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ZITUNIT VAN CHASSIS 
DEMONTEREN
 - Schakel de rolstoel uit�
 - Maak buskabel A los van het bedieningspaneel�
 - Knip event� tiewraps door waarmee de kabel aan de 

zitunit is bevestigd�
 - Draai schroef B los met een 6 mm inbussleutel�
 - Verwijder de zitunit�
 -  Controleer bij de montage of de zitting
 -  parallel loopt met de wielen�
 -  Draai schroef B vast met een 6 mm inbussleutel�
 -  Sluit buskabel A aan op het bedieningspaneel�
 -  Plaats de zitting in de gewenste stand�

NB! Bij het losdraaien van schroef B glijdt de 
hefkolom omlaag richting vloer. 
Klemgevaar.

KAP DEMONTEREN
 -  Maak de 6 st 5 mm inbusschroeven A los waarmee de 

kap bevestigd is� 
 - Verwijder de kap�
 - ACCU'S VERVANGEN
 - Demonteer de kap, zie boven�
 - Maak de banden los waarmee de accu's vastzitten
 - Zet de hoofdschakelaar uit (automatische zekering)
 - Maak de plus- en minpolen los�
 - Verwijder de accu's�
 - Plaats nieuwe accu's� Let goed op dat u de kabel met 

de plusmarkering aan de pluspool bevestigt en de 
minkabel aan de minpool�

BESTURINGSELEKTRONICA 
VERVANGEN
 - Trek alle contacten uit de elektronicabox�
 - Maak de twee schroeven A los met een inbussleutel 

van 4 mm en sleutel van 8 mm�
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ACTUATORMODULE 
VERVANGEN
 - -Trek de buscontacten en het contact voor de zittingactuator 

los
 - Draai de twee schroeven los waarmee de actuatormodule is 

bevestigd� Verwijder de module�
 - Monteer de nieuwe module in omgekeerde volgorde  

Ouder model (op afbeelding)
 - Trek de buscontacten en het contact voor de zittingactuator 

los
 - Maak de kunststof vergrendeling aan de bovenzijde van de 

houder los met een geschikte schroevendraaier (zie afbeel-
ding) en haal de box (rechts) uit de houder�

 - Zorg er bij de montage voor dat de vergrendeling inschakelt 
als de box in de houder wordt geklikt�

AANDRIJFRIEMEN VERVANGEN
 - Maak borgmoer A los�
 - Maak spanschroef B los met inbussleutel nr 4, totdat de  

aandrijfriem verwijderd kan worden�
 - Ontkoppel de rem zodat de riem eraf gehaald kan worden�
 - Monteer de nieuwe riem�
 - Span de riem aan met spanschroef B� Controleer de juiste 

riemspanning door met een belasting van 1 kg midden op 
de riem te drukken�  De riem moet dan 6 mm (korte riem) of 
7 mm (lange riem) inzakken�

 - Draai borgmoer A vast�

AANDRIJFMOTOREN 
VERVANGEN
 - Demonteer de aandrijfriemen (zie boven)
 - Trek de motorcontacten (M1 en M2) uit de elektronicabox�
 - Knip de tiewraps van de motorkabels van de accuhouder�
 - Draai schroef A van de rechter koppelnippel van de veer los 

en trek de veer eruit�
 - Draai klemschroef B van motorhouder los met inbussleutel 6 

mm en verwijder de motor�
 -  Monteer een nieuwe motor in de omgekeerde volgorde�
 - NB: de motor moet zover worden ingeschoven dat deze 

tegen de bevestiging aan ligt�

Controleer na de montage:
 - Of de bediening van de remontkoppeling niet te stroef gaat�
 - De functie van de microswitch�
 - Of beide motoren te ontkoppelen zijn�
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ZITTINGACTUATOR 
DEMONTEREN
 - Demonteer de zitunit van het chassis� (Zie pag� 2)�
 - Draai de schroeven A los, in totaal 4 st� en verwijder 

de actuator�
 - Hermonteer in omgekeerde volgorde�

ACTUATORMOTOR ZITTING 
VERVANGEN
 - De actuatormotor kan worden vervangen zonder de 

actuator te demonteren�
 - Maak de schroeven C (2 st�) los met inbussleutel 3 mm�
 - Verwijder de motor�
 - Plaats de nieuwe motor en draai de schroeven aan�

TANDWIELKAST SMEREN
 - De tandwielkast van de zittingactuator moet ca� 1x per 

jaar worden gesmeerd�
 - Draai schroef B los en haal deze uit de tandwielkast�
 - Gebruik daarvoor inbussleutel 4 mm�
 - In het schroefgat kan vet aangebracht worden� Gebruik 

een vetspray met een spuitmond of kogellagervet van 
goede kwaliteit� Max� 2-3 keer sprayen�

 - Draai na het smeren schroef B vast�
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Afbeelding nr. 1

Uitg� 002 2018-11-08

Technische tekening zittingsysteem SitRite
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Pos. Artikelnr. Benaming
1� 800010-1950 Zitkruis Euroflex koppeling
2� 800010-1953 Kantelen met slinger
3� 800010-1952 Kantelen handmatig
4� 224102-8000 Actuator, nieuw kantelkruis, 12 V 50 mm
5� 800010-1955 Kantelen met gasveer
6� 224103-8010 Actuator Multirygg, 12 V 40 mm
7� 229001-6008 Hoek rugleuning rugstang handmatig
8� 227001-6200 Multirygg, samengesteld
9� 227001-6000 Multirygg met handmatige instelling

10� 227001-6100 Multirygg met slinger
11� 227002-6100 Multirygg elektrische actuator 12 V
12� 227003-6000 Multirygg met gasveer

Zie pagina 9 & 10 voor meer informatie over Multirygg
13� 634001-4012 Armsteun breedteinstelling, 624001-4012K 

Breedteinstelling Classic
14� 624001-4010K Armsteun hoogteinstelling Classic
15� 624002-4004 Armsteunpad zacht 30x3 cm

Andere alternatieven voor armsteunen hieronder
624001-4004-S Armsteunpad zacht 30x5 cm
624003-4004 Armsteunpad PU 30cm
624002-4007 Armsteunpad zacht 40x3 cm
624001-4007 Armsteunpad zacht, hoogte 40 cm

16� SitRite zittingen, artikelnummer en afmetingen
624520-4040 Zitting SitRite 40x40
624520-4045 Zitting SitRite 40x45
624520-4545 Zitting SitRite 45x45
624520-4550 Zitting SitRite 45x50
624520-5050 Zitting SitRite 50x50

17� SitRite rugleuning: Artikelnummer, afmetingen en accessoires� Alle 
rugkussens hebben een vastgeschroefde aluminium rails�
224525-3640 Rugleuning SitRite 37x43
224525-3640-B SitRite rugleuning 37*43 koppeling incl� versteviging 

rompsteun
224525-3640-S SitRite rugleuning 37*43 koppeling incl� luchtvulling
224525-4245 Rugleuning SitRite 42x45
224525-4245-B SitRite rugleuning 42*45 koppeling incl� versteviging 

rompsteun
224525-4245-S SitRite rugleuning 42*45 koppeling incl� luchtvulling
224525-4550 Rugleuning SitRite 47x47
224525-4550-B SitRite rug 47*47 koppeling incl� versteviging 

rompsteun
224525-4550-S SitRite rugleuning 47*47 koppeling incl� luchtvulling

Onderdelenlijst zittingsysteem SitRite: Afbeelding 1



8

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

27 

26 

28 

29 

30 

31 

33 
32
28

34 

35 

36 

37 

41 
40 

38 
39 

38 

39 

Afbeelding nr. 2

Technische tekening Multirygg  
(met handmatige instelling)



9

Pos. Artikelnr. Benaming
18� SW-01985 Rugbuis, onderste deel
19� SW-01992 Rugbuis, bovenste deel
20� SW-02034 Rugbuis Multirygg
21� SW-01999 Penbout M8, Multirygg
22� 274001-6005 Profielbevestiging
23� 674001-6004 Profiel rugbuis ABC
24� 675002-4400 AL-profiel borgplaat ABC
25� SW-01993 Afstellers, rugbuis
26� SW-01997 Stang afstellers, rugbuis
27� 7WN5000-8*16 Vergrendelingshendel WN 500 65-M8*16
28� 7MRP-63-8*30 Vergrendelingshendel MRX 63p-M8*30
29� 624001-9000 Tandwielvergrendeling
30� 7ML4M-8 Vierkantmoer M8 FZB
31� 7F6S-8*22 Schroef MF6S-M8*22 FZB
32� 7K6S-8*25 Schroef K6S M8*25 Zwart chroom
33� 7BRB-8,4*16 SK Sluitring 8,4*16*1,5 Zwart chroom
34� 7MC6S-5*10 LOCK Schroef MC6S-M5*10 Fzb, LOCKTITE
35� 7K6S-8*12 Schroef bol K6S M8*12 Zwart chroom
36� 7KH-13-8 Moerdop M8
37� 7LOCKING-M8L Borgmoer M8 DIN 985 FZB
38� 7BRB-5,3*10 Ring 5,3*10*1 FZB
39� 7PLASTB-10,5*18 Kunststof ring 10,5*18*1,0
40� 7BM-1008-FB Dry star smeervrije bus 10*12*8
41� 2FJL-6*80E FJ-LÅS 6*80 ENK NITAD

Artikelen 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32 =227004-6000 Rugbuis Multirygg SitRite/basic

Onderdelenlijst Multirygg: Afbeelding 2
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Onderdelenlijst rugleuning SitRite: Afbeelding 3

Pos. Artikelnr. Benaming
17a� 624525-3640 Rugbuis SitRite 36*40 cm

624525-4245 Rugbuis SitRite 42*45 cm
624525-5050 Rugbuis SitRite 50*50 cm

17b 674001-6001 Rugprofiel ABC Hoogte 280 mm
17c 7F6S-6*14 Schroef MF6S-6*14
17d SW-01502 Afdekking Al-profil, ABC, SitRite
20 SW-02034 Rugbuis Multirygg
20f 2FJL-6*80E FJ-LÅS 6*80 ENK NITAD
22 274001-6005 Profielbevestiging
23 674001-6004 Profiel rugbuis ABC
24 675002-4400 AL-profiel borgplaat ABC
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Uitg� 002 2018-11-08

Afbeelding 4

Technische tekening zittingsysteem Comfort
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Pos. Artikelnr. Benaming
1a uit assortiment Aluminium profiel zitting zijkant 
1b uit assortiment Aluminium profiel zitting voor
1c 699101-3001 Comfortzitting nieuw
2 699101-3001 Kunststof plaat comfortzitting
3 7K6S-5*12 Schroef M5*12
4 699001-3010 Moerplaat DX aluminium zitting
5a 699103-3008 Zittingbekleding
5b 699103-3011 Comfortzitting schuim
6a 699102-3003 Bekledingspocket kussen
6b 699102-3001 Zittingkussen schuim
7 699001-2011 Combibevestiging voor beensteunen
8 7K6S-8*20 Schroef M8*20
9 Kantelbeslag links

10 Kantelbeslag rechts
11 357001-4300 Kantelverbindingsas
12 7LANKS M10*100 Verbindingsschroef
13 Schroef spec� M10*35
14 7KL-6-10 Borgmoer M10
17 Doorvoerplaat
18 7POLYB-20*25 Polyamide bus
19 7F6S-10*40 Schroef M10*40
20 7F6S-8*20 Schroef M8*20
21 11230515-S Reserveonderdeel kantelas
22a 7F6S-5*12 Schroef M5*12
22b 7TFF-08075 Bus smeervrij
23 699102-6000 Rugleuning laag
24 699101-6030 Borgpen M6*10
25 7KL-6-5 Borgmoer M5
26a 699101-6031 Borgpen M6*30
26b Knop
27 699103-6005 Bekleding lage rugleuning
28a 699101-6001 Schuim lage rugleuning
28b 699102-6001 Schuim rugkussen
30 Zijplaat links
31 Zijplaat rechts
32 Beslag rugkanteling
33 Beslag rugleuning
34 7F6S-8*30 Schroef M6*30
35 699001-9001 Afdekring
36 699001-4000V Hoogteinstelling armsteun links 
37 699001-4000H Hoogteinstelling armsteun links 
38 7K6S-8*30 Schroef M8*30
39 7K6S-8*20 Schroef M8*20
40 7K6S-8*35 Schroef M8*35
41 699001-40001 Armsteunbevestiging breedteinstelling

Onderdelenlijst zittingsysteem COMFORT: Afbeelding 4
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Afbeelding 5

Technische tekening chassis Miniflex: Afbeelding 5
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Pos. Artikelnr. Benaming
1 659001-1000 500 Chassis, staaldetails
2 358001-7000 Achterzwenk
3 659101-2001 Afstandsring
4 7FBB-10,2 Veerring 10,2
5 7MC6S-10*30 Schroef M10*30
6 659101-2003 Busas
7 7VINKL-AS16 Scharnierverbinding HEYD
8 7MC6S-10*30 Schroef M10*30
9 7FBB-10,2 Veerring 10,2

10 7M6S-8*35 Schroef M8*35
11 7K6001-2Z Kogellager 6001-2Z
12 669001-1102 Penverbinding alu� steun laag
13 7MC6S-6*16 Schroef M6*16
14 7BRB-M6*18 Sluitring 6,4*18*1,6
15 7SFL-31 Afdekdop 32
16 7BRB-13,5*24 Sluitring 13,5*24*2,5
17 7DIN-12*1,25 Moer M12*1,25
18 669201-7000 Zwenkwielgaffel achter
19 7HJUL-125 Wiel 125 donkergrijs
20 7M6S-8*60 Schroef M8*60
21 7BRB-8,4*16 Sluitring 8,2*16*1,6
22 7KL-6-8 Borgmoer KL 6 M8
23 659101-2000 Wielas
24 7KL-6-12 Borgmoer KL 6 M12
25 659101-1101 Aandrijfriemwiel Z=60
26 659101-2010 Afstandsbus aandrijfwiel
27 759201-7000hjul Wiel 200*50 SUPO
28 7MC6S-6-60 Schroef M6*60
29A 259001-1100H Aandrijfmotor incl� tandw� & rem rechts
29B 259001-1100V Aandrijfmotor incl� tandw� & rem links
30 659101-1003 Aandrijfriem HTD 980 5M (lang) rechts
31 659101-1002 Aandrijfriem HTM 980 5M (kort) links
32 69201-1700 Hendel remontkoppeling
33 7MC6S-5*35 Schroef M5*35
34 659101-1220 Bevestiging timer
35 659001-1002 Kapbevestiging achter
36 659101-1001 Kapbevestiging voor
37 7K6S-8*12-SK Schroef M8*12
38 259201-9000V Kap zwart links
39 259201-9000H Kap zwart rechts
40 7K6S-8*12-SK Schroef M8*12
41 DEKAL Automatische zekering 12 A
42 669001-1001 Bevestigingsplaat PG-voedingsmodule
43 659101-1001 Aandrijfriemwiel Z=18
44 259101-8000 Actuator zittinglift 250 mm slag
44A 259102-8000 Actuator zittinglift 180 mm slag

Onderdelenlijst chassis Miniflex
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Pos. Artikelnr. Benaming
48 7DX-PM Voedingsmodule Dynamic G90
48a 7DX-DK-PMB21 Voedingsmodule Dynamic Shark
49 7DX-BUS-1�5 BUS-kabel Dynamic G90 1,5 m
49a 7DX-GSM80233 Communicatiekabel Shark
50 7DX-LOOM-PM Kabelset accu G90
50a 7DX-GSM80208 Kabelset accu Shark
51
51a 7DX-GSM60182 Kabelset motor Shark
52 7A512/16 Accu 12 V 18 A
55 7DX-CLAM Module zittingfuncties/verlichting Clam G90
56 7DX-BUS-0�5 BUS Kabel Dynamic G90 1,5 m

57 7DX-LOOM-AUX Kabelset CLAM
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PROBLEEMOPLOSSING AV DX - 
BESTURINGSELEKTRONICA
Foutmelding bij storingen.

Alle fouten van het DX-systeem worden getoond met knipperende controlelampjes op het 
bedieningspaneel bij de aan/uit-schakelaar� De knipperende lampjes worden getoond in ”groepen” met 
aantallen van 1-12 en met een tussenpauze van ca� 2 seconden� Het aantal knipperingen geeft aan welke 
fout er is opgetreden�

Antal 
knipperingen Soort fout Stopt de rolstoel?

Verkeerd 
aangesloten?

Beperkte rijstand?

1 DX - module Afhankelijk van 
module

Afhankelijk van 
soort fout

Afhankelijk van soort 
fout

2 DX - accessoires Afhankelijk van soort 
fout

Afhankelijk van 
soort fout

Nee

3 Links (M1) motor Ja Ja  Nee
4 Rechts (M2) motor Ja Ja Nee
5 Links (M1) 

parkeerrem
Ja Ja Nee

6 Rechts (M2) 
parkeerrem

Ja Ja Nee

7 Lage accuspanning Ja Controleer de accu's en de acculader
8 Hoge accuspanning Ja Controleer de accu's en de acculader
9 Buskabel Ja Nee Ja

10 Buskabel Ja Ja Ja
11 Overbelasting Ja Ja Nee
12 Compatibiliteitsfout Ja Ja Nee

Opmerkingen bij tabel

1: Fouten die van invloed zijn op de rijveiligheid stoppen de rolstoel automatisch� Fouten die minder ernstig 
zijn worden uitsluitend weergegeven met knipperende controlelampjes terwijl de rolstoel verder kan rijden�

2: Bij sommige fouten wordt de elektronica gereset als de fout is hersteld en knipperen de controlelampjes 
niet meer� Andere fouten kunnen ”gekoppeld” zijn� Dit houdt in dat de rolstoel minstens 2 seconden 
uitgeschakeld moet worden en vervolgens weer ingeschakeld moet worden om de fout te herstellen�

3: Bij mindere ernstige fouten kan de elektronica omschakelen naar de ”beperkte rijstand”� Dat houdt in dat 
de rolstoel nog steeds kan rijden, maar dat alle snelheidsvariabelen beperkt zijn�
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FOUTMELDING BIJ STORINGEN
1 x knipperen - DX modulefout

Meestal treedt deze fout op omdat de joystick is aangeraakt voordat de accu-indicator gestabiliseerd 
is� Het kan ook komen doordat de motoren van de rolstoel ontkoppeld zijn� Zie handleiding! Als de 
rolstoel het model DX Compact betreft kan het komen doordat de zittinglift niet in de laagste stand 
staat� Breng de zittinglift omlaag! Schakel de rolstoel opnieuw in! Het kan ook betekenen dat een van 
de DX-modules defect is en vervangen moet worden� Check de controlelampjes op elke DX-module� 
Als de lampjes knipperen betekent dit dat de module defect is�

2 x knipperen - DX-accessoires

Dit geeft aan dat een accessoire dat aan het DX-systeem is gekoppeld defect is� Dit is niet van 
toepassing op rolstoelen met zittinglift en snelheidsbegrenzing, omdat twee keer knipperen dan 
betekent dat de zittinglift niet in de laagste stand staat en de snelheidheidsbegrenzer is geactiveerd�

3 x knipperen - Linker (M1) motor

Dit geeft aan dat de kabel tussen het M1-contact van de elektronicamodule en de motor defect of 
kortgesloten is, of dat er een motorstoring is�

Controleer dit door de M1-aansluiting bij de elektronicamodule los te koppelen en de weerstand te 
meten tussen buitenste contacten (1 en 4) om een defect of kortsluiting vast te stellen�

4 x knipperen - Rechter (M2) motor

Dit geeft aan dat de kabel tussen het M2-contact van de elektronicamodule en de motor defect of 
kortgesloten is, of dat er een motorstoring is�

Controleer dit door de M2-aansluiting bij de elektronicamodule los te koppelen en de weerstand te 
meten tussen buitenste contacten (1 en 4) om een defect of kortsluiting vast te stellen�

5 x knipperen - Linker (M1) parkeerrem

Dit geeft aan dat de kabel tussen het M1-contact van de elektronicamodule en de parkeerrem defect 
of kortgesloten is, of dat er een parkeerremstoring is�

Controleer dit door de M1-aansluiting bij de elektronicamodule los te koppelen en de weerstand te 
meten tussen binnenste contacten (2 en 3) om een defect of kortsluiting vast te stellen�

Controleer ook of de ontkoppelingsbediening van de parkeerrem de remmen daadwerkelijk herstelt 
als de hendel in de rijstand wordt gezet�

6 x knipperen - Rechter (M2) parkeerrem

Dit geeft aan dat de kabel tussen het M2-contact van de elektronicamodule en de parkeerrem defect 
of kortgesloten is, of dat er een parkeerremstoring is�

Controleer dit door de M2-aansluiting bij de elektronicamodule los te koppelen en de weerstand te 
meten tussen binnenste contacten (2 en 3) om een defect of kortsluiting vast te stellen�

Controleer ook of de ontkoppelingsbediening van de parkeerrem de remmen daadwerkelijk herstelt 
als de hendel in de rijstand wordt gezet�
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7 x knipperen - Te lage accuspanning

Geeft aan dat de accuspanning te laag is om te kunnen rijden met de rolstoel� Laad de accu's op en 
controleer of de controlelampjes van de lader aangeven dat er wordt opgeladen� Als de storing blijft 
optreden meet u de accuspanning bij de polen van de accu's zowel tijdens het opladen en zonder 
aansluiting op de lader� Als er een groot verschil zit tussen de spanning zijn de accu's waarschijnlijk 
defect en moeten deze vervangen worden� Controleer ook de aansluitingen en bekabeling van de 
accu's�

8 x knipperen - Te hoge accuspanning

Dit geeft aan dat de accuspanning hoger is dan 32 V� Normaliter kan dit alleen maar optreden tijdens 
het laden en duidt dit op een defecte lader�

9 x knipperen - CANL - Fout

Indicatie van een storing (defect of kortsluiting) in de CANL-leiding van de DX-buskabel die resulteert 
in communicatiestoringen tussen het bedieningspaneel en de elektronica-unit� Het besturingssysteem 
blijft functioneren in de ”beperkte rijstand” maar de fout moet zo snel mogelijk worden opgespoord 
en opgelost� De vermoedelijke oorzaak van de storing is een beschadigde buskabel tussen de 
bedieningsbox en de elektronica-unit�

10 x knipperen - CANH - Fout

De CANH-leiding in de DX-bus wordt deels gebruikt voor communicatie tussen elektronicamodules, 
deels als leiding voor een ‘kill’-signaal� Het kill-signaal is een oproep aan alle modules om over te gaan 
op een vooraf ingestelde ”veilige” modus� Het signaal wordt geïnitieerd door de CANH-leiding te 
koppelen aan accu (+) of accu (-)� Het signaal kan handmatig worden gegeven, bijvoorbeeld met een 
noodschakelaar, of automatisch vanaf een module die een fout detecteert en het systeem uitschakelt� 
Dit houdt in dat een CANH-fout het gevolg kan zijn van uiteenlopende problemen�

Het DX-systeem gaat indien mogelijk over op de ”beperkte rijstand”�

11 x knipperen - Overbelasting

Als de motorspanning voortdurende de voorgeprogrammeerde grenswaarde overschrijdt gedurende 
de tijd die geprogrammeerd is als ‘stall time out’, stopt de rolstoel en knippert het controlelampje 
11 keer� Om dit te herstellen, moet de rolstoel eerst uitgeschakeld en vervolgens weer ingeschakeld 
worden�

12 x knipperen - Compatibiliteitsfout

Dit wijst op een compatibiliteitsfout tussen verschillende elektronicamodules in het DX-systeem� Deze 
fout kan niet optreden als de rolstoel in gebruik is�

Onderhoud DX-systeem
 - Alle kabels en contacten moeten regelmatig worden gecontroleerd op beschadigingen en oxidatie� 

Vervang losse, geoxideerde of beschadigde contacten en kabels�
 - Houd alle componenten van het DX-systeem vrij van stof, vuil en vloeistoffen� Event� schoonmaken 

met een doek die bevochtigd is met warm water of alcohol� Gebruik geen oplosmiddelen�
 - Het systeem bevat geen onderdelen die onderhoud nodig hebben� Maak de elektronicabehuizing 

niet open�

LET OP!

Als een onderdeel van het systeem beschadigd is, moeten de componenten door gekwalificeerd 
personeel worden gecontroleerd voordat de rolstoel in gebruik wordt genomen.
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Uw elektrische werkstoel is standaard geprogrammeerd 
met de volgende parameters van Euroflex System AB Rijprogramma
Miniflex 500 1 2 3
1. Max. snelheid vooruit (Maximum Forward 

Speed)
20% 50% 100% 

2. Versnelling vooruit (Forward 
Acceleration)

40% 40% 40%

3. Remweg vooruit (Forward 
Deceleration)

60% 60% 60%

4. Max. snelheid achteruit (Maximum Reverse 
Speed)

30% 50% 70%

5. Versnelling achteruit (Reverse 
Acceleration)

35% 35% 35%

6. Remweg achteruit (Reverse 
Deceleration)

70% 70% 70%

7. Max. draaisnelheid (Maximum Turning 
Speed)

25% 45% 50% 

8. Draaiversnelling (Turning 
Acceleration)

40% 40% 40% 

9. Remmen bij draaien (Turning 
Deceleration)

60% 60% 60%

10. Gevoeligheid van joystick (Damping Point) 40% 40% 40%

Eigen notities bij herprogrammeren van rolstoel
Miniflex 500 1 2 3
1. Max. snelheid vooruit (Maximum Forward 

Speed)
2. Versnelling vooruit (Forward 

Acceleration)
3. Remweg vooruit (Forward 

Deceleration)
4. Max. snelheid achteruit (Maximum Reverse 

Speed)
5. Versnelling achteruit (Reverse 

Acceleration)
6. Remweg achteruit (Reverse 

Deceleration)
7. Max. draaisnelheid (Maximum Turning 

Speed)
8. Draaiversnelling (Turning 

Acceleration)
9. Remmen bij draaien (Turning 

Deceleration)
10. Gevoeligheid van joystick (Damping Point)
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Dynamic - *Herprogrammering
1� Sluit de rolstoel aan op de wizard en download het programma van de rolstoel naar de computer�
2� Ga naar ”Lightings Settings” en wijzig naar ”Yes”�
3� Draag het programma opnieuw over naar de rolstoel�
4� Blader met het bedieningspaneel door het menu totdat er ”L” op het display verschijnt�
5� Duw de joystick naar voren of naar achteren tot het knipperen stopt�
6� Wijzig terug naar ”Nee” onder ”Lightings Settings” en download het programma naar de rolstoel�

*Wijzigingen voorbehouden�

Programmering - Wizard
Hoe installeer in het programma?

Alle programma's/updates zijn beschikbaar op www�eurovema�com onder de tab ’Files to download’

Wizard programma (5.1 en 3.5)

Download het bestand en voer het uit� Download ook eventuele updates�

Wizard programma (3.1)

Download het ZIP-bestand naar het ”bureaublad”� Exporteer vervolgens de inhoud van het gedownloade 
bestand naar het ”Bureaublad”� Zoek het juiste bestand op en klik op het bestand ”setup�exe” in de map 
”Wizard 3�1”� Het programma wordt geïnstalleerd op de computer� U bent klaar!

Download ook de updates voor Wizard 3�1 en voor ”HASP driver”�

Eurovema stuurprogramma

Download het ZIP-bestand naar het ”bureaublad”� Pak het bestand uit en plaats de map met het 
stuurprogramma ergens op de computer� Bijv� ”Bureaublad” of ”Documenten”�

Start Wizard 5 en klik op ”File open (Bestand openen)” en zoek de map met het stuurprogramma� De 
mappen met de naam ”G90” zijn voor de G90-bedieningsbox�

OF

Download het ZIP-bestand naar het ”bureaublad”� Exporteer vervolgens de inhoud van het gedownloade 
bestand naar het ”Bureaublad”� Markeer alle bestanden in de map ”Eurovema stuurprogramma”, knip deze 
en plak ze op het ”Bureaublad”�

Open vervolgens Wizard 3 en klik op ”File import (Bestand importeren)” en vervolgens ”Browse (Bladeren)”, 
zoek dan de map ”p00�dir” op het ”Bureaublad”� Markeer de map door er één keer op te klikken� Klik 
op ”OK”� Plaats een vinkje voor het vakje ”Include sub Folder (Inclusief submappen)”� Klik op ”Import 
(Importeren)”� Markeer waar de bestanden moeten komen in Wizard 3 en klik nogmaals op ”Import 
(Importeren)”!

Wijzig de mapnaam door te klikken op ”File open (Bestand openen)”, markeer de nieuwe naam zodat deze 
”blauw” wordt en klik op ”Rename (Naam wijzigen)” en typ bijv� ”Euroflex stuurprogramma” in� U bent klaar!
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Klachten
Verplichting klant: Bij een klacht vragen wij u om een klachtenformulier in te vullen en deze naar ons toe 
te sturen via e-mail of post� Geef aan over welk product de klacht gaat en wat er is gebeurd�

Het klachtenformulier is te downloaden op www.eurovema.com/se-sv/reklamation

E-mail: order@eurovema�se

Post: Eurovema Mobility AB, Kundtjänst, Baldersvägen 38, 332 35 GISLAVED, Zweden

De klachten moet altijd omvatten:

 - Het 10-cijferige serienummer van het product
 - Productnummer/naam
 - Beschrijving van defect/schade� Voeg indien mogelijk een foto toe�

Verplichting Eurovema Mobility: Bij een gegronde klacht ontvangt u een gerepareerd/vervangend 
artikel of een restitutie� De klacht kan niet gegrond worden verklaard voordat we het artikel hebben 
gecontroleerd� Het is in ons belang om de klacht van de klant zo snel mogelijk op te lossen� Neem voor 
vragen over de verzending contact op met Eurovema Mobility AB tel� +46 371-39 01 00

Technische ondersteuning
Technische ondersteuning Euroflex: stuur een e-mail naar euroflex@eurovema�se of bel op werkdagen 
tussen 7�00-16�00 uur naar + 46 734-42 59 50�
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Checklist voor reconditionering van 
elektrische rolstoelen voor gebruik binnen

Elektrische rolstoel ................... Serienr. ..........................................................................................................

Gebruiker ............................................................................................................................................................

Aanbevolen service-onderhoud 1 keer per jaar of vaker als de gebruiker zwaarder of spastisch 
is, omdat dit een grotere belasting voor de rolstoel met zich mee kan brengen.

Gecontroleerd op ................................ / ......................... /.............................  

Gecontroleerd door .......................................................................................
Handtekening

Elektronica en elektrische systemen  
(Testen besturingssysteem, schoonmaken, event. aanpassingen. Controle 
van actuatoren, bevestigingen, behuizingen, bekabeling etc.)

Wielen en wielophangingen 
(Controle van slijtage, speling, schoonmaken, aanpassingen, smeren, event. 
vervanging van wielen, wielgaffels, wielbouten etc.) 

Hefkolom 
(Bevestiging, schoonvegen buitenzijde, verder onderhoudsvrij) 

Accu 
(Controle van status, staat, contacten, event. belastingtest) 

Sturen en knoppen 
(Smeren en schoonmaken)

Mechanisme zitting en rugleuning 
(Controle van bevestigingen, slijtage, speling, scheuren, etc. smeren)

Armsteunen 
(Schoonmaken, event. vervanging van armsteunpads) 

Bekleding 
(Schoonmaken of wassen op 60°, event. vervangen) 

Beensteunen 
(Schoonmaken, controle op slijtage, staat) 

Mechanisme remontkoppeling 
(Controle functionaliteit, aanpassingen en smeren van veer) 

Eventuele extra uitrusting 
(Schoonmaken, smeren, functietest)

Proefrit & functietest 
(Sturen, remmen, laden en alle manoeuvres)



Publ.nr. 9815/2 rev: 2018-12


