijderen/plaatsen
VOORZICHTIG

Verkeerd plaatsen van de ziteenheid
Losraken van de zitting, vallen van de gebruiker
► Wanneer u de ziteenheid op de buggy plaatst, let dan altijd op of deze hoorbaar vastklikt op het onderstel.
► Zet de ziteenheid met de zittingvergrendeling vast.
Voor transport van de buggy in een personenauto en om het gewicht bij het tillen te verdelen, kan de ziteenheid op
eenvoudige wijze van het onderstel worden afgehaald/op het onderstel worden geplaatst.
Ziteenheid verwijderen
1) Schuif de zittingvergrendeling naar rechts om de vergrendeling te openen (zie afb. 9).
2) Ga naast de ziteenheid staan en pak deze met één hand vast aan het ruggedeelte ter hoogte van de hoofd
steun.
3) Trek de greep van de ontkoppelingshendel onder de zitting naar de rand van de zitting toe omhoog (zie
afb. 10).
→ De houdklem geeft de zitschaalhouder nu vrij.
4) Kantel de zitting in een hoek van ca. 45° naar achteren en til de ziteenheid vervolgens uit het onderstel (zie
afb. 6).

9
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Ziteenheid plaatsen
Zie hiervoor het punt "Ziteenheid plaatsen" in het hoofdstuk "Montage".
Ziteenheid omdraaien en plaatsen
Wanneer de ziteenheid vóór het plaatsen wordt omgedraaid, moet daarna uit veiligheidsoverwegingen de kantelbe
grenzing worden versteld. Zie hiervoor het punt "Ziteenheid plaatsen" in het hoofdstuk "Montage" en de beide vol
gende hoofdstukken.

6.2.2 Ziteenheid omdraaien
VOORZICHTIG

Niet-geactiveerde kantelbegrenzing
Vallen van de gebruiker
► Houd er rekening mee dat vóór het omdraaien van de ziteenheid de kantelbegrenzing moet worden versteld,
omdat de ziteenheid anders onbeperkt kan kantelen.
De ziteenheid kan in twee richtingen op het onderstel worden geplaatst (in de rijrichting en tegen de rijrichting in)
(zie afb. 12; zie afb. 13).
Om de ziteenheid nadat deze 180° is gedraaid, weer te kunnen plaatsen, moet u eerst de kantelbegrenzing verstel
len (zie het volgende hoofdstuk).

12
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6.2.3 Kantelbegrenzing verstellen na het omdraaien van de ziteenheid
Ter vergroting van de veiligheid is de zitschaalhouder standaard uitgerust met een kantelbegrenzing (zie afb. 14).
Deze zorgt ervoor dat de ziteenheid bij het verstellen van de zithoek niet buiten de toegestane grenzen naar
voren/achteren kan worden gekanteld.
Telkens nadat de ziteenheid is omgedraaid, moet de kantelbegrenzing als volgt worden versteld:
1) Bedien de zithoekverstelling (zie afb. 18) en beweeg de ziteenheid tot de aanslag naar voren.
→ De zitting is nu ca. 10% naar voren gekanteld.
2) Verwijder de ziteenheid (zie pagina 15).
→ De zitschaalhouder is nu vrij toegankelijk.
3) Trek aan de sleutelring (zie afb. 14/zie afb. 15, pos. 1) om de fixeerpen los te maken.
4) Zet de begrenzingshaak (zie afb. 14/zie afb. 15, pos. 2) afhankelijk van de plaatsingsrichting van de ziteenheid
in de gewenste stand:
→ begrenzingshaak onder (zie afb. 14): zet de ziteenheid in de rijrichting op het onderstel.
→ begrenzingshaak boven (zie afb. 15): zet ziteenheid tegen de rijrichting in op het onderstel.
5) Zorg ervoor dat de fixeerpen na het verstellen volledig/hoorbaar vastklikt.
6) Plaats de ziteenheid (zie pagina 15).
7) Controleer de werking van de kantelbegrenzing:
→ Bedien hiervoor de zithoekverstelling (zie afb. 18) en kantel de ziteenheid naar voren/achteren.
→ Het mag niet mogelijk zijn de ziteenheid meer dan ca. 10° naar voren en meer dan ca. 35° naar achteren te
kantelen. Bij afwijkende waarden staat de begrenzingshaak (zie afb. 14/zie afb. 15, pos. 2) in de verkeerde
stand en moet deze worden versteld (zie punt 2–6).
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6.2.4 Rughoek verstellen
VOORZICHTIG

Gewijzigd zwaartepunt na verstelling van de rughoek
Vallen, uit de buggy vallen van de gebruiker
► Controleer het product na verandering van de rughoek altijd op zijn kantelstabiliteit. Houd het product daarbij
met beide handen vast aan het duwhandvat.
De hoek van de rugleuning kan afhankelijk van de behoefte worden gevarieerd van 90° tot 180°:
1) Draai de onderste draaiknop naar links, zodat de rughoekverstelling wordt vrijgegeven (zie afb. 84).
2) Zet de rugleuning in de gewenste stand door hem naar achteren of naar voren te trekken. De uiterste stand is
de ligstand (zie afb. 17)
INFORMATIE: Houd er rekening mee dat wanneer de rugleuning in de uiterste stand (ligstand) staat,
de voetplaat zo moet worden versteld dat de voeten van de gebruiker comfortabel op de voetplaat
kunnen rusten.
3) Draai de draaiknop naar rechts om de rugleuning in de gewenste stand vast te zetten.
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6.2.5 Zithoek verstellen
VOORZICHTIG

Verkeerd gebruik van de zithoekverstelling
Omkantelen, vallen van de gebruiker uit de buggy
► Oefen de bediening van de zithoekverstelling (kantelen van de zitting) eerst zonder dat de gebruiker in de
buggy zit.
► Zet de buggy altijd op de rem, voordat u de zithoekverstelling (kantelen van de zitting) gaat bedienen.
► Zorg er bij het bedienen van de zithoekverstelling altijd voor dat de gebruiker niet naar voren of naar achteren
uit de buggy kan vallen (bijv. door hem vast te houden aan zijn bovenlichaam). Pak de buggy zo nodig vast
aan de rugleuning of onder de zitting om hem tegen te houden.
► Grijp bij gebruik van de zithoekverstelling niet in het verstelmechanisme.
De zithoek van de ziteenheid kan naar behoefte worden gevarieerd van –10° tot +35°:
Kimba neo
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1) Draai de bovenste draaiknop naar rechts, zodat het verstelmechanisme wordt vrijgegeven (zie afb. 18).
LET OP! Beschadiging van de zithoekverstelling. Draai de draaiknop met normale handkracht niet
verder dan tot de aanslag tot u een duidelijke weerstand voelt. Wanneer de draaiknop te ver wordt
doorgedraaid, raakt het verstelmechanisme beschadigd.
2) Zet de zitting in de gewenste hoek (zie afb. 19).
VOORZICHTIG! Houd de inzittende met één hand tegen, zodat hij niet uit de buggy kan vallen (bijv.
door hem vast te houden aan zijn bovenlichaam).
3) Laat de draaiknop los.
→ Het verstelmechanisme wordt automatisch vergrendeld.
4) Duw de rugleuning iets naar voren/achteren om te controleren of de zitting goed vastzit. Wanneer dit niet het
geval is, moet de stand van de bovenste draaiknop worden gecontroleerd.
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6.3 Alternatieve zitsystemen
INFORMATIE

Neem bij gebruik van een alternatief zitsysteem ook de informatie in acht uit de gebruiksaanwijzing die met dit zit
systeem is meegeleverd.
In de volgende handelingssituaties kan op dezelfde manier te werk worden gegaan als bij de multifunctionele zit
eenheid (standaardzitting):
• ziteenheid verwijderen/plaatsen: zie pagina 15;
• ziteenheid omdraaien: zie pagina 16;
• kantelbegrenzing verstellen na het omdraaien van de ziteenheid: zie pagina 16.

6.3.1 Zithoek verstellen
VOORZICHTIG

Verkeerd gebruik van de zithoekverstelling
Omkantelen, vallen van de gebruiker uit de buggy
► Oefen de bediening van de zithoekverstelling (kantelen van de zitting) eerst zonder dat de gebruiker in de
buggy zit.
► Zet de buggy altijd op de rem, voordat u de zithoekverstelling (kantelen van de zitting) gaat bedienen.
► Zorg er bij het bedienen van de zithoekverstelling altijd voor dat de gebruiker niet naar voren of naar achteren
uit de buggy kan vallen (bijv. door hem vast te houden aan zijn bovenlichaam). Pak de buggy zo nodig vast
aan de rugleuning of onder de zitting om hem tegen te houden.
► Grijp bij gebruik van de zithoekverstelling niet in het verstelmechanisme.
Het alternatieve zitsysteem kan naar behoefte worden gevarieerd van –10° tot +35°:
1) Ga links naast de buggy staan en houd om veiligheidsredenen de rugleuning vast (zie afb. 20, pos. 1).
2) Draai de draaiknop boven aan het voorframe in de richting van de pijl, zodat het verstelmechanisme wordt vrij
gegeven (zie afb. 20, pos. 2).
LET OP! Beschadiging van de zithoekverstelling. Draai de draaiknop met normale handkracht en niet
verder dan tot de aanslag (tot u een duidelijke weerstand voelt). Wanneer de draaiknop te ver wordt
doorgedraaid, kan het verstelmechanisme beschadigd raken.
3) Zet de zitting in de gewenste hoek (zie afb. 21).
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4) Laat de draaiknop los. Het verstelmechanisme wordt automatisch vergrendeld.
5) Duw de rugleuning iets naar voren/achteren om te controleren of de zitting goed vastzit. Wanneer dit niet het
geval is, moet de stand van de draaiknop worden gecontroleerd.
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6.4 Voetplaat (multifunctionele ziteenheid)
VOORZICHTIG

Verkeerd instappen via de neergeklapte voetplaat
Vallen, omkantelen van de gebruiker
► Klap de voetplaat voor het instappen op.
VOORZICHTIG

Verkeerd optillen door begeleiders
Vallen, omkantelen van de gebruiker
► De voetplaat mag niet worden gebruikt voor het optillen van de buggy.
INFORMATIE

Het product kan ook zijn uitgerust met alternatieve zitsystemen. Neem in dit geval ook de informatie in acht uit de
gebruiksaanwijzing die met dit zitsysteem is meegeleverd.

6.4.1 Kniehoek verstellen
De kniehoek van de voetplaat kan afhankelijk van de behoefte worden gevarieerd van 0° tot +90°:
1) Zet de verstelhendel los (zie afb. 22).
2) Stel de kniehoek in.
3) Zet de verstelhendel weer vast.
4) Controleer vóór gebruik of de voetplaat goed vastzit. Duw de voetplaat daarvoor omlaag.
→ De kniehoek mag niet veranderen.
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6.4.2 Voetplaat opklappen
De voetplaat kan voor het transport worden opgeklapt.
Voetplaat, standaard
1) Pak de voetplaat vast aan de rand (zie afb. 23, pos. 1) en klap hem op (zie afb. 23, pos. 2).
2) Klap de voetplaat weer neer door hem omlaag te drukken.
Voetplaat, in hoek verstelbaar (optie)
1) Trek aan de ontgrendelingsriem (zie afb. 24).
2) Klap de voetplaat op.
3) Klap de voetplaat weer neer door hem omlaag te drukken. Hij wordt automatisch vergrendeld.
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6.5 Duwbeugel
VOORZICHTIG

Verkeerd optillen door begeleiders
Vallen, omkantelen van de gebruiker
► Gebruik de duwbeugel niet om de buggy op te tillen.

6.5.1 Duwbeugel verstellen
De duwbeugel is in hoogte verstelbaar, zodat het handvat op de gewenste hoogte kan worden gezet:
1) Druk de twee drukknoppen op de vergrendelingen aan weerszijden van de duwbeugel tegelijkertijd in (zie
afb. 26, pos. 1).
2) Zet de duwbeugel in de gewenste stand (zie afb. 26, pos. 2).
3) Laat de drukknoppen los.
4) Trek de duwbeugel iets omhoog of duw hem iets omlaag tot de vergrendelingen hoorbaar vastklikken.

25
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6.6 Rem
VOORZICHTIG

Niet-ingeschakelde rem bij het in-/uitstappen
Vallen, omkantelen van de gebruiker
► Zet het product voordat de gebruiker in- en uitstapt, altijd op de rem en controleer de remwerking.
► Zet de buggy op ongelijk terrein en wanneer de gebruiker overstapt (bijv. in een auto), altijd op de rem, zodat
hij niet kan wegrollen.
LET OP

Verkeerde bediening van de rem
Beschadiging van de wielen, niet werken van de rem
► Bedien de rem niet met geweld.
► Wanneer u bij het bedienen van de rem een duidelijke weerstand voelt, kunt u door de buggy iets naar voren
of naar achteren te duwen, de stand van de wielen zo veranderen, dat de vergrendelpen in de remkrans kan
grijpen.

6.6.1 Parkeerrem bedienen
Wanneer het kind uit de buggy wordt gehaald en wanneer de buggy wordt neergezet op een ongelijke onder
grond, moet de parkeerrem worden bediend:
1) Rem vastzetten: duw de rembeugel met de punt van uw voet omlaag (zie afb. 27).
2) Rem loszetten: trek de rembeugel met de punt van uw voet omhoog (zie afb. 28).
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6.7 Vering
6.7.1 Veerkracht aanpassen
De stugheid van de vering kan traploos worden afgestemd op het gewicht van de gebruiker en op de ondergrond
of de toestand van de weg:
1) Verdraai de stelringen aan weerszijden van het frame precies even ver (zie afb. 29, pos. 1).
→ Met de klok mee: de vering wordt stugger.
→ Tegen de klok in: de vering wordt minder stug.
2) Controleer of de stelringen aan weerszijden hetzelfde zijn ingesteld. Ter oriëntatie kunnen de vier markeringen
worden gebruikt (zie afb. 29, pos. 2; zie afb. 30, pos. 1).
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Wij adviseren de veerkracht als volgt in te stellen:
Gewicht van de gebruiker
tot 10 kg
tot 20 kg
tot 30 kg
tot 40 kg

Markering*
tot de 1e markering van boven
tot de 2e markering van boven
tot de 3e markering van boven
tot de 4e markering van boven

* Referentiepunt: bovenkant van de kunststof verstelmoer

6.8 Opties
Het product kan ook nog met andere opties zijn uitgerust.
Deze opties worden door de vakspecialist of de fabrikant vast aan het product gemonteerd en door de vakspecia
list bij aflevering van het product vooringesteld.

6.8.1 Steunbeugel
VOORZICHTIG

Verkeerd optillen door begeleiders
Vallen, omkantelen van de gebruiker
► De steunbeugel mag niet worden gebruikt voor het optillen van de ziteenheid of de buggy.
INFORMATIE

Houd er rekening mee dat de steunbeugel niet kan worden gecombineerd met de opties "armleggers" en "tafel
blad", omdat voor deze opties dezelfde montagepunten worden gebruikt.
De buggy kan uitgerust zijn met een steunbeugel. Deze wordt bij bepaalde indicaties gebruikt om te voorkomen dat
het kind dat in de buggy zit, uit de buggy naar voren valt.
Om het instappen gemakkelijker te maken, kan de steunbeugel worden verwijderd.
Steunbeugel verwijderen
1) Druk de veren in (zie afb. 31, pos. 1).
2) Trek de steunbeugel naar boven toe los.
Steunbeugel bevestigen
1) Steek de steunbeugel in de juiste richting in de houders (zie afb. 31).
2) Druk de veren in (zie afb. 31, pos. 1).
3) Duw de steunbeugel omlaag tot de veren vastklikken.

6.8.2 Armleggers
VOORZICHTIG

Verkeerd optillen door begeleiders
Vallen, omkantelen van de gebruiker
► De armleggers mogen niet worden gebruikt om de ziteenheid of de buggy op te tillen.
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INFORMATIE

Houd er rekening mee dat de armleggers niet kunnen worden gecombineerd met de opties "steunbeugel" en
"tafelblad", omdat voor deze opties dezelfde montagepunten worden gebruikt.
De buggy kan uitgerust zijn met armleggers. Deze worden bij bepaalde indicaties gebruikt om de armen te onder
steunen.
De afneembare armleggers worden zo aan de ziteenheid bevestigd, dat ze niet kunnen verdraaien.
Armleggers verwijderen/bevestigen
1) Druk de veer in (zie afb. 32).
2) Trek de armlegger naar boven toe los of steek de armlegger in de houder.
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6.8.3 Hoofdsteunen
De ziteenheid van de buggy kan uitgerust zijn met hoofdsteunen. Deze worden bij bepaalde indicaties gebruikt om
het hoofd extra steun te geven.
6.8.3.1 Hoofdsteunpelottes
Met deze optie (zie afb. 33) wordt de vrije ruimte voor het hoofd ingesteld door het verschuiven van de pelottes in
de slobgaten (groot instelgebied).
Deze optie is door de vakspecialist vooringesteld.
6.8.3.2 Geïntegreerde hoofdsteunen
Met deze optie (zie afb. 34) wordt de vrije ruimte voor het hoofd ingesteld door het aanbrengen van schuimpads in
de kussens aan weerszijden van het hoofd (instelgebied: 3 cm in stappen van 1 cm).
Deze optie is door de vakspecialist vooringesteld.
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6.8.4 Veiligheidsgordels
WAARSCHUWING

Verkeerd aanbrengen van het gordelsysteem of het positioneringshulpmiddel
Strangulatie, verstikking
► Volg de aanwijzingen voor het correct aanbrengen op, zodat de gebruiker niet kan wegglijden in een houding
die gevaarlijk voor hem is.
► Houd er rekening mee dat de rug van de gebruiker bij het aanbrengen en tijdens het gebruik van het product
tegen het rugkussen aan moet rusten.
► Gebruik geen veiligheidsgordels of positioneringshulpmiddelen, wanneer de gebruiker deze hulpmiddelen
niet nodig heeft.
WAARSCHUWING

Verboden gebruik van het gordelsysteem als veiligheidssysteem in een rolstoelbus
Uit het product vallen, ernstig letsel bij ongevallen
► Gebruik de bij het product aangeboden veiligheidsgordels en positioneringshulpmiddelen in geen geval als
onderdeel van een veiligheidssysteem bij vervoer in een rolstoelbus.
► Houd er rekening mee dat de bij het product aangeboden veiligheidsgordels en positioneringshulpmiddelen
uitsluitend zijn bedoeld voor extra stabilisatie van de persoon die in het product zit.
Het product kan met verschillende typen veiligheidsgordels uitgerust worden.
Deze optie is door de vakspecialist gemonteerd en vooringesteld. Indien deze optie te strak zit of niet gesloten kan
worden, kan deze achteraf worden versteld.
6.8.4.1 Heupgordel
De buggy kan met een heupgordel uitgerust worden. Deze dient voor extra stabilisatie van het bekken en voorkomt
dat de gebruiker uit de buggy glijdt (zie afb. 35).
Gordel instellen
1) Haal de gordel uit de uittrekbegrenzer (zie afb. 36, pos. 1).
2) Druk de gesp stevig in (zie afb. 36, pos. 2) en trek de gordel in de gewenste richting.
Zorg ervoor dat de gordel ten minste 2 cm buiten de gesp uitsteekt, zodat de uittrekbegrenzer over het losse
gordeluiteinde kan worden geschoven.
3) Haal de gordel weer door de uittrekbegrenzer (zie afb. 36, pos. 1).
Gebruik van de gordel
1) Druk op de "push"-knop om de gordel te openen (zie afb. 35, pos. 1).
2) Zet de gebruiker in de buggy.
3) Schuif de metalen tong zover in de behuizing, dat het gordelslot hoorbaar vastklikt.
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6.8.4.2 Vierpuntsgordel
De buggy kan met een vierpuntsgordel uitgerust worden(zie afb. 38). Deze dient voor extra stabilisatie van het bek
ken en de schouders en voorkomt dat de gebruiker uit de buggy glijdt. Het gebruikte gordelslot maakt het mogelijk
gemakkelijk in- en uit te stappen.
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Gordel instellen
1) Het instellen van de heupriem gebeurt op dezelfde manier als het instellen van de heupgordel (zie pagina 24).
INFORMATIE: Wanneer de heupriem onder de bekleding door is geleid, moeten de sluitingen van het
rugkussen worden losgemaakt.
2) Stel de schouderriemen in met behulp van de clipsluitingen op de rugleuning (zie afb. 42).
→ De vierpuntsgordel is correct ingesteld, wanneer het gordelslot op het onderlichaam van het kind rust (zie het
hoofdstuk "Vijfpuntsgordel").
Gebruik van de gordel
1) Druk op de ontggrendelingsknop om de gordel te openen (zie afb. 38, pos. 1).
2) Leg de schouder-/heupriemen plat neer.
3) Zet de gebruiker in de buggy.
4) Leg de schouderriemen over de schouders (zie het hoofdstuk "Vijfpuntsgordel").
5) Klik de sluittongen vast in het gordelslot (zie afb. 38, pos. 2).
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6.8.4.3 Vijfpuntsgordel
De buggy kan met een vijfpuntsgordel uitgerust worden(zie afb. 39). Deze dient voor extra stabilisatie van het bek
ken en de schouders en voorkomt dat de gebruiker uit de buggy glijdt. Het gebruikte gordelslot maakt het mogelijk
gemakkelijk in- en uit te stappen.
Gordel instellen
1) Verleng of verkort de kruisriem met behulp van de gesp (zie afb. 40).
2) Verstel de heupriem met behulp van de verstelgesp aan de achterkant van de buggy (zie afb. 41).
INFORMATIE: Wanneer de heupriem onder de bekleding door is geleid, moeten de sluitingen van het
rugkussen worden losgemaakt.
3) Stel de schouderriemen in met behulp van de clipsluitingen op de rugleuning (zie afb. 37).
→ De vijfpuntsgordel is correct ingesteld, wanneer het gordelslot op het onderlichaam van het kind rust (zie
afb. 39).
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Gebruik van de gordel
1) Druk op de rode knop om de gordel te openen (zie afb. 39, pos. 1).
2) Leg de schouder-/heupriemen plat neer.
3) Zet de gebruiker in de buggy.
4) Leg de schouderriemen over de schouders.
5) Klik de beide sluittongen vast in het gordelslot (zie afb. 44).
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6.8.5 Positioneringshulpmiddelen
WAARSCHUWING

Verkeerd aanbrengen van het gordelsysteem of het positioneringshulpmiddel
Strangulatie, verstikking
► Volg de aanwijzingen voor het correct aanbrengen op, zodat de gebruiker niet kan wegglijden in een houding
die gevaarlijk voor hem is.
► Houd er rekening mee dat de rug van de gebruiker bij het aanbrengen en tijdens het gebruik van het product
tegen het rugkussen aan moet rusten.
► Gebruik geen veiligheidsgordels of positioneringshulpmiddelen, wanneer de gebruiker deze hulpmiddelen
niet nodig heeft.
WAARSCHUWING

Verboden gebruik van het gordelsysteem als veiligheidssysteem in een rolstoelbus
Uit het product vallen, ernstig letsel bij ongevallen
► Gebruik de bij het product aangeboden veiligheidsgordels en positioneringshulpmiddelen in geen geval als
onderdeel van een veiligheidssysteem bij vervoer in een rolstoelbus.
► Houd er rekening mee dat de bij het product aangeboden veiligheidsgordels en positioneringshulpmiddelen
uitsluitend zijn bedoeld voor extra stabilisatie van de persoon die in het product zit.
De buggy kan met positioneringssystemen uitgerust worden.
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Deze optie is door de vakspecialist gemonteerd en vooringesteld. Indien een positioneringssysteem te strak zit of
niet gesloten kan worden, kan dit achteraf worden versteld.
6.8.5.1 Thoraxpelottes
De ziteenheid van de buggy kan uitgerust worden met thoraxpelottes. Deze worden bij bepaalde indicaties gebruikt
om het bovenlichaam extra steun geven (zie afb. 45).
Deze optie is door de vakspecialist vooringesteld.
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6.8.5.2 Abductiekussen
De buggy kan uitgerust worden met een abductiekussen (zie afb. 46). Dit wordt bij bepaalde indicaties gebruikt om
de benen te abduceren (in zijwaartse richting te spreiden).
Deze optie is door de vakspecialist vooringesteld.
6.8.5.3 Bekkenbeugel
INFORMATIE

Meer informatie kunt u vinden in de met het product meegeleverde gebruiksaanwijzing.
De buggy kan uitgerust worden met een bekkenbeugel (zie afb. 47). Deze wordt bij bepaalde indicaties gebruikt
om het bekken in de buggy te fixeren.
Bekkenbeugel openen
1) Druk met de duim/wijsvinger op het achterste uiteinde van de sluitgesp (zie afb. 48).
2) Houd de gesp ingedrukt en trek de kunststof riem los.
Bekkenbeugel aanbrengen
1) Zet de gebruiker in de buggy. Zorg ervoor dat de gebruiker met zijn zitvlak tegen het rugkussen aan zit.
2) Druk met de wijsvinger op het achterste uiteinde van de sluitgesp (zie afb. 48).
3) Houd de gesp ingedrukt en steek de kunststof riem in de gesp.
VOORZICHTIG! Wanneer de bekkenbeugel te los zit, kan de gebruiker met zijn bekken naar voren
glijden en zo in een verkeerde houding komen te zitten of zelfs helemaal uit de buggy glijden. Zorg er
daarom voor dat de gebruiker correct in de buggy wordt gepositioneerd.
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6.8.5.4 Borst-schouderpelotte
INFORMATIE

Meer informatie kunt u vinden in de met het product meegeleverde gebruiksaanwijzing.
De buggy kan uitgerust worden met een borst-schouderpelotte. Deze wordt bij bepaalde indicaties gebruikt om de
romp in de buggy te fixeren (zie afb. 49). De pelotte zorgt ervoor dat de bekken en de romp symmetrisch worden
gehouden.
Borst-schouderpelotte instellen
De uiteindelijke riemspanning wordt ingesteld bij het aanbrengen door het verstellen van de lengte van de riemen
met behulp van de twee paar clipsluitingen aan de achterkant van de buggy (zie afb. 50, pos. 1).
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Borst-schouderpelotte aanbrengen
1) Maak zo nodig de clipsluitingen aan de achterkant van de buggy los (zie afb. 50, pos. 1) en trek de gordelrie
men van de borst-schouderpelotte iets naar voren, voordat u de gebruiker in de buggy zet.
2) Maak de onderste gordelriemen van de borst-schouderpelotte los door deze uit de gespen te halen (zie
afb. 51/zie afb. 52, pos. 1) en leg de borst-schouderpelotte plat neer.
3) Zet de gebruiker in de buggy. Zorg ervoor dat de gebruiker met zijn rug tegen het rugkussen aan zit.
4) Trek de borst-schouderpelotte over het hoofd van de gebruiker en leg de pelotte tegen het bovenlichaam.
5) Steek de onderste gordelriemen van de borst-schouderpelotte in de gespen (zie afb. 51/zie afb. 52, pos. 1).
6) Trek de gordelriemen in de clipsluitingen aan de achterkant van de buggy zo nodig strakker aan en klem ze
vast (zie afb. 50, pos. 1). Zorg ervoor dat de borst-schouderpelotte symmetrisch om het bekken zit.
VOORZICHTIG! Wanneer de borst-schouderpelotte te los zit, kan de gebruiker met zijn bekken naar
voren glijden en zo in een verkeerde houding komen te zitten of zelfs helemaal uit de buggy glijden.
Zorg er daarom voor dat de gebruiker correct in de buggy wordt gepositioneerd. De onderste pelotte
riemen moeten stevig tegen de spinae (het bekken) aan zitten.
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6.8.5.5 Fixatievest
INFORMATIE

Meer informatie kunt u vinden in de met het product meegeleverde gebruiksaanwijzing.
De buggy kan uitgerust worden met een fixatievest. Dit wordt bij bepaalde indicaties gebruikt om de romp in de
buggy te fixeren (zie afb. 53). Het bekken wordt er niet door ondersteund.
Fixatievest instellen
De uiteindelijke riemspanning wordt ingesteld bij het aanbrengen door het verstellen van de lengte van de riemen
met behulp van de zes clipsluitingen aan de achterkant van de buggy (zie afb. 54).
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Fixatievest aanbrengen
1) Open de klittenbandsluitingen die de ritssluiting afdekken (zie afb. 53, pos. 1).
2) Open de ritssluiting (zie afb. 53, pos. 2).
3) Maak zo nodig de clipsluitingen aan de achterkant van de buggy los (zie afb. 54) en trek de gordelriemen van
het fixatievest iets naar voren, voordat u de gebruiker in de buggy zet.
4) Zet de gebruiker in de buggy. Zorg ervoor dat de gebruiker met zijn rug tegen het rugkussen aan zit.
5) Sluit de ritssluiting (zie afb. 53, pos. 2).
6) Trek de gordelriemen in de clipsluitingen aan de achterkant van de buggy zo nodig strakker aan en klem ze
vast (zie afb. 54, pos. 3).
7) Sluit de klittenbandsluitingen, zodat de ritssluiting weer is afgedekt (zie afb. 53, pos. 1).
INFORMATIE

In het dagelijks gebruik kan het fixatievest ook worden aangebracht/afgedaan door het openen/sluiten van de
steekverbindingen aan de voorkant (zie afb. 55, pos. 1/2).
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6.8.5.6 Zitbroek
INFORMATIE

Meer informatie kunt u vinden in de met het product meegeleverde gebruiksaanwijzing.
Kimba neo

Ottobock | 29

Gebruik

De buggy kan uitgerust worden met een zitbroek. Deze wordt bij bepaalde indicaties gebruikt om het bekken in de
buggy te fixeren (zie afb. 56).
Zitbroek instellen
De uiteindelijke riemspanning wordt ingesteld bij het aanbrengen van de zitbroek. Dit gebeurt als volgt:
• door het verstellen van de lengte van de riemen met behulp van de twee clipsluitingen aan de achterkant van
de buggy (zie afb. 57, pos. 1);
• door het verstellen van de riemen in het verstelmechanisme aan de bovenbeenriemen (zie afb. 58, pos. 1).
Zitbroek aanbrengen
1) Open de clipsluitingen zo nodig en trek de gordelriemen van de bovenbeenriemen iets naar voren (zie afb. 57,
pos. 1).
2) Open de beide steekverbindingen van de bovenbeenriemen door op de tongen van de steeksluiting te drukken
(zie afb. 58, pos. 1).
3) Zet de gebruiker op de zitbroek en leid de beenriemen tussen de benen door en over de bovenbenen naar bui
ten (zie afb. 56).
4) Sluit de beide steekverbindingen van de bovenbeenriemen (zie afb. 58, pos. 1).
5) Trek de gordelriemen in de clipsluitingen aan de achterkant van de buggy zo nodig strakker aan en klem ze
vast (zie afb. 57, pos. 1).
6) Door trekken aan de vrije uiteinden van de bovenbeenriemen in het verstelmechanisme kan de lengte van deze
riemen zo nodig worden aangepast (zie afb. 58, pos. 2).

56

57

58

6.8.5.7 Klittenband-/voetriempjes
De buggy kan uitgerust worden met klittenband-/voetriempjes. Deze worden bij bepaalde indicaties gebruikt om de
voeten van het kind op de voetplaat te fixeren (zie afb. 59).
Gebruik van de klittenband-/voetriempjes
1) Open de klittenbandsluiting.
2) Zet de voeten op de voetplaat.
3) Doe de riempjes stevig om de schoen en druk de klittenbandsluiting over de gehele lengte aan.
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6.8.6 Stuurvergrendeling
WAARSCHUWING

Ongeoorloofd gebruik
Omkantelen, over de kop slaan van de gebruiker
► Houd er rekening mee dat dit product niet geschikt is om mee te joggen, rennen, skaten, e.d.
De buggy kan uitgerust zijn met een stuurvergrendeling, waarmee de zwenkwielen zo nodig kunnen worden vast
gezet. Deze functie vergroot de spoorvastheid op een ongelijke ondergrond.
Stuurvergrendeling activeren
1) Beweeg de behuizingen van de stuurvergrendeling in de rijrichting (zie afb. 60).
2) Duw de buggy naar voren tot de zwenkwielen hoorbaar vastklikken in de behuizingen van de stuurvergrende
ling.
Stuurvergrendeling deactiveren
1) Beweeg de behuizingen van de stuurvergrendeling naar de buggy toe (zie afb. 60).
2) De zwenkwielen zijn weer ontgrendeld.

6.8.7 Tafelblad
VOORZICHTIG

Verkeerd optillen door begeleiders
Vallen, omkantelen
► Het tafelblad mag niet worden gebruikt voor het optillen van de ziteenheid of de buggy.
LET OP

Overbelasting
Beschadiging van het product
► Op tafelbladen mogen geen zware voorwerpen worden gelegd.
INFORMATIE

► Houd er rekening mee dat het tafelblad niet kan worden gecombineerd met de opties "armleggers" en "steun
beugel", omdat voor deze opties dezelfde montagepunten worden gebruikt.
► Houd er rekening mee dat het tafelblad alleen kan worden gebruikt, wanneer de ziteenheid in de rijrichting is
geplaatst.
De buggy kan uitgerust zijn met een tafelblad, zodat het mogelijk is voorwerpen binnen handbereik van de gebrui
ker neer te leggen.
Het tafelblad wordt zo aan de ziteenheid bevestigd, dat het niet kan draaien.
Tafelblad bevestigen
1) Steek het tafelblad in de houders.
2) Druk de veer in (zie afb. 61, pos. 1).
3) Duw het tafelblad omlaag tot de veren vastklikken.
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Tafelblad verwijderen
1) Druk de veer in (zie afb. 61, pos. 1).
2) Trek het tafelblad naar boven toe los.
Stand van het tafelblad verstellen
1) Hoogte verstellen: Draai de inbusbouten op de stangen los met een inbussleutel maat 4 (zie afb. 61, pos. 2)
en verschuif de stangen aan weerszijden even ver. Draai de inbusbouten weer stevig aan.
2) Diepte verstellen: Zet de verstelhendel onder het tafelblad los en stel de diepte in door het tafelblad naar
voren of naar achteren te schuiven (zie afb. 62, pos. 1). Zet de verstelhendel weer vast.
3) Hoek verstellen: Zet de verstelhendel onder het tafelblad los en stel de hoek in door het tafelblad in het schar
nier omhoog of omlaag te draaien (zie afb. 62, pos. 2). Zet de verstelhendel weer vast.
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6.8.8 Kap
VOORZICHTIG

Onbeschermde knelpunten
Afknellen en klem komen te zitten van de vingers
► Grijp bij het uit- en invouwen niet in het vouwmechanisme.
LET OP

Ongeoorloofd gebruik van de kap
Beschadiging van de stof
► Haal de kap altijd van de buggy af, voordat u de buggy gaat invouwen.
► Haal de kap ter bescherming tegen beschadigingen ook van de buggy af, wanneer de buggy langere tijd niet
wordt gebruikt.
De buggy kan ter bescherming van de gebruiker tegen zon/regen worden uitgerust met een kap. (zie afb. 63).
Kap bevestigen
1) Zet de rugleuning verticaal.
2) Zet de vergrendelingspallen van de kap in een parallelle montagestand (zie afb. 64).
3) Schuif de vergrendelingsnokken van de kap zover in de insteekelementen (zie afb. 64, pos. 1) dat de vergren
delingsnokken hoorbaar vastklikken (zie afb. 64, pos. 2).
Hoek van de kap verstellen
1) Vouw de kap in.
2) Pak de kap vast aan de voorste boog en verstel de hoek door de boog naar voren te trekken of naar achteren te
duwen. De kap wordt automatisch vergrendeld (zie afb. 64, pos. 3).
Dak verwijderen
1) Zet de rugleuning verticaal.
2) Ontgrendel de vergrendelingsnokken van de kap door lichte druk uit te oefenen op de insteekelementen (zie
afb. 64, pos. 2).
3) Trek de vergrendelingsnokken los en verwijder de kap.
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Bijzonderheden van de kap
• Wanneer het kijkvenster wordt geopend, kan het kind permanent in het oog worden gehouden (zie afb. 65).
• Wanneer het achterste deel wordt verwijderd, is er een betere ventilatie mogelijk (bijv. bij warmtestuwing in de
zomer; zie afb. 66).
• De regenhoes bevindt zich in het daarvoor bedoelde vak (zie afb. 68).
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6.8.9 Regenhoes
LET OP

Verkeerde bevestiging
Beschadiging van het product
► Zorg er bij het bevestigen van het product voor dat het niet langs de wielen kan schuren.
De buggy kan uitgerust worden met een regenhoes. Deze zorgt ervoor dat de gebruiker niet nat wordt (zie afb. 67).
De regenhoes kan worden opgeborgen in het zijvak van de kap (zie afb. 68).
Gebruik van de regenhoes
1) Haal de regenhoes uit het zijvak van de kap (zie afb. 68).
2) Doe de regenhoes over de kap en de voetplaat. Zorg ervoor dat de luchtopening geopend is en boven de neus
van de gebruiker komt te zitten (zie afb. 67, pos. 1).
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6.8.10 Zomer-/wintervoetenzak
LET OP

Verkeerde bevestiging
Beschadiging van het product
► Zorg er bij het bevestigen van het product voor dat het niet langs de wielen kan schuren.
De buggy kan met een voetenzak uitgerust worden (zie afb. 69). Het warme winterdeel kan worden vast- en losge
knoopt.
Voetenzak bevestigen
1) Leg de voetenzak in de buggy.
2) Steek zo nodig de heupgordel (zie afb. 70, pos. 1), het abductiekussen/de vijfpuntsgordel (zie afb. 70, pos. 2)
of de zitbroek (zie afb. 70, pos. 3) door de openingen onder de voetenzak.
3) Bevestig de bevestigingskoorden (zie afb. 70, pos. 4) afhankelijk van de situatie:
→ achter: bijv. aan de zitplaat (zie afb. 71, pos. 1);
→ voor: bijv. aan de voetplaatbuis (zie afb. 71, pos. 2).
Gebruik van de voetenzak
1) Knoop zo nodig met behulp van de drukknopen het winterdeel vast of los.
2) Open de ritssluiting en zet de gebruiker in de voetenzak.
3) Sluit de ritssluiting en de overige sluitingen.
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6.8.11 Stootkussens
De buggy kan uitgerust worden met stootkussens. Deze bieden de gebruiker extra bescherming tegen stoten in de
buurt van het vouwmechanisme (zie afb. 72).
Gebruik van de stootkussens
1) Sla de stootkussens om de duwbeugel en sluit de kussens met het klittenband.
2) Draai de stootkussens zo, dat de klittenbandsluiting aan de onderkant komt te zitten en schuif de stootkussens
tot aan de ontgrendelingsgrepen over het vouwmechanisme.
INFORMATIE

Verwijder de stootkussens voordat u het onderstel gaat invouwen, zodat het vouwmechanisme vrij komt te liggen.

6.8.12 Bagagemand
LET OP

Verkeerde bevestiging
Beschadiging van het product
► Zorg er bij het bevestigen van het product voor dat het niet langs de wielen kan schuren.
LET OP

Overbelasting
Beschadiging, bijv. scheuren
► Belast de bagagemand met niet meer dan 7 kg.
De buggy kan met een bagagemand uitgerust worden.
De bagagemand is met drukknopen en klittenband aan het frame bevestigd (zie afb. 73, pos. 1/zie afb. 74, pos. 1).
U kunt de bagagemand verwijderen om hem te reinigen.
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6.9 Demontage/transport
VOORZICHTIG

Onbeschermde knelpunten
Afknellen en klem komen te zitten van de vingers
► Grijp bij het uit- en invouwen niet in het vouwmechanisme.
LET OP

Niet-toegestane belasting in ingevouwen toestand
Vervorming, problemen bij het uitvouwen
► Leg geen zware voorwerpen op de buggy, wanneer deze ingevouwen is.
INFORMATIE

Het product kan ook zijn uitgerust met alternatieve zitsystemen. Neem in dit geval ook de informatie in acht uit de
gebruiksaanwijzing die met dit zitsysteem is meegeleverd.
Voor transport in een personenauto moet de buggy worden voorbereid:
• ingeklapte variant met daarop bevestigde ziteenheid (standaardzitting): zie afb. 75
• ruimtebesparende variant met afgenomen ziteenheid (standaardzitting): .zie afb. 76
1) Ontgrendel eventueel de voetplaat en klap hem zover omhoog, dat hij vastklikt (zie pagina 20).
2) Verwijder eventueel de ziteenheid (zie pagina 15).
INFORMATIE: Wanneer de ziteenheid is geplaatst met de rugleuning tegen de rijrichting in, kan de
buggy pas worden ingevouwen, nadat de ziteenheid is verwijderd.
3) Trek de ontgrendelingsgrepen van het vouwmechanisme omhoog (zie afb. 77).
4) Klap de duwbeugel over de ziteenheid om de buggy in te vouwen (zie afb. 78).
5) Klap eventueel het handvat van de duwbeugel omlaag om extra ruimte te besparen (zie pagina 20).
6) Druk eventueel de vergrendeling van de achterwielen omlaag en trek de achterwielen naar buiten toe los (zie
afb. 3, pos. 1).
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6.10 Gebruik in een rolstoelbus
WAARSCHUWING

Gebruik als stoel in een rolstoelbus
Ernstig letsel bij ongevallen
► Gebruik altijd eerst de in de rolstoelbus geïnstalleerde stoelen en veiligheidssystemen. Alleen op die manier
zijn de inzittenden bij een ongeval optimaal beschermd.
► Het product is in combinatie met een multifunctionele ziteenheid (standaardzitting) goedgekeurd voor gebruik
in rolstoelbussen. Het gebruik van alternatieve zitsystemen is in rolstoelbussen niet toegestaan.
► Gebruik van het product in combinatie met de optie beademingsplatform is niet toegestaan.
► Gebruik van het product als stoel in een rolstoelbus is alleen toegestaan met de door de fabrikant aangebo
den veiligheidselementen en met adequate veiligheidssystemen.
► Houd er rekening mee dat u vóór gebruik van het product in een rolstoelbus altijd enkele opties moet verwij
deren (zie het hoofdstuk "Toelaatbaarheid van het gebruik").
► Gebruik het product in een rolstoelbus altijd uitsluitend met de ziteenheid in de rijrichting (zie het hoofdstuk
"Plaatsing van de ziteenheid").
► Gebruik het product in een rolstoelbus altijd met in horizontale stand vergrendelde ziteenheid en in verticale
stand vergrendelde rugleuning (zie de hoofdstukken "Zithoek instellen en zitting vergrendelen" en "Rughoek
instellen en rugleuning vergrendelen").
WAARSCHUWING

Verkeerd transportgewicht bij gebruik in een rolstoelbus
Ernstig letsel bij ongevallen
► Bij gebruik van de buggy als stoel in een rolstoelbus mag het product alleen als volgt worden belast:
→ Kimba neo, maat 1: het lichaamsgewicht van de gebruiker mag niet meer bedragen dan 27 kg.
→ Kimba neo, maat 2: het lichaamsgewicht van de gebruiker mag niet meer bedragen dan 40 kg.
► De bagagemand moet bij gebruik in een rolstoelbus worden leeggemaakt.
WAARSCHUWING

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

6.10.1 Toelaatbaarheid van het gebruik
Het product kan bij gebruik van adequate veiligheidssystemen onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt als
stoel in een rolstoelbus. De door de fabrikant aangeboden veiligheidsgordels en positioneringshulpmiddelen zijn
daarbij altijd alleen bedoeld voor extra stabilisatie van de persoon die in het product zit.
De volgende opties moeten voorafgaand aan het transport in de rolstoelbus van de buggy worden verwijderd:
• zonnescherm
• steunbeugel
• werkblad
• luiertas
• rugzak
• buggy board.

6.10.2 Noodzakelijke accessoires
Voor het bevestigen van de buggy als stoel bij vervoer in een rolstoelbus is een gordelset nodig.
• De sjorogen maken al deel uit van het basisframe (zie afb. 79: voor: pos. 1, achter: pos. 2).
• De gordelset kan worden aangeschaft bij een externe fabrikant. Nadere informatie over leveranciers is te vin
den in onze brochure "Gebruik van uw rolstoel/zitschaalframe of buggy als stoel tijdens het transport in een rol
stoelbus", bestelnummer 646D158.
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6.10.3 Plaatsing van de ziteenheid
Vóór gebruik van het product in een rolstoelbus moet de ziteenheid in de rijrichting worden geplaatst (de gebruiker
kijkt in de rijrichting).
Voor het verwijderen/omdraaien en plaatsen van de ziteenheid: zie pagina 15.

6.10.4 Zithoek instellen en zitting vergrendelen
Vergrendeling activeren
Vóór gebruik van het product in een rolstoelbus moet de zithoek zo worden ingesteld dat de zitting horizontaal staat
en moet de zitting in deze stand worden vergrendeld:
1) Draai de bovenste draaiknop naar rechts en zet de zitting horizontaal (zie pagina 17).
2) Trek de vergrendelingspen uit, draai de pen naar links en schuif hem weer in (zie afb. 80, pos. 1).
→ De vergrendelingspen is nu geactiveerd (zie afb. 81, pos. 1).
3) Kantel de zitschaalhouder (zie afb. 81, pos. 2) tot deze tegen de vergrendelingspen aan zit.
→ De zitschaalhouder moet zonder speling op de vergrendelingspen rusten.
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Vergrendeling deactiveren
Na gebruik in een rolstoelbus moet de zithoekverstelling weer worden vrijgegeven:
1) Trek de vergrendelingspen uit en draai de pen om hem in uitgetrokken stand vast te zetten (zie afb. 82).
2) De vergrendelingspen is nu gedeactiveerd (zie afb. 83, pos. 1). Na het verdraaien van de bovenste draaiknop
kan de zithoek weer worden versteld.
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6.10.5 Rughoek instellen en rugleuning vergrendelen
Vergrendeling activeren
Vóór gebruik van het product in een rolstoelbus moet de rughoek zo worden ingesteld dat de rugleuning verticaal
staat en moet de rugleuning in deze stand worden vergrendeld:
1) Draai de onderste draaiknop naar links en zet de rugleuning verticaal (zie afb. 16; zie pagina 17).
2) Draai de onderste draaiknop nog ca. 5 mm naar links om de rugvergrendeling vrij te geven.
3) Trek de rugvergrendeling uit en draai de vergrendeling 90° (zie afb. 85). De uitstekende vergrendelingsnokken
van de rugvergrendeling (zie afb. 85, Pos. 1) moeten in de verticale slobgaten komen te zitten (zie afb. 86, pos.
1).
4) Draai de onderste draaiknop naar rechts om de rugleuning in de ingestelde stand vast te zetten.
Vergrendeling deactiveren
Na gebruik in een rolstoelbus moet de rugvergrendeling weer worden gedeactiveerd:
1) Draai de onderste draaiknop zover naar links, dat de rugvergrendeling wordt vrijgegeven.
2) Trek de rugvergrendeling uit en draai de vergrendeling 90° (zie afb. 85). De uitstekende vergrendelingsnokken
van de rugvergrendeling moeten in de verticale slobgaten komen te zitten (zie afb. 86, pos. 2).
3) Draai de onderste draaiknop naar rechts om de rugleuning zonder rugvergrendeling in de ingestelde stand vast
te zetten (zie afb. 16; zie pagina 17).
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6.11 Dagelijks onderhoud
6.11.1 Onderhoudsinstructies
•
•

Er mag geen zand of ander vuil in het product binnendringen. De wiellagers en het vergrendelsmechanisme
zouden hierdoor kunnen worden aangetast.
Gebruik in zout water is niet toegestaan.

6.11.2 Kussens verwijderen/aanbrengen (multifunctionele ziteenheid)
INFORMATIE

Het product kan ook zijn uitgerust met alternatieve zitsystemen. Neem in dit geval ook de informatie in acht uit de
gebruiksaanwijzing die met dit zitsysteem is meegeleverd.
Voor het dagelijkse en periodieke onderhoud van het product kunnen de kussens worden verwijderd:
1) Ontgrendel de draaivergrendeling van het rugkussen achter de zitting.
2) Open de ritssluiting van het rugkussen (zie afb. 87) en verwijder het rugkussen.
3) Til het zitkussen op, trek het los van het klittenband op de zitplaat (zie afb. 88) en verwijder het kussen.
4) Open de klittenbandsluitingen van de zij-/stoot-/pelottekussens en verwijder de kussens.
5) Breng de kussens na de onderhoudswerkzaamheden terug op hun plaats.
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6.11.3 Reiniging
1) Reinig de frame- en kunststofonderdelen uitsluitend met milde reinigingsmiddelen.
2) De kussens kunnen op 30 °C worden gewassen. In de wasmachine mag dit alleen in een waszak of kussen
sloop. Meestal kan worden volstaan met afnemen met een vochtige doek.
Belangrijke aanwijzingen voor het reinigen
• Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, oplosmiddelen, harde borstels, enz.

6.11.4 Desinfectie
► Neem alle delen van het product vochtig af met een desinfectiemiddel.
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Belangrijke aanwijzingen voor het desinfecteren
• Voor het desinfecteren moeten middelen op waterbasis worden gebruikt. Volg hierbij de door de fabrikant aan
gegeven gebruiksinstructies op.
• Vóór het desinfecteren moeten de kussens en de handvatten worden gereinigd.

7 Onderhoud
Het product is voorzien van een CE-markering. Hiermee waarborgt de fabrikant dat dit medische hulpmiddel volle
dig voldoet aan de eisen van EU-richtlijn 93/42/EEG.
• Principieel dient het product telkens voor gebruik te worden gecontroleerd op zijn functionaliteit.
• Bij geconstateerde gebreken, in het bijzonder bij instabiliteit van het product of veranderingen in het rijgedrag,
en bij problemen met de zithouding van de gebruiker of de stabiliteit van de zitting mag het product niet langer
worden gebruikt. Er dient onmiddellijk contact te worden opgenomen met de dealer om de gebreken te laten
verhelpen.
• Ditzelfde geldt, wanneer wordt ontdekt dat er onderdelen loszitten of versleten, verbogen of beschadigd zijn.
• Sommige vast omschreven onderhoudswerkzaamheden kunnen thuis worden uitgevoerd (zie het hoofdstuk
"Zelf uit te voeren onderhoudswerkzaamheden").
• Bovendien adviseren wij u het product eens per jaar een onderhoudsbeurt te laten geven door uw geautori
seerde dealer.
• Wanneer het product niet regelmatig wordt onderhouden, kan dat tot gevolg hebben dat de gebruiker zwaar of
zelfs levensgevaarlijk gewond raakt.
• Service- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door geautoriseerde dealers of door de
fabrikant. Bij reparaties worden er dan uitsluitend originele Ottobock onderdelen gebruikt.

7.1 Onderhoudstermijnen
De in het onderstaande overzicht vermelde controlewerkzaamheden kunnen op de aangegeven tijdstippen thuis
worden uitgevoerd. Tijdens het uitvoeren van deze werkzaamheden mag de gebruiker niet in de buggy zitten.
Component

Werkzaamheid

Telkens
voor
gebruik

controleren op slijtage
bevestiging aan het onderstel controleren
Vergrendeling van de zithoekverstelling
werking van de draaiknoppen controleren
Achterwielen
controleren of de steekassen goed vastzitten
wielen controleren op slagen
Rem
remwerking controleren
Banden
profieldiepte controleren (min. 1 mm)
Zwenkwielen
controleren op spelingvrije bevestiging
Voetplank
controleren op beschadigingen
voetplaat en hoekverstelmechanisme controleren
op stabiliteit
Bevestigingselemen bevestigingselementen controleren op beschadi
ten voor opties
gingen
Kussens/gordels
toestand van de kussens controleren
gordels controleren op slijtage
controleren of de gordelsluiting goed werkt
Lagers
controleren op vervuiling

Wekelijks

Vouwmechanisme
Ziteenheid

Maande
lijks
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

7.2 Zelf uit te voeren onderhoudswerkzaamheden
Bij onderhoudswerkzaamheden dient nota te worden genomen van het volgende:
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•

•

•
•

Tussen zwenkwielvork en zwenkwiel verzamelen zich vaak haren of vuildeeltjes, waardoor de zwenkwielen na
verloop van tijd zwaarder gaan draaien. Om dit probleem op te lossen, moeten de zwenkwielen worden verwij
derd en moeten de vorken en de zwenkwielen met een milde huishoudreiniger grondig worden schoonge
maakt.
De achterwielen zijn uitgevoerd als steekassysteem. Om er zeker van te kunnen zijn dat dit systeem goed blijft
werken, mag zich geen vuil op de steekassen of de steekasbussen vastzetten. Bovendien kunnen de steekas
sen van tijd tot tijd met een beetje harsvrije naaimachineolie worden gesmeerd.
Wanneer het product nat wordt, moet het worden drooggewreven.
Er moet regelmatig worden gecontroleerd of de schroef- en klinknagelverbindingen nog goed vastzitten.
Vooral als het product pas in gebruik is en wanneer er instelwerkzaamheden aan het product zijn verricht, moe
ten de schroefverbindingen worden gecontroleerd. Wanneer een schroefverbinding regelmatig losraakt, moet
er onmiddellijk contact worden opgenomen met de dealer.

8 Afvalverwerking
8.1 Aanwijzingen voor afvalverwerking
Wanneer het product niet langer wordt gebruikt, moet het worden teruggegeven aan de dealer.
Alle componenten moeten volgens de daarvoor toepasselijke in het land van gebruik geldende milieuvoorschriften
worden verwerkt.

9 Juridische informatie
9.1 Gebruiksduur
Op grond van in de praktijk gedane waarnemingen en de stand van de techniek heeft de fabrikant het gebruik van
het product gecalculeerd op vier jaar. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat het product wordt gebruikt voor het doel
waarvoor het bestemd is, en dat de service- en onderhoudsvoorschriften in acht worden genomen. De tijd dat het
product opgeslagen is bij de leverancier of de persoon of instantie die de kosten draagt, wordt daarbij niet in aan
merking genomen.
Hierbij wordt benadrukt dat het product, wanneer dit volgens de voorschriften wordt behandeld en onderhouden,
veel langer dan de hiervoor vermelde periode betrouwbaar blijft.
Wanneer de gebruiksduur is verstreken, dient de gebruiker of een voor hem verantwoordelijke begeleider contact
op te nemen met de vakspecialist die het product heeft aangepast, of met de servicedienst van de fabrikant (zie de
binnenkant van de omslag of de achterkant voor het adres).

9.2 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 pro
duct 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 aansprakelijk. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door geautoriseerde dealers of door de fabri
kant zelf.

9.3 CE-conformiteit
Het product voldoet aan de eisen van richtlijn 93 / 42 / EEG betreffende medische hulpmiddelen. Op grond van de
classificatiecriteria voor medische hulpmiddelen volgens bijlage IX van de richtlijn is het product ingedeeld in klas
se I. De verklaring van overeenstemming is daarom door de fabrikant geheel onder eigen verantwoording opge
maakt volgens bijlage VII van de richtlijn.

9.4 Garantievoorwaarden
Voor nadere informatie over de garantievoorwaarden kunt u terecht bij de vakspecialist die het product heeft aan
gepast, en bij de servicedienst van de fabrikant (zie de binnenkant van de omslag of de achterkant voor de adres
sen).
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10 Bijlagen
10.1 Technische gegevens
Maten (cm) en gewichten (kg)
Onderstel
Totale breedte
Wieldiameter voor (Ø zwenkwiel)
Wieldiameter achter
Hoogte duwbeugel (min./max.)
Zithoekverstelling (kanteling van de zitschaalhouder(
(min./max.)
Max. belasting*
Max. belasting bagagemand*
Gewicht onderstel
Vouwmaat zonder ziteenheid (l x b x h)
Vouwmaat min. met de ziteenheid in de rijrichting;
kanteling 10° naar achteren, rughoek 100° (l x b x h)

Maat 1
60
17
28
71/116
-35°/+10° of -10°/+35°

Maat 2
70
17
28
71/116
-35°/+10° of -10°/+35°

55
7
10,5
79 x 60 x 46
90 x 60 x 53

55
7
11,5
79 x 67 x 47
97 x 67 x 59

Multifunctionele ziteenheid
Zitbreedte
Zitdiepte
Hoogte rugleuning
Hoek rugleuning
Hoogte schoudergordelopeningen (min./max.)
Breedte schoudergordelopeningen
Onderbeenlengte
Max. belasting*
Max. belasting bij gebruik in een rolstoelbus**
Gewicht
Vouwmaat met zijpelottes (l x b x h)

Maat 1
19 – 31
20 – 30
41 – 61
80° – 180°
30/45
5
19 – 31
40
27
7,5
58 x 37 x 42

Maat 2
24 – 40
26 – 35
56 – 70
80° – 180°
30/45
5
20 – 37
40
40
8
59 x 43 x 58

* Onderstel en ziteenheid hebben een verschillende belastingscapaciteit:
• ziteenheid (max. 40 kg) + eigengewicht van de ziteenheid maat 1 (7,5 kg) = 47,5 kg;
• onderstel (max. 55 kg) - volledig belaste ziteenheid (47,5 kg) = 7,5 kg voor verdere accessoires + gewicht in
bagagemand.
** Neem met betrekking hiertoe de aanwijzingen uit het hoofdstuk "Gebruik in een rolstoelbus" in acht.
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