Nederlands

Gebruiksaanwijzing

flexmobil i6

art.nr. BRU-500-02

rev: 2019-augustus

1

Inhoud
Pagina
Inleiding, gebruik, testspecificatie en contact- en productinformatie�������������������������������������������������������������3
Uitpakken, montage en transport����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4
Veiligheidsvoorschriften����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5
Overzicht van verschillende zittingsystemen������������������������������������������������������������������������������������������������������������6
Overzicht Flexmobil i6 SitRite������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7
Overzicht Flexmobil i6 Comfort��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8
Besturingssysteem Linx REM211 en R-net������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9
Rugleuning SitRite – zitdiepte en rugleuninghoek, handmatige instelling������������������������������������������������ 10
Rugleuning Comfort- zitdiepte, handmatige instelling en rugleuninghoek, elektrische instelling.�� 11
Rugleuning SitRite – hoogteinstelling, handmatige instelling������������������������������������������������������������������������ 12
Kanteling zitting SitRite – handmatige instelling�������������������������������������������������������������������������������������������������� 13
Zittinghoogte SitRite en Comfort - elektrische instelling����������������������������������������������������������������������������������� 14
Kanteling zitting SitRite en Comfort – elektrische instelling����������������������������������������������������������������������������� 15
Rugleuninghoek SitRite en Comfort – elektrische instelling����������������������������������������������������������������������������� 16
Armsteunen, hoogte- en breedteinstelling������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17
Houder voor bedieningspaneel – instelling������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 18
Neksteun SitRite – instelling������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 19
Neksteun Comfort – instelling�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20
Beensteunen – volledige voetsteun��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 21
Beensteunen – gedeelde voetsteunen��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 22
Beensteunen – elektrische, instellingen������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 23
Rijden met elektrische rolstoel, Linx / PG R-net����������������������������������������������������������������������������������������������������� 24
Rijles��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25
Rijbeperkingen voor hellende en oneffen ondergronden��������������������������������������������������������������������������������� 26
Ontkoppeling van remmen������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 27
Accu's opladen������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 28
Automatische zekering / Hoofdschakelaar�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 29
Garantie, service en CE-markering������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 30
Beheer, onderhoud en schoonmaken����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 31
Technische gegevens������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 32
Probleemoplossing����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 33
Fout- en diagnosecodes LiNX��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 34
Foutcodes PG-Rnet����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 35
Transport van elektrische rolstoel. Hef- en bevestigingspunten��������������������������������������������������������������������� 34
Verplaatsing van de rolstoelgebruiker���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 35
Reconditionering, hergebruik en afdanken van een rolstoel ��������������������������������������������������������������������������� 36
Afvalscheiding ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 37

Voor slechtzienden: De gebruikershandleiding is beschikbaar
in PDF-formaat met beeldvergrotingsmogelijkheden op
http://www.eurovema.com/sv-se/dokument/.
2

INLEIDNING
Gefeliciteerd met uw keuze voor een Flexmobil i6! Wij zorgen er graag voor dat u tevreden bent
met dit Euroflex-product van Eurovema Mobility AB, dat is ontwikkeld en geproduceerd in Zweden.
De elektrische rolstoel voldoet aan de hoogste eisen ten aanzien van ergonomie, zitcomfort en
functionaliteit.
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u optimaal kunt profiteren van alle mogelijkheden
van uw i6!

GEBRUIKER EN GEBRUIK
Flexmobil i6 is een elektrisch aangedreven rolstoel voor gebruik binnen. Deze is geschikt voor kinderen
en volwassenen met een beperkte mobiliteit en kan worden gebruikt door personen die gebruik
kunnen maken van een bedieningspaneel in een rolstoel. Het wordt sterk aanbevolen om het gebruik
van een rolstoel eerst te laten beoordelen door een fysiotherapeut of een andere gekwalificeerde
professional. De Flexmobil i6 is verkrijgbaar in verschillende zittingformaten die zijn voorzien van diverse
instelmogelijkheden om in iedere individuele behoefte te voorzien. De verwachte productlevensduur is
10 jaar.

TESTSPECIFICATIE
Flexmobil i6 heeft een CE-markering en voldoet aan alle toepasselijke vereisten van richtlijn 1993:358
(93/42/EEG) betreffende medische hulpmiddelen en de voorschriften van de Dienst ter Beoordeling van
Geneesmiddelen, LVFS 2013:11. Deze voldoet aan alle vereisten van EN 12184:2014 klasse A.

BIJBEHORENDE DOCUMENTEN
Productgegevens, servicehandleidingen, installatievoorschriften, veiligheidsvoorschriften en eventuele
productterugroepacties zijn te lezen en downloaden op www.eurovema.se

3

UITPAKKEN EN MONTAGE

-

Open de verpakking en controleer of er geen transportbeschadigingen zijn.
Controleer daarnaast of de levering overeenkomst met de bestelling.

Als de rolstoel is geleverd met een ongemonteerde rugleuning en ongemonteerde armsteunen:

•

Druk de veerkogel in en plaats de rugbuis (afbeelding 1). Verdraai de hendel (2) en draai
de veiligheidsschroeven in de zijkant van de rugbuis (3, 4).

Controleer vóór het eerste gebruik of

•
•
•
•
•
•
•

alle hendels en schroeven zijn aangedraaid.
het ontkoppelingsmechanisme voor de remmen gedeactiveerd is.
er geen zichtbare kabels klem zitten of beschadigd zijn.
de armsteunen en de rugleuning omhoog staan en niet tegen de kap stoten als de zitting
in de laagste stand staat.
het display geen foutcodes toont (geen knipperende lampjes).
de accu's volledig opgeladen zijn.
de joystickbesturing in alle richtingen werkt en de rolstoel stopt als de joystick wordt
losgelaten

TRANSPORT
Bij het vervoer van een Flexmobil i6 in een motorvoertuig is het belangrijk dat de remmen zijn
ingeschakeld. Zie “Ontkoppeling van remmen”. De rolstoel moet worden vastgezet met spanbanden.
Standaard uitgerust met speciale bevestigingsogen. Het is streng verboden om tijdens het transport
in de rolstoel te zitten. Door het verwijderen van de rugleuning, arm- en beensteunen verkleint u de
transportafmetingen. De accu's in de rolstoel zijn onderhoudsvrij en gesloten, van het type AGM en
goedgekeurd voor vervoer in een vliegtuig. Zie pagina 35 voor meer informatie over transport.

1.

4.

2.
3.

4

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN!

•
•
•

Lees de gebruiksaanwijzing vóór het gebruik van de elektrische rolstoel zorgvuldig door.

•
•

De elektrische rolstoel is bedoeld voor gebruik in een normaal binnenklimaat.

•

Bij de ontdekking van beschadigingen, losse onderdelen en veranderingen in de functionaliteit van de
stoel moet er direct contact worden opgenomen met de service-instantie (leverancier van hulpmiddelen).

•

Het gebruik van de verschillende instelmogelijkheden van de zitting kan gevolgen hebben voor de
stabiliteit van de rolstoel. Gebruik deze uitsluitend als de rolstoel op een vlakke ondergrond staat.

•
•

Draai alle schroeven, hendels en bedieningselementen goed aan na het uitvoeren van de aanpassingen.

•

Service, onderhoud en aanpassingen moeten worden uitgevoerd door professionals, die zijn erkend
door Eurovema Mobility AB.

•
•
•
•

Bij reparaties mogen uitsluitend originele onderdelen van Eurovema worden gebruikt.

•

De functionaliteit van de elektrische rolstoel kan verstoord worden in sterke elektromagnetische velden
bij bijv. kerncentrales of datacenters. De rolstoel kan storingen veroorzaken in systemen op basis van
elektromagnetische velden zoals alarmsystemen in winkels, automatische deuren etc.

Laad de accu's zo snel mogelijk op als de accu-indicator oranje wordt.
De hefkolom heeft een bedrijfscyclus van 2 on /18 off. Dit betekent een gebruik van 2 minuten gevolgd
door 18 minuten rust.
Ga voorzichtig te werk bij de handmatige instelling van de zittinghoek als de gebruiker in de stoel zit,
omdat er een risico bestaat voor een val uit de stoel.

Metalen oppervlakken kunnen zeer warm worden als deze worden blootgesteld aan de zon of andere
externe warmtebronnen.

Overschrijd het max. gebruikersgewicht van 150 kg niet.
Maak uitsluitend gebruik van de meegeleverde originele acculader voor het opladen van accu's.
Maak voor het behoud van de veiligheid uitsluitend gebruik van originele bevestigingselementen voor
de afneembare onderdelen bijv. armsteunen, rugleuning en voetsteunen.
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Overzicht van verschillende zittingsystemen
Het Euroflex-zittingsysteem is ontwikkeld om de gebruiker een optimaal zitcomfort te
bieden. Het zachte zitkussen is verkrijgbaar in verschillende afmetingen en biedt de
gebruiker een optimaal zitcomfort en een optimale ondersteuning. Het materiaal is
gemaakt van vuilafstotend en machinewasbaar polyester.
Het zittingsysteem is beschikbaar in de volgende combinaties:
1. SitRite
2. Comfort
3. Kind ABC

1.

2.

3.
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Overzicht Flexmobil i6 SitRite
1) bedieningspaneel
2) joystick
3) laadcontact
4) zitting
5) rugleuning
6) armsteunen
7) automatische zekering
8) aandrijfwielen
9) accukap
10) zwenkwiel
11) voetsteun
12) actuator zittinglift
13) draaiknop

2

6

5

1
3

4

13
12

11
78 9

10
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Overzicht Flexmobil i6 Comfort
1) bedieningspaneel
2) joystick
3) laadcontact
4) hefkolom
5) rugleuning
6) armsteunen
7) aandrijfwielen
8) accukap
9) zwenkwiel
10) voetsteunen

5

1 2
3
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4
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10
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Besturingssysteem Linx REM211 en R-net
De Flexmobil i6 is uitgerust met Dynamics Controls of met een PG Drives besturingssysteem om de kracht
van de accu's naar de motoren te kunnen reguleren.
De rolstoel en zijn elektrische zittingfuncties worden bediend met behulp van een bedieningspaneel
dat in twee uitvoeringen verkrijgbaar is: Linx REM211 en R-Net. De joystick wordt gebruikt voor het in de
gewenste richting bewegen van de rolstoel. De elektronica kan worden geprogrammeerd en aangepast
aan specifieke wensen, maar meestal is het originele programma toereikend. Als er een probleem
optreedt met de elektronica knippert de aan/uit-knop rood (1) Linx REM211 Door het tellen van het
aantal knipperingen kan de fout herleid worden. Zie hoofdstuk ”Probleemoplossing”.
1) aan/uit
2) keuze van rijprofiel
3) accu-indicator
4) aanpassing snelheid
5) joystick
6) keuze van zittingfuncties
7) symbolen voor zittingfuncties
8) claxon
9) status rijprogramma
10) aansluitingsindicator
11) verlichting (wordt niet gebruikt)
12) waarschuwingsknipperlichten

1

3

8

1

4

3
12

10

0m
0,0 km/u
Profile 1

1

9

6

2
9

7

5

8

11

MODEPROFILE

6

2

10

4

5

PG R-net

LINX REM211
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RUGLEUNING SitRite - Zitdiepte, handmatige instelling
Gebruik de draaiknop (1) voor het instellen van de zitdiepte met de rugleuning. Stel de gewenste
zitdiepte in door de rugleuning naar voren of naar achteren te schuiven. Zet de draaiknop in de
oorspronkelijke stand om te borgen.

RUGLEUNING SitRite – Rugleuninghoek, handmatige instelling
Gebruik de hendel (2) voor het instellen van de rugleuninghoek. Zet in de gewenste hoek en borg door
de hendel in de uitgangspositie te zetten

1.

2.
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RUGLEUNING Comfort – Zitdiepte, handmatige instelling
Voor het instellen van de zitdiepte via de rugleuning. Draai de twee inbusschroeven los waarmee
de actuator bevestigd is en draai de vier inbusschroeven los waarmee de rugleuning in het
zittingframe is bevestigd. Stel de gewenste zitdiepte in door de rugleuning naar voren of naar
achteren te schuiven. Draai de inbusschroeven vervolgens weer vast.

RUGLEUNING Comfort – Rughoek, elektrische instelling.
Gebruik het bedieningspaneel voor het instellen van de rughoek. Zie pagina 9 voor een afbeelding van
het bedieningspaneel.

LINX REM211
Druk op de knop ”keuze van zittingfuncties” (6, zie pagina 9) voor toegang tot de zittinginstellingen. Kies
de zitting door de joystick naar rechts of links te bewegen tot het symbool voor de rugleuning oplicht.
Duw de joystick vervolgens naar voren om de rugleuning naar voren te zetten en naar achteren om de
rugleuning naar achteren te zetten.

PG R-Net
Druk op de ”MODE”-knop voor toegang tot de zittinginstellingen. Kies de zitting door de joystick naar
rechts of links te bewegen tot het symbool voor de rugleuning oplicht. Duw de joystick vervolgens naar
voren om de rugleuning naar voren te zetten en naar achteren om de rugleuning naar achteren te zetten.

1.

2.
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RYGGSTÖD SitRite
RUGLEUNING
SitRite
– Höjdjustering,
– Hoogteinstelling,
manuell
handmatige
inställning
instelling
Maak de veiligheidsschroeven (2) los met een inbussleutel voordat u de hoogte van de rugleuning
Lossainstellen.
säkerhetsskruven
(2) med
innan
av ryggstödet.
Lossa påStel
spaken
gaat
Draai de hendel
(1)insexnyckel
llos door deze
eenhöjdjustering
½ omwenteling
linksom te draaien.
de
(1)
genom
att
vrida
den
moturs
½
varv.
Ställ
in
önskat
höjd
på
ryggstödet
och
vrid
spaken
gewenste hoogte van de rugleuning in en draai de hendel een ½ omwenteling rechtsom om deze
medurs ½ varv för att låsa. Efter justeringen, skruva åt säkerhetsskruven (2).
vast te zetten. Draai na het instellen de veiligheidsschroeven (2) vast.

1.

2.
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KANTELING ZITTING SitRite – Zithoek, handmatige instelling
De zithoek kan ingesteld worden van min 14° tot +32° naar achteren. Verdraai de knop rechtsom om
de zitting naar voren te kantelen en linksom om deze naar achteren te kantelen (1).

NB!
Klemgevaar

1.
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ZITTINGHOOGTE SitRite en Comfort – Elektrische instelling
De zitting kan traploos verhoogd en verlaagd worden in iedere gewenste hoogte en de gekozen hoogte
wordt automatisch vergrendeld. Schakel de elektronica voor de rolstoel in door het indrukken van de
aan/uit-knop (1).
LINX REM211
Kies het ”symbool voor de zittinglift” (7) door op de pijl omhoog of omlaag te drukken in de knop
voor de keuze van zittingfuncties (6), of door de joystick (5) naar rechts of links te bewegen tot
het ”symbool voor de zittinglift” oplicht.Duw de joystick vervolgens naar voren om de rugleuning naar
voren te zetten en naar achteren om de rugleuning naar achteren te zetten.
PG R-net
Druk op de ”MODE”-knop (6). Beweeg de joystick vervolgens naar rechts of links tot het symbool (4)
voor de zittinglift oplicht. Duw de joystick (5) vervolgens naar voren om de zitting omlaag te zetten en
naar achteren om zitting omhoog te zetten. De hoogteinstelling stopt automatisch als de joystick wordt
losgelaten. Druk op ”PROFILE” (2) om terug te keren naar de rijstand, het gekozen programma wordt op
het display (4) getoond.

+

0m
0.0 mph

4

Profile 1

1

MODE

6

PROFILE

6

2

7
5

5

PG R-net

LINX REM211
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KANTELING ZITTING SitRite en Comfort – Elektrische instelling
Als de stoel is uitgerust met een elektrische zittinghoek/kanteling, wordt deze functie geactiveerd via
het bedieningspaneel. LINX

REM211
Kies ”zittingkanteling” (7) door op de pijl omhoog of omlaag te drukken in de knop voor de
zittingfuncties (6), of door de joystick (5) naar rechts of links te bewegen tot het symbool voor de
zittingkanteling oplicht. Duw de joystick vervolgens naar voren om zitting naar voren te kantelen en
naar achteren om de zitting naar achteren te kantelen.

PG R-net
Druk op de ”MODE”-knop (6). Beweeg de joystick vervolgens naar rechts of links tot het symbool
(4) voor de zittingkanteling oplicht. Duw de joystick (5) vervolgens naar voren om zitting naar voren
te kantelen en naar achteren om de zitting naar achteren te kantelen. De zittingkanteling stopt
automatisch als de eindpositie wordt bereikt. Druk op de knop ”PROFILE” (2) om terug te keren naar de
rijstand, het gekozen programma wordt op het display (4) getoond.

NB! Klemgevaar
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PG R-net

2
2
2

Rugleuninghoek SitRite en Comfort – Elektrische instelling
Als de stoel is uitgerust met een elektrische rugleuninghoek, wordt deze functie geactiveerd via het
bedieningspaneel LINX

REM211
Kies ”het symbool voor de rugleuninghoek” (7) door op de pijl omhoog of omlaag te drukken in de knop
voor de zittingfuncties (6), of door de joystick (5) naar rechts of links te bewegen tot het symbool voor de
rugleuning oplicht. Duw de joystick (5) vervolgens naar voren om leuning naar voren te kantelen en naar
achteren om de leuning naar achteren te kantelen.

PG R-net
Druk op de ”MODE”-knop (6). Beweeg de joystick (5) vervolgens naar rechts of links tot het symbool
(4) voor de rugleuning oplicht. Duw de joystick (5) vervolgens naar voren om leuning naar voren te
kantelen en naar achteren om de leuning naar achteren te kantelen. Het instellen van de rugleuning stopt
automatisch als de eindpositie wordt bereikt. Druk op de knop ”PROFILE” (2) om terug te keren naar de
rijstand, het gekozen programma wordt op het display (4) getoond.

NB! Klemgevaar
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ARMSTEUNEN - hoogte- en breedteinstelling
Draai de knop los om de breedte tussen de armsteunen aan te passen (1). Stel in op de gewenste breedte
en draai de knop weer aan. Doe hetzelfde met de andere armsteun. Stel de hoogte van de armsteun in
door de knop los te draaien (2). Stel de gewenste hoogte in door knop vast te draaien.

ARMSTEUNEN - Opklapbaar naar achteren
Als de rolstoel is voorzien van opklapbare armsteunen kunt u deze naar achteren klappen voor een
eenvoudigere zijwaartse verplaatsing en de mogelijkheid te krijgen om bijvoorbeeld dicht bij een tafel
te komen. Druk de hendel naar beneden in de richting van de pijl om te armsteunen naar achteren te
klappen. Om de armsteunen weer terug te klappen tilt u deze met de hand op tot de gewenste stand,
waarna deze automatisch vastgezet worden.

3.
1.

NB!
Klemgevaar!

2.

+
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MODE

6

PROFILE

2

HOUDER VOOR BEDIENINGSPANEEL – instelling
De stand van het bedieningspaneel kan worden aangepast door schroeven 1, 2 en 3 met inbussleutel
5 mm los te draaien. Draai schroef 1 los om de diepte aan te passen en 2, 3 voor het instellen van de
hoek en hoogte van het bedieningspaneel. Stel de gewenste positie in en draai de schroeven vast. Het
bedieningspaneel kan ook parallel verplaatst worden naar de zijkant en achterkant om niet in de weg
te zitten als u bijvoorbeeld dicht bij een tafel wilt komen.

1.

NB!
Klemgevaar!

2.

3.

4.
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NEKSTEUN SitRite – instelling
Als de stoel is uitgerust met een neksteun kan de hoogte worden ingesteld door de knop los te
draaien (1). Stel de gewenste hoogte in en draai de knop vast.

LET OP KLEMGEVAAR!
Als de knop wordt losgedraaid komt de neksteun los en kan deze snel naar beneden vallen. Ga
voorzichtig te werk bij het instellen!

1
NB! Klemgevaar!
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NEKSTEUN Comfort – instelling
Als de stoel is uitgerust met een neksteun kan de hoogte worden ingesteld door de schroeven los
te draaien (1, 2, 3). Stek vervolgens de juiste hoogte en hoek in. Draai de schroeven vast.

NB! KLEMGEVAAR
Als de schroeven loskomen kan de neksteun plotseling naar beneden en naar voren vallen.
Ga voorzichtig te werk bij het instellen!

1.

2.
Let op
klemgevaar!

3.
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BEENSTEUNEN – volledige voetsteun
Als de stoel is voorzien van een volledige voetsteun wordt deze in hoogte en hoek van het onderbeen
ingesteld door schroeven (1 en 2) los te draaien met inbussleutel 5 mm. Stel de gewenste positie in en
draai de schroeven vast. Om de diepte en de hoek van de voetsteun in te stellen moeten schroeven
(3 en 4) worden losgedraaid. Stel de gewenste positie in en draai de schroeven vast. De voetsteun is
opklapbaar om de verplaatsing van en naar de rolstoel te vereenvoudigen.

2

3

1
4
5
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BEENSTEUNEN – gedeelde voetsteunen
Als de stoel is voorzien van gedeelde voetsteunen worden deze in hoogte en hoek van het onderbeen
ingesteld door de schroeven (1) los te draaien met inbussleutel 5 mm. Stel de gewenste positie in en draai
de schroeven vast. Om de diepte en de hoek van de voetsteun in te stellen moeten de schroeven (2) worden
losgedraaid. Stel de gewenste positie in en draai de schroeven vast. Voor de zijwaartse instelling van de
voetsteun moet de knop worden losgedraaid. Stel de gewenste positie in en draai de knop vast (3). De
voetsteun is opklapbaar om de verplaatsing van en naar de rolstoel te vereenvoudigen.

1.

2.

3.
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BEENSTEUNEN elektrisch – instelling
Linx REM211
Druk op de pijl omhoog of omlaag in de knop voor ”de keuze van zittingfuncties” (6) of beweeg de
joystick (5) naar rechts of links tot het ”symbool voor de beensteunen” oplicht. Beweeg de joystick
(5) vervolgens naar voren om de beensteun naar beneden te kantelen en naar achteren om de
beunsteun naar boven te kantelen.

PG R-net
Druk op de ”MODE”-knop (6). Beweeg de joystick vervolgens naar rechts of links tot het symbool
voor de beensteunen oplicht (4). Beweeg de joystick (5) vervolgens naar voren om de beensteun
naar beneden te kantelen en naar achteren om de beunsteun naar boven te kantelen.

BEENSTEUNEN – lengteinstelling
Om de lengte van de beensteunen aan te passen, draait u de schroeven los (1). Uittrekken of
indrukken om de lengte van de beensteunen in te stellen. Draai alle schroeven vast.

BEENSTEUNEN – Instelling van voetsteunhoek
Draai de schroeven los (3). Stel de hoek voor de voetensteunen in.

KUITSTEUNEN – Hoogte- en diepteinstelling
Draai de schroeven los (2) en stel de juiste hoogte en diepte in.

2.

3.

1.
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RIJDEN MET ELEKTRISCHE ROLSTOEL
Zet de hoofdschakelaar aan, ga comfortabel zitten en laat de arm waarmee u de rolstoel bedient rusten
op de armsteun zodat de hand de joystick (5) goed kan vasthouden. Schakel de elektronica voor de
rolstoel in door het indrukken van de aan/uit-knop (1), wacht een paar seconden tot de accu-indicator
(3) is gestopt met knipperen.

LINX REM211 / PG R-net
Kies het gewenste rijprogramma via knop (2) of de ”Profile”-knop in PG R-net. Druk op de knop/pijl
omhoog om het snellere rijprogramma te kiezen en op de pijl omlaag voor het langzamere programma.
Het aantal groene lampjes dat oplicht op het display (9), geeft de snelheid van het rijprofiel aan,
hoe meer groene lampjes hoe sneller de rolstoel gaat. Om de snelheid in het gekozen rijprofiel in te
stellen, draait u aan de knop (4) in Linx of drukt u op de knop (4) PG R-net naar rechts om de snelheid
te verhogen of naar links om deze te verlagen. Beweeg vervolgens de joystick in de door u gewenste
richting en de rolstoel rijdt erheen. Als u de joystick loslaat, stopt de rolstoel direct.

Tijdens het rijden moet u niet

-

de aan/uit-knop indrukken!
plotseling de andere kant op rijden!

NB! KANS OP SCHADE!
Zorg voor voldoende ruimte rond de rolstoel bij het eerste gebruik. Probeer achteruit te rijden, af te
slaan en met verschillende snelheden te rijden om bekend te raken met de manier waarop de rolstoel in
verschillende situaties reageert. Rijd voorzichtig bij het passeren van hindernissen zoals drempels e.d.

1

1

3
4
3

+

+

0m
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9

Profile 1

1

2

MODE

PROFILE

2

9

4

5
5

PG R-net

LINX REM211
24

Tips en advies bij rijles
Het is belangrijk dat u leert hoe de elektrische rolstoel in uiteenlopende situaties reageert. Rijles is de
sleutel tot het ontwikkelen van uw rijvaardigheden. Train het liefst niet alleen en begin in een fictieve
omgeving waar niets/niemand schade kan oplopen. Plak met tape op de grond een gebied af dat
overeenkomt met bijv. een lift.
Starten en afremmen oefenen
In het begin kan het lastig zijn om niet snel weg te rijden. Neem de tijd om langzaam te leren rijden.
Dat is prettiger en de kans op botsingen neemt af. Maak rustige bewegingen met uw pols en laat uw
volledige onderarm op de armsteun rusten.
Ga oefenen met zacht afremmen. Snel afremmen is niet moeilijk, laat dan gewoon het
bedieningspaneel los. Kijk wat de remweg van uw rolstoel is om op een prettige manier te kunnen
stoppen.
Ga oefenen met het rijden over drempels
Lage drempels (5-15 mm). Zorg ervoor dat de wielen recht op de hindernis gericht zijn en rijd er
zachtjes overheen. Over hoge drempels (15-30 mm) moet u misschien schuin rijden.
Ga oefenen met rechts en links afslaan
Kijk hoeveel vloeroppervlak er nodig is om de rolstoel volledig te laten draaien.
Ga oefenen met achteruit rijden
Rijd voorzichtig en langzaam. Let erop dat de rolstoel totaal anders reageert als u een bocht neemt.
Laat de joystick los als u de controle over de rolstoel verliest en begin opnieuw. Leun licht voorover als u
achteruit rijdt over een drempel.
Ga oefenen met het rijden in smalle doorgangen
Leer om door een deuropening te rijden vanaf de zijkant en recht ervoor. Oefen ook met achteruit rijden
in krappe ruimtes. Vermijd te smalle doorgangen
Ga oefenen met remmen
Zet de joystick in de vrijstand.
Noodstop. Laat de joystick los. Remweg bij 5km/u = ca. 1 m

NB!

-

Een verhoogde zitting en een schuine zitting- of rughoek veranderen het zwaartepunt van de rolstoel waardoor er een risico op kantelen is!
Gebruik de zittingfuncties uitsluitend op een vlakke ondergrond en rijd altijd
voorzichtig en met een lage snelheid!
Houd er rekening mee dat ondergronden die schuin aflopen aan de zijkanten de
besturing kunnen beïnvloeden
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RIJBEPERKINGEN voor hellende en oneffen ondergronden

NB!Zorg ervoor dat de zittinglift in de laagste stand staat voordat u gaat rijden!

NB!Ga op een hellende ondergrond niet draaien of plotseling remmen.

NB!Max. hoogte voor het passeren van een drempel vooruit is 40 mm en
achteruit 30 mm.

Deze rolstoel is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen en kan hindernissen van max.
40 mm passeren. Rijd schuin of loodrecht over de hindernis
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ONTKOPPELING VAN REMMEN
Om de rolstoel rollend te kunnen transporteren met uitgeschakelde elektronica moeten de remmen/
motoren worden ontkoppeld. Schakel hiervoor de elektronica uit en schuif de rode hendel naar voren die
zich bij de chassispoot bevindt van het achterzwenkwiel tot deze in de voorste stand vergrendelt (1). Nu kan
de rolstoel getransporteerd worden zonder dat er wordt afgeremd op de motor. Om weer te kunnen
rijden drukt u de rode hendel uit de inkeping en schakelt u de elektronica in. Als de elektronica wordt
ingeschakeld als de remmen zijn ontkoppeld verschijnt er een foutmelding op het bedieningspaneel.
Schakel de elektronica uit, schakel de remmen in schakel de rolstoel opnieuw in. Dan verdwijnt de
foutmelding.

KANS OP SCHADE!
NB!Zorg ervoor dat de rolstoel altijd op een vlakke ondergrond staat als de remmen
worden ontkoppeld. De rolstoel zou anders ongecontroleerd kunnen wegrollen.

2.

1.
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ACCU'S OPLADEN
Om de optimale prestaties van de accu's zo lang mogelijk te behouden, is het belangrijk dat deze
regelmatig worden opgeladen. Als de rolstoel iedere dag wordt gebruikt, moeten de accu's dagelijks
worden opgeladen. Breek het laadproces niet voortijdig af. Laad de accu's niet op in ongeventileerde
ruimtes vanwege de kans op gasvorming.
Bij opslag moeten de accu's ca. één keer per maand worden opgeladen om te voorkomen dat deze
het kritieke lage niveau bereiken waarop de lader niet meer oplaadt. Laad de accu's niet langere tijd
aaneengesloten op, dit is niet goed voor de accu's.

Accu-indicator
De laatste gele diode gaat uit = max. 12 min. rijtijd resterend (ca. 700 m).
Een knipperende rode diode = Er mag niet meer worden gereden met de rolstoel, deze moet direct
worden opgeladen.

NB!Als de accu's zijn beschadigd moet contact vermeden worden om brandwonden te
voorkomen. Neem zo snel mogelijk contact op met een bevoegde werkplaats!
Gebruikte accu's moeten worden ingeleverd bij de milieustraat voor recycling. Gebruik uitsluitend
de meegeleverde originele accu's van Eurovema Mobility AB (Yuasa NPC24-12V 24Ah). Eurovema
Mobility AB
1. Sluit de lader aan op het contact in het bedieningspaneel van de rolstoel. Deze bevindt zich aan de voorzijde van het bedieningspaneel. Zie afbeelding 1 en 2.
2. Sluit de lader aan op de wandcontactdoos.
3. Controleer met behulp van de statuslampjes op de lader of het laden is gestart. Informatie over de lader wordt bij de lader meegeleverd.
4. Als het laden klaar is schakelt u deze uit of trekt u de stekker uit het stopcontact en
trekt u vervolgens de laadkabel uit het bedieningspaneel.

1.

2.
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AUTOMATISCHE ZEKERING / HOOFDSCHAKELAAR
De automatische zekering bevindt zich tussen de beschermkappen onder de zitting (1). De zekering
springt als er een ernstige elektrische storing optreedt in de rolstoel. De knop steekt ca. 8 mm uit en
er wordt een witte streep zichtbaar. De automatische zekering doet ook dienst als hoofdschakelaar. Bij
langere opberging moet de zekering in de gesprongen stand staan.

NB! Als de accu's voor onderhoud opgeladen moeten worden, moet de zekering ingedrukt zijn!
Bij vervoer in een vliegtuig wordt meestal vereist dat de accu's ontkoppeld zijn. Dan kan de
automatische zekering worden gebruikt die in dat geval gesprongen moet zijn.

1.

29

GARANTIE
Wij geven 2 jaar garantie op onze producten voor productiefouten/beschadigingen. Met uitzondering van
de bekleding, wielen en accu's waarop we 1 jaar garantie bieden. Normale slijtage is geen reden voor het
in werking treden van de garantie. Wij adviseren onze klanten om dit product te gebruiken volgens deze
gebruiksaanwijzing.

SERVICE
Als de rolstoel vaak wordt gebruikt, bijv. dagelijks, dan moet deze één keer per jaar worden ingeleverd voor
service en inspectie. Dit is voor de waarborging van de functionaliteit en veiligheid van de rolstoel gedurende
zijn totale levensduur. Neem bij behoefte aan onderhoud in eerste instantie contact op met uw zorgcentrale.

CE-markering
Dit product heeft een CE–markering conform richtlijn 93/42/EEG. De CE-markering staat op het label. Getest
en goedgekeurd op 31 mei 2016 conform norm EN 12184:2014. Getest op brandveiligheid conform EN 1021
1,2:2014 (Bekleding: sigaretten en lucifers).

Het productlabel bevindt zich aan de achterzijde van de kolom
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BEHEER EN ONDERHOUD
U geniet meer van uw elektrische rolstoel als deze goed wordt onderhouden. De accu's moeten worden
opgeladen, de stoel moet gereinigd en gedroogd worden, de banden moeten regelmatig gecontroleerd
worden en af en toe moeten de verbindingen voorzien worden van een druppeltje olie om niet stroef te
worden. Houd een Onderhoudsboekje bijl!

SCHOONMAKEN
Bekleding en vulling
Normale reiniging, neem de oppervlakken van de rolstoel af met een licht bevochtigde doek of een
borstel voorzien van een mild schoonmaakmiddel en lauw water. Droog het achtergebleven water/
schoonmaakmiddelresten af met een schone, droge doek. Herhaal deze procedure bij hardnekkige
vleken of vuil. Indien nodig kan de bekleding op 60°C worden gewassen in de wasmachine.
Onderdelen van metaal en kunststof
Normale reiniging, gebruik een licht bevochtigde doek of spons voorzien van een mild
schoonmaakmiddel en lauw water. Neem de metalen en kunststof oppervlakken af en droog deze met
een schone, droge doek. Droog indien nodig na met een pH-neutraal ontsmettingsmiddel.

NB! Gebruik nooit oplosmiddelen of schuurmiddelen of andere agressieve chemische

reinigingsmiddelen. Deze kunnen de oppervlakte en de structuur van het materiaal aantasten.
N
 B! Gebruik bij het schoonmaken nooit een hogedrukspuit of stoomreiniger. Deze kunnen de
rolstoel en de elektronica beschadigen.

FUNCTIONALITEIT
Controleer dagelijks of de elektrische rolstoel automatisch stopt als u de joystick loslaat. Bemerkt u losse
schroeven of speling in een onderdeel van de stoel of ervaart u veranderingen in de rijeigenschappen,
dan moet dit onmiddellijk worden verholpen omdat dit gevolgen heeft voor de veiligheid. Neem altijd
contact op met een zorgcentrale als de elektrische rolstoel gerepareerd moet worden. Draai altijd alle
knoppen en schroeven vast na het uitvoeren van aanpassingen in de zitting.

OPBERGEN
Als de rolstoel langere tijd wordt opgeborgen zonder dat deze wordt gebruikt (een maand of meer)
moet deze worden bewaard in een schone, vochtvrije ruimte op kamertemperatuur. De accu's moeten
ca. één keer per maand worden opgeladen om niet beschadigd te raken.
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Technische gegevens

Data

Klasse
Testnorm
Testdatum
Chassis
Max. gewicht gebruiker
Aandrijfwielen
Lengte
Lengte met voetsteun
Breedte
Gewicht
Rijafstand, volledig opgeladen
Max. snelheid
Remweg, vooruit
Remweg, achteruit
Draaicirkel 180°
Vrije hoogte boven de grond
Hindernishoogte, vooruit
Hindernishoogte, achteruit
Max. hoogte voor veilig neerkomen
Statische stabiliteit F/B/S
Dynamische stabiliteit, boven
Dynamische stabiliteit, onder
Dynamische stabiliteit, van opzij
Aandrijfwielen
Zwenkwielen
Max. gebruiksduur
Accu's
Oplaadtijd
Lader
Besturingssysteem
Zittinghoogte lage kolom SitRite
Zittingafmetingen, b x d, cm
Zittinghoogte standaard kolom SitRite
Zittingafmetingen kind, b x d
Zittingbreedte, tussen armsteunen
Zittingdiepte
Zittingkanteling, naar voren – naar achteren
Rugleuning, breedte x hoogte
Rugleuning, hoekinstelling
Hoekinstelling, beensteunen en zitting
Elektrisch / handmatig
Rugleuning, kind, breedte x hoogte
Neksteun, afmetingen
Armsteunen, hoogteinstelling
Armsteunpad, afmetingen
Bekleding, kleur
Transporthoogte lage en standaard kolom

A
SS-EN 12184:2014
31.05.2016
Flexmobil i6
150 kg
Middenwielaandrijving
860 mm
990 mm
575 mm
97 kg
15 km
4,7 km/u
0,5 m
0,6 m
900 mm
40 mm
40 mm
30 mm
50 mm
6°/6°/6°
3°
3°
3°
2,8/2,5–4 NHS
125 mm
8,5 uur
2x12 V; 25 Ah Yuasa AGM
6–8 uur
ECB-401 Easy Buddy 4A
Dynamic of PG Control
36–61 cm* (Comfort 39–64 cm*)
40x40, 40x45, 45x45, 45x50, 50x50 cm
45–85 cm* (Comfort 48–88 cm*)
29x32, 32x36, 36x40, 40x40, 40x45 cm
36–54 cm
29–54 cm
-14 tot +23°
37x43, 47x47 cm
-8° tot +32°
97° tot 168°
80° tot 180°
30x37, 37x43 cm
25 x 8 cm
0–30 cm
31 x 8 cm
zwart
420 mm / 525 mm
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PROBLEEMOPLOSSING
Probleem

Oplossing

De rolstoel start niet?
Is de automatische zekering gesprongen?

Controleer de automatische zekering, zie
handleiding.

Zijn de accu's leeg?

Laad de accu's op, zie handleiding.

Speling in de kabels?

Neem contact op met de zorgcentrale.

De accu's worden niet opgeladen?
Is de automatische zekering gesprongen?

Controleer de automatische zekering, zie
handleiding.

Zijn de accu's volledig leeg?

Neem contact op met de zorgcentrale.

Is de lader defect?

Neem contact op met de zorgcentrale.

De accu-indicator daalt snel ondanks zojuist opgeladen accu's?
Is kwaliteit van de accu's afgenomen?

Neem contact op met de zorgcentrale.

Fout in de elektronica?

Neem contact op met de zorgcentrale.

Het statuslampje knippert op het bedieningspaneel?
Is de elektronica opgestart met ontkoppelde
remmen?

Schakel uit en schakel de remmen in, zie
handleiding.

Is er een defect ontstaan in de rolstoel?

Neem contact op met de zorgcentrale.

Rijdt de rolstoel langzaam?
Is het juiste rijprogramma gekozen?

Kies een sneller rijprogramma, zie handleiding.

Wil de rolstoel niet rijden of over hindernissen passeren?
Is er een te langzaam rijprogramma gekozen?

Kies een sneller rijprogramma, zie handleiding.
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Fout- en diagnosecodes LiNX
Als er een probleem is met het systeem bij het opstarten knippert het statuslampje rood en kunt u de
fout opsporen met behulp van onderstaande probleemoplossingsgids. Het aantal keer knipperen geeft
het type fout aan. Het elektronische rijsteem moet zijn ingeschakeld voordat u kunt beginnen met de
probleemoplossing.
Statuslampje

Probleem

Oplossing

1

Probleem met
bedieningspaneel

2

Netwerk- of
configuratiefout

3

Probleem met de linker
motor

4

Probleem met rechter
motor

5

Probleem met de linker
magneetrem

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6

7

Probleem met rechter
magneetrem

Probleem met module

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Controleer de kabels en aansluitingen.
Neem contact op met uw leverancier.
Controleer de kabels en aansluitingen.
Laad de accu's op.
Controleer de lader.
Neem contact op met uw leverancier.
Controleer de kabels en aansluitingen.
Neem contact op met uw leverancier.
Controleer de kabels en aansluitingen.
Neem contact op met uw leverancier.
Controleer de kabels en aansluitingen.
Controleer of de linker magneetrem geactiveerd is.
Zie het hoofdstuk ”ONTKOPPELING VAN REMMEN” in de handleiding.
Neem contact op met uw leverancier.
Controleer de kabels en aansluitingen.
Controleer of de rechter magneetrem geactiveerd is.
Zie het hoofdstuk ”ONTKOPPELING VAN REMMEN” in de handleiding.
Neem contact op met uw leverancier.
Controleer de kabels en aansluitingen.
Controleer de modules.
Laad de accu's op.
Als de rolstoel is gestopt kunt u achteruit rijden of de hindernis
wegnemen.
Neem contact op met uw leverancier.
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FOUTCODES PG-Rnet
Bij storingen knipperen de lampjes op de accu-indicator (3) snel. Het aantal knipperende
segmenten geeft een aanwijzing over de mogelijke oorzaak van het probleem. Als de storing
niet opgelost kan worden en u niet meer kunt rijden met het voertuig, neemt u contact op met uw
zorgcentrale.

1 segment knippert: De accuspanning is te laag.

Laad de accu's direct op. Controleer ev. accuaansluitingen.
Controleer de motorkabel, het motorcontact en
de motor zelf.
Controleer de motorkabel, het motorcontact en
de motor zelf.
Controleer de motorkabel, het motorcontact en
de motor zelf.
Controleer de motorkabel, het motorcontact en
de motor zelf.
De startbeveiliging is een elektronische
veiligheidsvoorziening, die rijden verhindert als
de acculader is aangesloten.
De bedienings- of voedingsmodule is defect.

2 segmenten knipperen: Het contact met de
linker motor is verbroken.
3 segmenten knipperen: De elektrische
bedrading naar de linker motor is verbroken.
4 segmenten knipperen: Het contact met de
rechter motor is verbroken.
5 segmenten knipperen: De elektrische
bedrading naar de rechter motor is verbroken.
6 segmenten knipperen: De rijbeveiliging is
geactiveerd.
7 segmenten knipperen: Een probleem met het
systeem of de joystick.
– Ook de activering van de joystick bij aansluiting
of in de testfase van het bedieningspaneel
resulteert in deze foutmelding.
8 segmenten knipperen: Het bedieningspaneel
of de elektronica is defect of wijst op een
systeemfout.
8 segmenten en LED's branden in het
rolstoelsymbool: Een instelling is defect.

Controleer de kabels en contacten.

Als er twee soorten instellingen worden gebruikt,
moet u controleren welke werkt en de aansluiting
ervan controleren.
Zet de hendel in de rijstand.

9 segmenten knipperen: Probleem met de
magneetremmen van de motor.
– Als de ontkoppelingshendel in zijn vrij staat
wordt deze foutmelding ook getoond.
10 segmenten knipperen: Te hoge
accuspanning (bergafwaarts rijden).

Rijd langzaam bergafwaarts.
Controleer ev. accu-aansluitingen
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TRANSPORT VAN ELEKTRISCHE ROLSTOEL
Bij het vervoer van een Miniflex in een motorvoertuig is het belangrijk dat de remmen zijn
ingeschakeld. Zie “Ontkoppeling van remmen”. De rolstoel moet worden vastgezet met spanbanden.
Als accessoire zijn er speciale bevestigingsogen verkrijgbaar voor montage op de rolstoel om de
spanbanden aan vast te maken.
NB! De rolstoel is niet zodanig geconstrueerd dat de gebruiker tijdens het transport in de stoel
kan blijven zitten. Door het verwijderen van de rugleuning, armsteunen en beensteunen worden de
transportafmetingen verkleind.
De accu's in de rolstoel zijn gesloten, van het type GEL/AMG en goedgekeurd voor vervoer in een
vliegtuig. Vliegcertificaten voor accu's zijn te downloaden via www.eurovema.se
Kleinste transportafmetingen:
Flexmobil
Lengte
Breedte
Hoogte
Gewicht

i6 Standaard
80 cm
58 cm
52 cm
97 kg

i6 Junior
80 cm
58 cm
44 cm
95 kg

Gewicht onderdelen
Rugleuning 5 kg
Armsteunen 2 kg
Zitting
9 kg
Voetsteun
3 kg

Hef- en bevestigingspunten

NB! Aan weerszijden vastzetten
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Instruktioner
Instructies
voor
för de
överföring
verplaatsing
av den
vanrullstolsburne
de rolstoelgebruiker

• Bereid goed voor waar u de rolstoelgebruiker heen gaat verplaatsen.
·• Förberedd
väl vart brukaren
att överföras
till. duidelijk wat u gaat doen, ook tijdens de proceVraag de gebruiker
of hij/zij kommer
kan meehelpen
en vertel

dure. om
Bij verplaatsing
eentill
rolstoel,
zet u de
armsteun
beneden,
verwijdert
u de armsteun
of
· Fråga
brukaren kannaar
hjälpa
och berätta
tydligt
allt dunaar
kommer
att göra,
även under
proceduren.
draait u deze naar achteren om contact of
· Vid överföring till en rullstol, sänk ner armstödet, ta bort eller vänd bakåt för att undvika kontakt eller
• schade te voorkomen.
skada.
• Verwijder de voetsteun of klap deze op om te voorkomen dat de voeten tijdens het verplaatsen blijven
· Ta
bort Stel
ellerde
sväng
bortinfotstödet
för att
förhindra
attdeze
fötterna
fastnar
i vidöverföringen.
Placera te
haken.
rolstoel
op dezelfde
hoogte
of stel
iets lager
in om
een veilige verplaatsing
vergemakkelijken.
rullstolen
på samma höjd eller lite lägre för att underlätta en säker överföring.
•· Beroende
Afhankelijk
de verplaatsingsmethode,
kan een
parallelle
plaatsing
van de rolstoel
met
het verplaatpåvan
överföringsmetod,
att ha rullstolen
parallellt
med
överföringspunkten
kan
möjliggöra
en
singspunt
zorgen
voor
een
veiligere
en
eenvoudigere
verplaatsing.
mer säker och lättare överföring.
• Zorg ervoor dat de remmen zijn ingeschakeld en de rolstoel stabiel staat.
· Se till att bromsarna är aktiverade och att rullstolen ligger stabilt.

Een persoon in de rolstoel zetten
en person rullstols överföring
•Utför
Zorg dat de gebruiker een loopgordel of verplaatsingsband draagt.

• Ga zo dicht mogelijk bij de rolstoelgebruiker staan. Let op de bevestiging voor de voetsteun.
tillwordt
att brukaren
har ett
bältschoenen
eller överföringsband.
•· Se
Het
aanbevolen
degå
juiste
te dragen. Sandalen of sloffen bieden niet de juiste steun

voor
verplaatsing.
HelpVar
denoga
persoon
zich op te richten bij de voorrand van de rolstoel.
· Stå
såeen
näraveilige
brukaren
som möjligt.
medom
fotfästet.
•· Användning
Zorg dat beide
voetenskor
van rekommenderas.
de gebruiker zichSandaler
recht onder
lichaam
bevinden.
av riktiga
ellerzijn/haar
tofflor ger
inte stöd
för en säker överföring.
· Hjälp brukaren att häva sig fram till framkanten på rullstolen.
· Se till att brukarens båda fötter ligger stadigt under dennes kropp.

Afbeelding
Bild 1.
1

Afbeelding
2
Bild 2.

•

•

Til de gordel tegelijkertijd op als
de rolstoelgebruiker
· Lyft
i bältet samtidigt zich
somvoorover
brukaren
buigt
en
opstaat.
lutar sig framåt och reser upp sig.

Houd de zwakkere knie van de rolstolgebruiker tussen brukarens
uw eigen knieën
ervoor
tedina
zorgen
datknän
deze
· Håll
svagareom
knä
mellan
egna
zacht
neerkomt
in
de
rolstoel.
för att hjälpa denne sakta komma ner på rullstolen.
•· Positionera
Plaats de patiënt in een stabiele zithouden en
patienten i ett stabilt sittläge och skruva
schroef de armsteun vast.
fast armstödet.

1.

2.
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Reconditionering en hergebruik van de rolstoel
Deze rolstoel is geschikt voor reconditionering en hergebruik. Dit betekent dat als de eerste eigenaar
de rolstoel niet meer gebruikt, deze gereconditioneerd kan worden voor een andere gebruiker. Als
u de rolstoel niet meer kunt gebruiken, raden we u aan contact op te nemen met uw lokale erkende
leverancier om deze op te laten halen voor reconditionering en hergebruik.

NB! Reconditionering van de rolstoel mag uitsluitend worden uitgevoerd door een
bevoegd persoon!
NB! De rolstoel moet worden gereconditioneerd overeenkomstig de aanwijzingen van
de dealer. Dit omvat vervanging van alle kussenvullingen, volledige ontsmetting van alle
onderdelen van het product en een complete technische inspectie van de rolstoel en alle
accessoires.
Let op! Schadelijke producten
Ontsmettingsmiddelen mogen uitsluitend worden gebruikt door bevoegd personeel. Alle
onderdelen van de rolstoel kunnen worden gereinigd met een ontsmettingsmiddel.

Rolstoel afdanken
Als u uw rolstoel niet meer gebruikt, neemt u contact op met uw erkende dealer die zorg draagt
voor de recycling van uw rolstoel. Als de recycling zelf wilt organiseren, neemt u contact op met
uw lokale milieustraat voor de regels die gelden in uw woonplaats.
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Afvalscheiding
1. Metalen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

chassis
zwenkwielen, velgen
zitkruis
hefkolom (zonder motor)
actuator (zonder motoren)
buis armsteunen
joystickhouder
beensteunen
frame neksteun
frame rugleuning
beschermplaat chassis
elektronicaplaat
remplaat vrijloopwiel
assen, lagers
remveer
bouten, ringen, afstandsbussen, schroeven en moeren

2. Brandbaar materiaal

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

stoffen bekleding
schuimplastic
zwenkwiel
aandrijfwielen
draaiknop
rubberbussen
kabelmantel
banden en riemen
pakkingen
armsteunpads

3. Hout

•

zitting en rugleuning mulitplex

4. Elektronica

•
•
•

voedingsmodule
bedieningspaneel
actuatormotoren, aandrijfmotoren, motor hefkolom, automatische zekering, timer en
kabels

5. Kunststof

•

beschermkap accu's

6. Gevaarlijk afval

•

accu's
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