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Beste klant,
om er zeker van te zijn dat uw nieuwe product veilig, praktisch en comfortabel in 
het gebruik is, dient u eerst deze installatie- en gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te 
lezen. Zorg ervoor dat de gebruiksaanwijzing bij het product blijft en dus voor elke 
gebruiker beschikbaar is.

Als u nog vragen hebt, neem dan contact op met uw plaatselijke dealer of recht-
streeks met ons.

Bezoek ook onze website www.thomashilfen.de, waar u actuele informatie kunt 
opvragen en belangrijke productveiligheidsinstructies of informatie over mogelijke 
terugroepacties van producten kunt verkrijgen.

Ons adres:   Thomas Hilfen für Körperbehinderte  
GmbH & Co. Medico KG 
Walkmühlenstraße 1  
D - 27432 Bremervörde 
Telefoon: 04761 8860  
www.thomashilfen.de
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Gebruiksaanwijzing – Hercules XL

Algemene informatie 
Let op: 

• Hercules XL is een positioneringsstoel voor gehandicapte kinderen / tieners / 
volwassenen die de grootst mogelijke steun in het voertuig nodig hebben. Hij kan 
worden gebruikt in de meeste standaardvoertuigen. 

• De stoel is geschikt voor gebruikers met een lichaamsgewicht van 37 kg tot 80 kg.
• De Hercules XL positioneerstoel voor voertuigen is een medisch hulpmiddel van 

risicoklasse 1.
• Mocht zich, tegen de verwachting in, een ernstig incident met het product voor-

doen, dan verzoeken wij u dit onmiddellijk aan ons bedrijf en de verantwoordelij-
ke autoriteit te melden.

• Thomashilfen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan het product aan te 
brengen. Dit kan leiden tot een tijdelijke discrepantie tussen het marketingmateri-
aal en het geleverde product.

• Deze stoel is niet geschikt voor gebruik thuis, in boten of andere niet-gecertifi-
ceerde toepassingen.

• De Hercules XL wordt in de basisversie geleverd, de bestelde accessoires moeten 
later worden gemonteerd.

• Wijzig de montage van het zitje alleen volgens de aanwijzingen in de gebruiks-
aanwijzing.

• Alle schroeven van de Hercules XL moeten worden verwarmd voordat ze worden 
verwijderd, omdat ze zijn vastgezet met een schroefdraadlijm. Bij de hermontage 
moeten de schroeven opnieuw met draadlijm worden vastgezet.

• De positioneringsstoel kan zowel op een van de achterstoelen als op de passa-
giersstoel worden gebruikt. De betreffende autostoel MOET naar voren gericht 
zijn.

• Volg alle instructies in deze handleiding. 
• Zorg ervoor dat alle gebruikers volledig op de hoogte zijn van het juiste gebruik 

van dit positioneringszitje en dit ook kunnen toepassen.
• Raadpleeg de gebruikershandleiding voor de veiligheidsnormen die van toepas-

sing zijn op uw voertuig om de veiligheid van de gebruiker te waarborgen.
• De gebruiksaanwijzing moet altijd aan de achterkant van het positioneringszitje 

zitten.
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Gebruiksaanwijzing – Hercules XL

Veiligheidsvoorschriften
• Controleer voor gebruik of de onderdelen van de positioneringsstoel goed werken 

en in goede staat zijn.
• Gebruik het zitje alleen met het gezicht naar voren en rechtop.
• Laat de gebruiker van het zitje nooit zonder toezicht achter in de auto.
• Laat geen losse voorwerpen in het voertuig achter; bij plotseling remmen kunnen 

losse voorwerpen ernstig letsel veroorzaken.
• Als het positioneringszitje wordt gebruikt op een voorstoel met een airbag, moet 

de airbag worden gedeactiveerd.
• Plaats het zitje zo in de auto dat het niet beklemd kan raken door een portier of 

andere bewegende voertuigstoelen.
• Zet de gebruiker en de positioneringsstoel ALTIJD vast met de 3-punts veiligheids-

gordel die zich in het voertuig bevindt. Deze moet worden goedgekeurd overeen-
komstig VN-ECE-Reglement nr. 16 of een andere vergelijkbare norm. 

• De in de positioneringsstoel geïntegreerde 5-punts positioneringsgordel heeft 
GEEN betrekking op de veiligheid, maar biedt de gebruiker niettemin extra steun. 
Dankzij de talrijke accessoires kan de Hercules XL worden aangepast aan de 
individuele behoeften van de gebruiker.

• Stel de riemen van het zitje zo in dat ze goed tegen de gebruiker aanliggen maar 
niet knellen. Zorg ervoor dat de riemen niet doorhangen of verdraaien. 

• Gebruik de veiligheidsgordels nooit om de stoel op te tillen of te dragen.
• Controleer voor elke rit of de Hercules XL goed vastzit.
• Ook als het positioneringszitje niet in gebruik is, moet het goed worden vastgezet 

met de eigen driepuntsveiligheidsgordel van de auto. Bij een ongeval kan een 
onbeveiligde stoel de inzittenden van de auto ernstig letsel toebrengen.

• Dek de Hercules XL af wanneer het voertuig in direct zonlicht geparkeerd staat. 
Anders kan de bekleding warm worden en brandwonden veroorzaken.

• Bewaar het positioneerzitje op een veilige plaats wanneer het niet in gebruik is. 
Plaats geen zware voorwerpen op de stoel.

• Laat kinderen nooit met de Hercules XL spelen.
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Gebruiksaanwijzing – Hercules XL

Opleiding voor gebruik
De gebruiker wordt door bevoegd vakpersoneel geïnstrueerd in het gebruik van dit 
hulpmiddel met behulp van deze gebruiksaanwijzing. Samen met de gebruiker moet 
de gespecialiseerde adviseur de positioneringsstoel in de personenauto installeren en 
aanpassen aan de respectieve afmetingen van de huidige gebruiker voor een opti-
male aanpassing. Ook moet ervoor worden gezorgd dat de gebruiker is geïnstrueerd 
over alle functies en over de installatie en verwijdering uit het voertuig. 

Mochten er later nog vragen rijzen over de aanvraag of de aanpassing, dan is de 
technisch adviseur of Thomashilfen rechtstreeks beschikbaar.

Beoogd gebruik
De Hercules XL is ontworpen voor het vervoer van gehandicapte kinderen / adoles-
centen / volwassenen in motorvoertuigen met o.a. de volgende ziektebeelden:

• Zuigelingen cerebrale parese
• Hypotonie syndroom van onbekende oorsprong
• Spierdystrofie
• Diverse syndromen
De positioneringsstoel onderscheidt zich in het bijzonder door zijn bekledingssys-
teem en zijn individualiteit door het gebruik van een groot aantal accessoires. Hij 
biedt de best mogelijke steun voor grote, zware en oudere gebruikers en zorgt zo 
voor een stabiele zit.

Risico‘s van gebruik / Contra-indicaties
Er zijn geen bekende risico‘s van gebruik / contra-indicaties.
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Symbolen en waarschuwingsborden

Sticker/etiket Betekenis:

Typeplaatje / sticker 
draagvermogen

De sticker met het draagvermogen is 
op de achterkant van de achterplaat 
links van de tas bevestigd, samen met 
de gebruiksaanwijzing.

Op het typeplaatje staan de gegevens 
van de fabrikant incl. adres, de type-
aanduiding, het maximale gebruikers-
gewicht en de CE-markering.

400

2020-09-10

Hercules XL, Standard

9800004000000Article no:

1901725
Made in GERMANY
Thomashilfen

SN
LOT

(01)04034089025827(21)001901725

Barcode-etiket

Het barcode-etiket bevindt zich op de 
achterkant van de achterplaat onder 
de zak met de gebruiksaanwijzing.

Het barcode-etiket bevat de volgende 
productinformatie:

Benaming Product

Artikel nummer 

Serienummer 

Datum van vervaardiging 

Crash Test Opmerking

Het crash test bericht bevindt zich op 
de achterkant van de achterplaat.

Het informeert u dat de Hercules XL 
een sterktecertificaat heeft volgens 
ECE R 44/04. 
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Technische gegevens
Hercules XL Positioneerstoel 
Diepte zitvlak 36 - 42 cm
Zitbreedte 38 cm
Hoogte rugleuning (zitting binnen)  80 cm
Rugbreedte (zitting)  45 cm
Schouderhoogte (riemgeleider)  56 cm / 60 cm / 64 cm
Rughoek (max.)  115
Zitneiging (basismodel)  0°
Zitneiging (met neigplaat 10°)  0° / 2,5° / 5° / 7,5° / 10°
Zitneiging (met neigplaat 20°)  10° / 12,5° / 15° / 17,5° / 20°
Onderbeenlengte  14,5 - 35,5 cm 
Hoogte van de pelottekussens van de borstkas (bovenrand)  26 - 36 cm
Afstand thorax pelottekussens (max.)  35 cm
Totale afmetingen (B x H x D)  53 x 87 x 45 cm
Inklapbare afmetingen (B x H x D)  53 x 20,5 x 83 cm
Gewicht van de stoel (basismodel)  ca. 10 kg
Gebruikershoogte  ca. 150 - 180 cm 
Gebruikersgewicht  37 - 80 kg

Uitrusting basismodel
Zitting en rugleuning met geïntegreerde zitdiepteverstelling; traploze rughoekverstel-
ling met snelsluiting; ademende bekleding met vlamvertragende bekledingsstof: in 
hoogte verstelbaar hoofdkussen, rugkussen, bekkenkussen, zitkussen, gordelscherm-
kussen; 5-puntsgordel inclusief schouderstuk; gordelgeleider voor 3-puntsvoertuig-
gordel (rechts en links te gebruiken); bevestigingsbeugels voor alle accessoires

Gereedschap
Voor de montage van de accessoires is het volgende gereedschap vereist:

• Inbussleutel maat 3 / maat 4 / maat 5
• Mond moersleutel maat 8 / maat 10 / maat 13
• Schroefborgingsmateriaal (Loctite®)
• Haardroger
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Vouwen
De Hercules XL kan worden opgevouwen voor eenvoudig, ruimtebesparend trans-
port. 

Ontvouwen

Maak de rode excentrische hendels aan beide zijden van de zitting los om de zitting 
uit te klappen. (Fig. 1) Zet de stoel vervolgens vast in de gewenste positie. Vouw de 
bekkenkussens over de zijgeleiders. (Fig. 2)

Vouwen

Maak eerst de twee bekkenkussentjes aan de binnenzijde van de zijgeleiders los en 
vouw ze naar buiten. Dit voorkomt dat de pads worden ingedrukt. Maak vervolgens 
de rode excentrische hendels aan beide zijden van de stoel los om de stoel op te 
klappen. Zet de stoel vervolgens vast in de opgeklapte stand.

Installatie in het voertuig
Stel de stoel altijd in het voertuig in dat later gebruikt zal worden. De afstand tussen 
het oppervlak van de zitplaats en het dak van het voertuig moet ten minste 95 cm 
bedragen. Om ervoor te zorgen dat ook lange gebruikers nog comfortabel kunnen 
zitten en zich niet opeengepakt voelen, adviseren wij een afstand van ca. 110 cm.

De Hercules XL wordt in de gewenste positie op de autostoel geplaatst. De rugleu-
ning van de Hercules XL wordt traploos aangepast aan de rughoek van de autostoel. 
De 3-punts veiligheidsgordel wordt eerst door de bovenste rode gordelgeleider geleid 
(fig. 3) en vervolgens door de gordelgeleiders die zich in het bekkengebied bevinden 
(fig. 4+5). Beide gordelgeleiders moeten in het bekkengebied worden gebruikt. Ver-
volgens wordt de riem vergrendeld met de riemtong in het gordelslot (fig. 6) en wordt 
gecontroleerd of de riem niet verdraaid is.

TIP: De installatie in het voertuig is gemakkelijker als u de opgevouwen Hercules XL 
eerst uitklapt op de autostoel.

LET OP: als het positioneringszitje wordt gebruikt op een voorstoel met een airbag, 
moet de airbag worden gedeactiveerd.
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Bovenste riemgeleider
Instellen van de hoogte

Stel de bovenste rode gordelgeleider altijd in op de hoogte van de eigen 3-punts vei-
ligheidsgordel van de auto. Draai de twee schroeven op de achterplaat los (fig. 7) en 
breng de beugel en de tegenplaat op de juiste hoogte. Draai vervolgens de schroeven 
weer vast.

Van kant wisselen

Afhankelijk van de positie van het Hercules XL zitje in de auto, kan de bovenste rode 
gordelgeleider aan de andere kant van het zitje nodig zijn. 

Schroef eerst de bovenste rode riemgeleider los van de beugel. (Fig. 8) Draai vervol-
gens de 2 schroeven op de achterplaat los. (Fig. 7) Nu kunt u de tegenplaat en de 
beugel verwijderen en ze aan de andere kant vastschroeven. Om dit te doen, moet 
de houder worden gedraaid. Schroef tenslotte de rode riemgeleider vast aan de bo-
venkant van de houder.

Instellen van de rughoek
Gebruik de rode excentrische hendels aan beide zijden van de Hercules XL-stoel om 
de rugleuning van de stoel aan te passen aan de rugleuning van de autostoel. (Fig. 1) 
Zorg ervoor dat het positioneringszitje volledig in contact staat met de autostoel. 

Zitdiepte verstelbaar
Plaats de stoel buiten de auto op de achterplaat om van onderen toegang tot de stoel 
te krijgen. Draai met een inbussleutel de stelschroeven voor de zitdiepte onder de 
zitting los. (Fig. 9) Borg de moeren boven de zitplaat met een steeksleutel. (Fig. 10) 
Verplaats de bovenste zitplaat naar de gewenste diepte. Draai vervolgens alle schroe-
ven weer vast.
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Verstellen van de kruisgordel

Tip: Verander de instelling buiten de auto om voldoende ruimte te laten.

De kruisgordel kan in twee posities op de zitting worden gebruikt. Maak het gor-
delslot los en verwijder het gordelschild en het zitkussen van de zitplaat. (Fig. 11) 
Voordat u de kruisgordel afstelt, moet u de bovenste kleine plaat (zitdiepteplaat) los-
schroeven. Het is het beste om de Hercules XL zitting op de achterplaat te plaatsen, 
zodat de 2 schroeven van onderaf gemakkelijker te bereiken zijn. (Fig. 9)

Rijg nu de kruisband in de gewenste positie en zorg ervoor dat het klittenband goed 
blijft zitten in de nieuwe positie. (Fig. 12) Schroef nu de zitdiepteplaat weer stevig 
vast en leid het gordelslot door het zitkussen en het gordelschildkussen.

5-punts positioneringsgordel
Let op: De 5-puntsgordel dient om de gebruiker in de stoel te positioneren en be-
schermt de gebruiker niet bij een ongeval. De in de auto aanwezige 3-punts veilig-
heidsgordel moet altijd worden gebruikt om de gebruiker op de stoel vast te zetten.

Verstellen van de hoogte van de schoudergordels

Maak de schouderriemen achter het rugleuningkussen los. (Fig. 13) Leid ze vervol-
gens door de riemgeleiders in de achterplaat op een voor de gebruiker geschikte 
hoogte. (Fig. 14) 

Merk op dat de schouderriemen zich boven de schouder van de gebruiker moeten 
bevinden. De bovenste schouderriemen moeten zo worden afgesteld dat de gordel-
spanners niet op het sleutelbeen van de gebruiker rusten. (risico op letsel) 

Veranderen van de lengte van de riem Schouderriemen

Trek aan de losse riemen om de riemen in te korten en aan te spannen. Om de 
riemen te verlengen, drukt u op de ontgrendelknop van de veiligheidsgordelspanner 
en trekt u de riem vervolgens op de gewenste lengte. Door het verstelbereik van de 
gordelspanner te wijzigen, kunt u de gordel nog beter op de gebruiker afstemmen. 
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Riem gesp

Druk op de rode uitsparing van de gesp om hem te openen. Maak vervolgens de 
twee bovenste riemhouders los. Om de gordel te sluiten, steekt u de gordelhouders 
afzonderlijk in de gesp en drukt u ze samen tot ze vastklikken met een hoorbare 
“klik”.

Hoofdkussen

Het hoofdkussen wordt op zijn plaats gehouden door twee stroken klittenband. Deze 
worden zowel door de gleuf in het rugkussen als door de achterplaat gevoerd en aan 
de achterkant bevestigd. (Fig. 15) 

Accessoires
Zwenkfunctie (accessoire) (Art. Nr. 401)

Met de draaifunctie kan de verzorger de stoel zonder bevestiging naar rechts of 
links draaien om het in- en uitstappen te vergemakkelijken. De wartel is bij levering 
gemonteerd, net als de rode gordelgeleider aan de bovenzijde voor gebruik aan de 
rechterzijde van het voertuig.

Om de Hercules XL te draaien, trekt u aan het rode treklipje (fig. 16) en draait u de 
stoel in de richting van de geopende voertuigdeur. Let er bij het terugdraaien op dat 
de trekpal met een “klik” hoorbaar vastklikt.

Het is mogelijk de draairichting te veranderen (naar rechts of naar links). De noodza-
kelijke installatie moet worden uitgevoerd door een geïnstrueerd en gekwalificeerd 
persoon! 

LET OP: als de autostoel geen recht steunvlak voor de positioneringsstoel heeft, 
wordt het accessoire “Kussen voor functieplaat” (art. nr. 513) ten zeerste aanbevolen. 
Het zitvlak van de Hercules XL moet op een zo groot mogelijk oppervlak rusten, 
vooral bij gebruik van de draaifunctie.

Gedetailleerde instructies zijn te vinden in onze montagevideo  
op het Internet: www.thomashilfen.de/hercules-xl-montage

Kussen voor functieplaat (accessoires) (Art.-Nr. 513)

Plaats het kussen voor functionele panelen onder de Hercules XL-stoel op de autosto-
el. Het wordt gebruikt om de vorm van de autostoel te compenseren. Bij sommige 
modellen autostoelen is er weinig direct steunvlak voor de Hercules XL, wat schade 
aan de autostoel kan veroorzaken, vooral bij het draaien. Om dit risico tot een mini-
mum te beperken, compenseert het kussen de vorm van de zitting. 

Gebruiksaanwijzing – Hercules XL
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LET OP: Door het gebruik van het kussen kan de totale hoogte van de Hercules XL 
toenemen. Controleer voordat u gaat rijden of er nog voldoende ruimte is om de 
hemelbekleding van de auto. Een afstand van ca. 20 cm tussen de bovenrand van de 
positioneringsstoel en de hemelbekleding wordt aanbevolen.

Kantelfunctie (accessoire) (art. nr. 402 / 403)

Met de kantelfunctie kan de Hercules XL in stappen van 2,5° naar achteren worden 
gekanteld. Om de gewenste helling in te stellen, draait u de twee schroeven los die 
zich in de rechtopstaande rijen gaten bevinden. Verander de hellingshoek en zet de 
hellingsplaat weer vast met de schroeven. (Fig. 17)

De kantelfunctie is beschikbaar in twee versies: 0° tot 10° en 10° tot 20°.

Als de kantelfunctie achteraf wordt ingebouwd, worden drie montagesets meegele-
verd. (Afb. 18) De noodzakelijke installatie moet door een geschoold en gekwalifice-
erd persoon worden uitgevoerd!

• “Installatiekit A” is vereist indien de stoel voordien ZONDER draaifunctie was 
uitgerust.

• “Montagekit B” is vereist indien de stoel voordien was uitgerust MET een draai-
functie.

• “Montagekit C” is ALTIJD vereist.
U kunt de montagekit (“A” of “B”) die u niet nodig hebt, terzijde leggen.

Gedetailleerde instructies zijn te vinden in onze montagevideo  
op het Internet: www.thomashilfen.de/hercules-xl-montage

Hoofdsteun (Accessoires) (Art.-Nr. 404)

MONTAGE TIP: Om de hoofdsteun te monteren, houdt u de bekledingssleuf open 
met een afstandhouder. (Fig. 19)

Bij het monteren van de hoofdsteun moet de draadstang zich aan de onderkant 
bevinden. 

Om de hoofdsteun te verstellen, draait u de schroef los waarmee de hoofdsteun vast-
zit. Pas vervolgens de hoogte van de hoofdsteun aan de gebruiker aan en draai hem 
weer vast. (Fig. 20) Zorg ervoor dat de achterkant van het hoofd van de gebruiker 
gecentreerd is in de hoofdsteun. 

De hoofdsteun is bevestigd aan een kogelgewricht. Fijnafstelling van de hoofdsteun is 
mogelijk door de schroeven onder de bekleding los te draaien. De hoofdsteun moet 
hiervoor worden verwijderd.

Gebruiksaanwijzing – Hercules XL
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Thoraxkompressen, star / draaibaar (toebehoren) (Art.-nr. 408 / 409)

De houders van de thorax pelotten worden links en rechts door de openingen van 
de bekleding van de rugleuning geleid en vastgeschroefd aan de rugleuningplaat in 
de voor de gebruiker geschikte positie. 

De stijve pelotten voor de borstkas worden vanaf de achterkant van de rugleuning-
plaat met twee schroeven vastgezet. (Fig. 21+22) 

De schroeven voor de wegdraaibare borstkussentjes worden van voren in de ge-
wenste positie door de rugleuning gestoken en van achteren met twee moeren 
vastgezet. (Fig. 23+24) 

LET OP: Thorax pelotte pads en bovenlichaam pelotte pads kunnen niet tegelijkertijd 
gebruikt worden!

Abductieblok (accessoire) (Art. Nr. 412)

De houder voor het abductieblok wordt aan de bovenzijde van de zitdiepteplaat 
geplaatst en van onderaf vastgeschroefd. (Fig. 25) 

Het abductieblok wordt met de vierkante buis in de houder geleid en met de tommy-
schroef op de gewenste hoogte vergrendeld. (Fig. 26) 

Beengeleiders (toebehoren) (Art. Nr. 415)

De beengeleiders worden links en rechts van onderen in de daarvoor bestemde 
gaten aan de zitdiepteplaat vastgeschroefd (telkens 2 schroeven). (Fig. 27)

Zij begeleiden de dijen en geven de gebruiker meer steun in de dijstreek.

Gebruiksaanwijzing – Hercules XL
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Voetsteun, opklapbaar (accessoire) (Art.-nr. 417)

De voetsteun wordt van voren in de houder onder de zitplaat geschoven. (Afb. 28) 
Pas de diepte van de voetsteun aan de zitplaats in het voertuig aan. Schroef de voet-
steun aan de zijkanten onder de zitplaat vast met de 2 bijgeleverde draadpennen (1 
per kant). (Fig. 29) 

Gebruik de rode excentrische hendels aan beide zijden om de gewenste hoek in te 
stellen. Zorg ervoor dat de excentrische hefbomen na afstelling naar beneden wijzen. 
(Fig. 30)

Kies de hoogte van de onderste dwarsverbinding zodanig dat deze de Hercules 
XL-stoel stevig in de voetruimte van het voertuig ondersteunt. De hoogte kan worden 
aangepast met de schroeven aan de zijkant. (Fig. 31)

Als de voetsteun niet op de juiste hoogte is voor de gebruiker, draai dan de stel-
schroeven van de voetsteun aan beide zijden los. Pas de hoogte aan de gebruiker 
aan en draai de stelschroeven weer vast. (Fig. 32)

De verhoogde voetplaat wordt op zijn plaats gehouden door een magneet. Dit maakt 
het makkelijker om in en uit de stoel te komen.

Steunvoet (accessoire) (Art. Nr. 422)

De steunvoet wordt van voren in de uitsparing onder de zitplaat geschoven. (Afb. 28) 
Pas de diepte van de steunvoet aan de stoel in het voertuig aan. Schroef de steunvoet 
aan de zijkanten onder de zitplaat vast met de 2 bijgeleverde draadpennen (1 per 
kant). (Fig. 29)

Gebruik de rode excentrische hendels aan beide zijden om de gewenste hoek in te 
stellen. Zorg ervoor dat de excentrische hefbomen na afstelling naar beneden wijzen. 
(Fig. 30)

Kies de hoogte van de onderste dwarsverbinding zodanig dat deze de Hercules 
XL-stoel stevig in de voetruimte van het voertuig ondersteunt. De hoogte kan worden 
aangepast met de schroeven aan de zijkant. (Fig. 31)

Gebruiksaanwijzing – Hercules XL
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Riemverbinder (accessoire) (Art. Nr. 423)

Om het gordelverbindingsstuk in te brengen, worden de bovenste uiteinden van de 
5-punts positioneringsgordel losgedraaid. Rijg vervolgens de gordelverbinder door de 
uiteinden van de 5-punts positioneringsgordel. Controleer of de riemen niet gedraaid 
zijn en de juiste schroefdraad hebben. Rijg ten slotte de 5-punts positioneringsgordel 
weer in (omgekeerde volgorde als bij het losmaken). (Fig. 33)

TIP: Monteer eerst de riemaansluiting volledig aan één kant alvorens de tweede kant 
los te maken.

Stoelbevestigingsadapter (accessoire) (Art. Nr. 419)

OPMERKING: Voorwaarde voor het gebruik van de Seatfix adapter is een bestaande 
ISOFIX uitrusting van het voertuig. Dit moet vóór de aankoop worden gecontroleerd!

De Seatfix adapter wordt van achteren in de uitsparing onder de stoelplaat gescho-
ven. (Fig. 34) Schroef de bijgeleverde 4 draadstiften (2 aan elke kant) losjes in de 
houder, zodat de Seatfix adapter nog kan worden verplaatst. (Fig. 35)

Bepaal de gewenste positie van de Seatfix-adapter: plaats hiervoor het zitje in de 
auto en steek de Seatfix-connectoren (met gele trekker) in de Isofix-ankers van de 
auto. Controleer of de connectors goed vastzitten door eraan te trekken. De rugleun-
ing van de Hercules XL moet zo veel mogelijk contact hebben met de rugleuning van 
het voertuig. Markeer de gewenste positie op het kruispunt van de Seatfix adapter en 
de bevestiging onder de stoelplaat. 

Haal de Hercules XL uit het voertuig en bevestig de Seatfix-adapter op de gemarkeer-
de plaats. 

Stabilisatiebeugel (accessoire) (onderdeelnr. 421)

De stabilisatiestang wordt van achteren in de houder onder de zitplaat geschoven. 
(Fig. 34) Bevestig het in de houder met de 4 meegeleverde draadstiften (2 aan elke 
kant). (Fig. 35)

Afhankelijk van de voertuigstoel kan de stabilisatiestang ook ondersteboven worden 
gebruikt. Om dit te doen, monteert u de beugel met de bocht naar boven of naar 
beneden.  (Fig. 36) 

Gebruiksaanwijzing – Hercules XL
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Reiniging
Alle bekleding is bekleed met Trevira CS stof van hoge kwaliteit. Alle afneembare 
bekleding is machinewasbaar tot 40°C. Niet in de droogtrommel. Was de kussens 
apart en bedek de klittenbandstrips voor het wassen. Als de klittenbandstroken vuil 
zijn, kunnen ze met een borstel worden afgeborsteld. Wij willen erop wijzen dat 
zelfs stoffen van hoge kwaliteit kunnen verbleken door langdurige en intensieve 
blootstelling aan zonlicht of door veelvuldig wassen. De bekleding is vlamvertragend 
(EN 1021-2).

De 5-punts positioneringsgordel is niet geschikt voor reiniging in een wasmachine. 
Indien nodig kan het met een vochtige doek worden afgeveegd en met een hand-
doek worden drooggedept.

Alle gladde metalen oppervlakken kunnen worden afgeveegd met een in de handel 
verkrijgbaar schoonmaakmiddel op waterbasis. Volg de reinigingsinstructies van de 
desbetreffende fabrikant.

Levensduur
De levensduur van de Hercules XL is 8 jaar bij correct gebruik en zorgvuldige behan-
deling. De levensduur bestaat uit de gebruiksperiode en de geplande opslag.

Opslag
Bewaar de Hercules XL op een veilige plaats als hij niet wordt gebruikt. Plaats of leg 
geen zware voorwerpen op de zitting tijdens de opslag. Bescherm de zitting tegen 
weersinvloeden zoals regen, fel zonlicht en vorst. Als de Hercules XL nat is, veeg dan 
de metalen onderdelen droog en droog de bekleding voordat u de stoel opbergt.

Gebruiksaanwijzing – Hercules XL
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Hergebruik
Hercules XL is geschikt voor hergebruik. Dit afkickproduct is echter aan uitzonder-
lijke belastingen onderhevig, zodat regelmatig en grondig onderhoud moet worden 
uitgevoerd. (zie onderhoudsschema)

Voor hergebruik moet het product altijd zorgvuldig worden gereinigd en gedesinfec-
teerd. De toestand moet door opgeleid personeel worden gecontroleerd op slijtage 
en beschadiging. Klachten moeten worden verholpen om een veilig gebruik van het 
zitje te kunnen blijven garanderen. Gebruik hiervoor alleen originele onderdelen van 
de fabrikant.

Als de stoel door zijn toestand niet meer bruikbaar is, kan hij bij het plaatselijke 
afvalverwerkingsbedrijf worden gerecycleerd.

Levensduur
Ondanks de levensduur bedraagt de levensduur van de Hercules XL 6 jaar.

Perioden van opslag bij een gespecialiseerde handelaar zijn uitgesloten.

Garantie
Thomashilfen biedt 24 maanden garantie. Bewaar daarom zorgvuldig alle kwitanties 
die in verband met het product zijn afgegeven. De garantie dekt alle claims die te 
wijten zijn aan verwerkings- en materiaalfouten die de functie beïnvloeden. Uitgeslo-
ten zijn beschadigingen die het gevolg zijn van onjuiste behandeling en natuurlijke 
slijtage.
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Veiligheidscontroles en onderhoudsintervallen
De Hercules XL moet om de 12 maanden en bij elk nieuw gebruik een onderhouds-
beurt krijgen.

 = Inspectie gedaan (I = inspectie / W = hergebruik)

Pos. Gebied Functie Schade Vervorming Vervangen

1 Zit/rugplaat I/W I/W I/W

2
Stoel/rugleuning bekle-
ding

I/W W

3 Hoofdsteun I/W W

4 Bekkenkussen I/W W

5 Zitdiepte verstelbaar I/W I/W I/W

6 Rughoekverstelling I/W I/W I/W

7 Profiel schijven I/W I/W W

8 Klemhendel I/W I/W I/W

9 Riemgeleiders (rood) I/W I/W

10
5-punts positionerings-
gordel

I/W I/W

11 Gordelsluiting I/W I/W I/W

12 Gordelsluiting I/W W

13
Schroeven op toebeho-
ren

I/W I/W I/W

14 Accessoires bekleding I/W W

15
Klemverbindingen Toe-
behoren

I/W I/W I/W

Het onderhoud was 
uitgevoerd door:

 
am:



Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG · Walkmühlenstr. 1 · D - 27432 Bremervörde · Germany

Phone: +49 (0) 4761 8860 · Fax: +49 (0) 4761 886-19 · info@thomashilfen.de · www.thomashilfen.com

Mitglied in der Internationalen 
Fördergemeinschaft für Kinder-
und Jugendrehabilitation e.V.
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