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VERKLARING VAN 
SYMBOLEN
Veiligheidsvoorschriften met een gekleur-
de achtergrond moeten altijd worden op-
gevolgd!

 ☞ Dit symbool duidt op een voorzorgs-
maatregel of een aanbeveling.

[ ]  Verwijst naar een afbeeldingsnummer.

( )  Verwijst naar een functioneel onder-
deel in een afbeelding.

INLEIDING
Lees deze gebruiksaanwijzing voordat u 
de rolstoel voor het eerst gebruikt en volg 
de instructies zorgvuldig op. Als kinde-
ren of tieners de rolstoel gaan gebruiken, 
moeten zij eerst samen met hun ouders 
of voogden deze gebruiksaanwijzing le-
zen voordat zij de rolstoel in gebruik ne-
men.

De elektrische rolstoel wordt bestuurd via 
de bedieningsmodule.

 ☞ Accessoires en extra's zoals bijv. externe 
drukknoppen behoren niet tot de stan-
daard levering.

Indien u de bedieningsmodule of de ac-
cessoires verkeerd gebruikt, kunt u uzelf of 
anderen in gevaar brengen. Het is daarom 
belangrijk dat u de apparatuur op de juiste 
manier leert te gebruiken.

Deze gebruiksaanwijzing helpt u om ver-
trouwd te raken met het gebruik van de be-
dieningsmodule, zodat u ongelukken kunt 
voorkomen.

Voor visueel gehandicapte gebruikers zijn 
er PDF-bestanden beschikbaar op onze 
website met aanvullende informatie over 
onze producten.

 ☞ Neem contact op met uw distributeur 
als u vragen heeft.

De gebruiksaanwijzing van uw elektrische 
rolstoel bevat ook informatie over product-
veiligheid en eventuele terugroepacties.

MODELLEN
Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing 
op de volgende de bedieningsmodules:

Bedieningsmodule JSM <LED>

Bedieningsmodule CJSM <LCD>

Begeleidersmodule

SPECIFICATIES
De bedieningsmodule is ontwikkeld voor 
elektrische rolstoelen met R-Net-elektroni-
ca.

GEBRUIK
De bedieningsmodule mag alleen via de 
R-Net-elektronica op de elektrische rolstoel 
worden aangesloten.
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AFSTELLEN
Lees deze gebruiksaanwijzing voordat u 
de rolstoel voor het eerst gebruikt en volg 
de instructies zorgvuldig op. Als kinde-
ren of tieners de rolstoel gaan gebruiken, 
moeten zij eerst samen met hun ouders 
of voogden deze gebruiksaanwijzing le-
zen voordat zij de rolstoel in gebruik ne-
men.

Als algemene regel geldt dat elke afstel-
ling of aanpassing aan de gebruiker moet 
worden uitgevoerd door een distributeur.

Voordat u de bedieningsmodule voor de 
eerste keer gebruikt, moet uw distributeur 
deze afstellen.

Naast uw rijervaring en speciale behoeften 
moet bij deze aanpassing ook rekening 
worden gehouden met de omgeving waar-
in de rolstoel hoofdzakelijk wordt gebruikt.

Als uw behoeften of vereisten veranderen, 
kan de distributeur de gevoeligheid van de 
joystick aanpassen.

 ☞ Wij raden u aan de instellingen van de 
bedieningsmodule regelmatig te con-
troleren om optimaal comfort op de 
lange termijn te garanderen, ook wan-
neer uw medische toestand/handicap 
verandert.

GEBRUIK NA OPSLAG
De bedieningsmodule kan weer in gebruik 
worden genomen. Voordat de module op-
nieuw wordt gebruikt, moet deze grondig 
worden gecontroleerd op eventuele defec-
ten of storingen.

 ☞ Hygiënische maatregelen, waaronder 
ontsmetting, moeten worden uitge-
voerd volgens een gevalideerd hygië-
neplan.

LEVENSDUUR VAN HET 
PRODUCT
Wij schatten in dat het product een ver-
wachte gemiddelde levensduur van 4 jaar 
heeft, mits het voor het beoogde doel 
wordt gebruikt en alle onderhouds- en 
servicevoorschriften worden nageleefd. 
De werkelijke levensduur hangt af van hoe 
vaak het product wordt gebruikt, de omge-
ving waarin het wordt gebruikt en de zorg 
die het krijgt. Met reserveonderdelen kunt 
u de levensduur verlengen. In de regel kun-
nen reserveonderdelen nog tot 5 jaar nadat 
een model uit productie is genomen wor-
den aangeschaft.

 ☞ Deze indicatie van de geschatte levens-
duur is geen uitdrukking van de garan-
tieperiode.

VEILIGHEIDS
MAATREGELEN

 ☞ U mag de gedemonteerde bedienings-
module niet gooien of laten vallen. Ga 
er altijd voorzichtig mee om! Dit is de 
enige manier om een continue, sto-
ringsvrije werking te garanderen.

 ☞ Trek de connector niet tijdens het rij-
den uit de aansluiting.

 ☞ Druk tijdens het rijden alleen in nood-
gevallen op de AAN/UIT-knop.

 – Hierdoor stopt de elektrische rol-
stoel (noodstop). 

 ☞ Steek geen andere voorwerpen dan de 
originele laadstekker van de fabrikant 
in de laadaansluiting van de bedie-
ningsmodule.

 – Gevaar voor kortsluiting!
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AANSLUITEN VAN TWEE 
BEDIENINGSMODULES
Dit mag alleen worden uitgevoerd door 
de distributeur.

Er kunnen twee bedieningsmodules op het 
R-Net-systeem worden aangesloten.

Deze optie kan handig zijn als een bege-
leider de elektrische rolstoel bedient en de 
bedieningsmodule niet naar de achterkant 
van de rolstoel hoeft te worden verplaatst.

De tweede bedieningsmodule kan worden 
gebruikt voor andere functies, zoals bijv. 
een externe joystick of aan/uit-knop, rich-
tingaanwijzers, een claxon enz.

De ingeschakelde bedieningsmodule 
wordt ingesteld op Rijmodus.

Op beide bedieningsmodules wordt het-
zelfde scherm weergegeven. Beide bedie-
ningsmodules kunnen worden gebruikt om 
de rolstoel uit te schakelen.

In de linkerbovenhoek ziet u welke bedie-
ningsmodule actief is. Zie punt 25 op pagi-
na 10
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OVERZICHT

Bedieningsmodule JSM <LED>
(1) Joystick

(2) Laadaansluiting

Bedieningspaneel met drukknoppen

(3) Richtingaanwijzer links, aan/uit

(4) Snelheid verlagen

(5) Alarmverlichting, aan/uit

(6) Claxon

(7) Bedieningsmodule, aan/uit

(8) Verlichting, aan/uit

(9) Moduskiezer

(10) Snelheid verhogen

(11) Richtingaanwijzer rechts, aan/uit

LED-indicatoren

(12) Richtingaanwijzer links

(13) Geselecteerde elektronische afstelling 
(modus)

(14) Alarmverlichting

(15) Laadniveau van de accu en foutmeldin-
gen

(16) Verlichting aan

(17) Informatie en vooraf ingestelde snel-
heid

(18) Richtingaanwijzer rechts

 ☞ De LED-indicatoren gaan branden 
wanneer een functie is geactiveerd.
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Bedieningsmodule CJSM <LCD>
(1) Joystick

(2) Laadaansluiting

(3) Aansluiting voor externe Modus-druk-
knop (11) of externe bediening

(4) Aansluiting voor externe Aan/uit-druk-
knop (9)

Bedieningspaneel met drukknoppen

(5) Richtingaanwijzer links, aan/uit

(6) Snelheid verlagen

(7) Alarmverlichting, aan/uit

(8) Claxon

(9) Bedieningsmodule, aan/uit

(10) Verlichting, aan/uit

(11) Moduskiezer

(12) Snelheid verhogen

(13) Richtingaanwijzer rechts, aan/uit

(14) Rijprofiel (kiezer)

LED-indicatoren

(15) Richtingaanwijzer links

(16) LCD-scherm

(17) Alarmverlichting

(18) Verlichting aan

(19) Richtingaanwijzer rechts

 ☞ De LED-indicatoren gaan branden 
wanneer een functie is geactiveerd.
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LCD-scherm

(17) Indicator laadniveau accu

(19) Instelling maximumsnelheid

(22) Weergave van de snelheid

(23) Weergave van het aantal afgelegde 
kilometers

(24) Klok

(25) Symbool voor weergave van de actieve 
bedieningsmodule

 ☞ Verschijnt alleen als er twee bedie-
ningsmodules zijn aangesloten

(26) Accusymbool

(27) Weergave van de werkelijke rijsnelheid 
of het stroomverbruik.

 ☞  Het aantal verlichte segmenten 
neemt toe naarmate uw rijsnelheid 
of stroomverbruik toeneemt.

(28) Waarschuwingssymbool

(29) Weergave van het geselecteerde profiel

(30) Weergave in geval van actief remmen 
(oranje) of stoppen (rood knipperen).

Als het symbool geel is, is de snelheid 
van de rolstoel gereduceerd. Dit komt 
doordat de stoellift hoger dan 5,5 cm is 
afgesteld en/of dat de zittinghoek meer 
is dan 14°. Als het symbool rood is, is de 
rijmodus van de rolstoel uitgeschakeld.
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Begeleidersmodule
(1) Joystick

(2) Steunplaat

Bedieningspaneel met drukknoppen

(3) Vooraf ingestelde maximumsnelheid

(4) Moduskiezer

(5) Schakelknop (bediening door gebrui-
ker/begeleider)

LED-indicatoren

(6) Bedieningsmodus (gebruiker)

(7) Bedieningsmodus (begeleider)

(8) Vooraf ingestelde niveaus voor maxi-
mumsnelheid
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KNOPPEN EN SYMBOLEN
Aan/uit Om de rolstoel aan of uit te zetten

 ☞ Bij het opstarten voert de elektronica een systeemtest uit.

Claxon Er klinkt een geluidssignaal zolang de toets ingedrukt 
wordt gehouden.

Profiel Bij indrukken schakelt u over naar het volgende rijpro-
fiel.

 ☞ Alleen voor de LCD-bedieningsmodule.

 ☞ Volg de instructies in het hoofdstuk Rijprogramma op pagina 30.

Vooraf 
ingestelde 
maximum
snelheid, plus

Verhoogt de maximumsnelheid met één stap (20%) 
per keer.

 ☞ Wij adviseren de plus-knop alleen te gebruiken als 
de elektrische rolstoel stilstaat.

 ☞ Stand 1 (20%) tot een max. stand 5 (100%).

Vooraf 
ingestelde 
maximum
snelheid, 
minus

Verlaagt de maximumsnelheid met één stap (20%) 
per keer.

 ☞ Om veiligheidsredenen adviseren wij de mi-
nus-knop alleen te gebruiken als de rolstoel stil-
staat.

 ☞ Stand 5 (100%) tot de laagste stand 1 (20%).

Alarm
verlichting

Wanneer deze knop wordt ingedrukt, gaat de alarm-
verlichting aan of uit.

 ☞ Het indicatorlampje knippert gelijktijdig met de richtingaanwijzer.

Verlichting Wanneer u hierop drukt, gaat de verlichting aan of uit.

 ☞ Het indicatielampje knippert wanneer de verlichting wordt inge-
schakeld.

Richting
aanwijzer 
links

Wanneer deze wordt ingedrukt, wordt de richting-
aanwijzer aan of uit gezet.

 ☞ Een snel knipperend indicatorlampje betekent dat een richting-
aanwijzer defect is.

Richting
aanwijzer 
rechts

Wanneer deze wordt ingedrukt, wordt de richting-
aanwijzer aan of uit gezet.

 ☞ Een snel knipperend indicatorlampje betekent dat een richting-
aanwijzer defect is.
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KNOPPEN EN SYMBOLEN
Mode (modus) Bij indrukken schakelt u tussen rijmodus en instel-

modus.

 ☞ Druk alleen op de Mode-knop als de elektrische rolstoel stil staat.

 ☞ Volg de instructies in het hoofdstuk Modusmenu op pagina 23.

Elektronische 
afstelling

Het verlichte gedeelte binnen het symbool geeft aan 
welke elektronische instelling is geselecteerd.

 ☞ Volg de instructies in het hoofdstuk Elektronische afstellingen op pa-
gina 26.

LCDscherm Wanneer de rolstoel wordt aangezet, verschijnen er 
verschillende indicatoren op het LCD-scherm.

 ☞ Volg de instructies in het hoofdstuk Bijzonderheden van de bedienings-
module met <LCD> op pagina 29.

Accuindicator Het aantal segmenten dat brandt op de accu-indica-
tor gaat omlaag in overeenstemming met het laadni-
veau van de accu.

 ☞ Volg de instructies in het hoofdstuk Accu-indicator op pagina 19.

Weergave van 
de maximum
snelheid

Het aantal oplichtende diodes/segmenten (LED's) 
geeft de maximumsnelheid aan.

Elke LED/segment komt overeen met een extra stap 
van 20%.

Bediening door begeleider

Vooraf 
ingestelde 
snelheid

Wanneer de toets wordt ingedrukt, wordt de vooraf 
ingestelde maximale snelheid met stappen van 20% 
verhoogd.

 ☞ Stand 1 (20%) tot een max. stand 5 (100%).

Weergave van 
de maximum
snelheid

Het aantal brandende diodes (LED's) geeft de vooraf 
ingestelde maximale snelheid aan.

 ☞ Elke LED komt overeen met een extra stap van 
20%.

Bedienings
modus

Iedere keer dat op de knop wordt gedrukt, wordt 
geschakeld u tussen bediening door de gebruiker en 
door de begeleider.
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Bediening door begeleider

Indicator 
voor vooraf 
ingestelde 
bedienings
modus

De oplichtende diodes (LED) onder de symbolen 
geven aan welke bedieningsmodus is geselecteerd.

Mode (modus) Bij indrukken schakelt u tussen rijmodus en instel-
modus.

 ☞ Druk alleen op de Mode-knop als de elektrische rolstoel stil staat.

 ☞ Volg de instructies in het hoofdstuk Modusmenu op pagina 23.
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VOORBEREIDINGEN VÓÓR 
GEBRUIK

Opladen van de accu's

Steek geen andere voorwerpen dan de 
veiligheidsstekker en de stekker van de 
acculader in de laadaansluiting. - Gevaar 
voor kortsluiting!

Om de accu's op te laden, schakelt u eerst 
de bedieningsmodule uit en steekt u de la-
der in de laadaansluiting (2) van de bedie-
ningsmodule, waarna u de stroomkabel in 
het stopcontact steekt.

 ☞ Zie ook de gebruiksaanwijzing van de 
elektrische rolstoel.

De rolstoel inschakelen

Raak de joystick tijdens het opstarten 
(duurt ong. één seconde) niet aan en be-
weeg hem niet!

Druk op de AAN/UIT-knop (9) om de bedie-
ningsmodule aan te zetten. De elektronica 
voert nu een systeemtest uit.

Zodra de accu-indicator continu brandt, is 
de elektronica klaar voor gebruik.

 ☞ Knipperende lampjes of een opeen-
volgende reeks lampjes in de accu-in-
dicator (17) of de indicator voor de 
vooraf ingestelde maximumsnelheid (19) 
geven diverse foutmeldingen of infor-
matie aan. - Volg de instructies in het 
hoofdstuk Problemen oplossen op pagi-
na 34.

 ☞ Als de indicator voor de vooraf ingestel-
de maximumsnelheid niet gaat branden 
bij het starten van de rolstoel, betekent 
dit dat de stoel in de modus voor be-
diening door een begeleider staat. 
- Volg de instructies in het hoofdstuk 
Bediening door een begeleider op pagi-
na 25.

Wanneer u klaar bent met rijden, schakelt u 
de bedieningsmodule uit door op de aan/
uit-knop (9) te drukken. Hierdoor wordt de 
elektrische rolstoel uitgeschakeld.
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De bedieningsmodule 
vergrendelen
De elektrische rolstoel kan worden ver-
grendeld om gebruik door onbevoegden 
te voorkomen. Hoewel dit niet standaard is 
geconfigureerd, kan uw distributeur deze 
functie op verzoek toevoegen. 

De vergrendeling is ingeschakeld wanneer:

Bedieningsmodule met <LED> - De snel-
heidsindicator (19) geeft een opeenvolgen-
de reeks lampjes weer.

Bedieningsmodule met <LCD> - Op 
het LCD-display verschijnt een hangslot-
symbool [1].

Het toetsenbord gebruiken om de ver-
grendeling te activeren

1. Terwijl de bedieningsmodule is inge-
schakeld, houdt u de aan/uit-knop (9) 
ingedrukt totdat u een korte <piep-
toon> hoort, laat de knop daarna los.

2. Duw de joystick helemaal naar voren 
(normaal vooruit rijden) en wacht tot u 
een korte <pieptoon> hoort.

3. Duw de joystick helemaal naar achte-
ren (achteruit) en wacht tot u een korte 
<pieptoon> hoort.

4. Laat de joystick los.

 ☞ Wanneer een langdurige <pieptoon> te 
horen is, betekent dit dat de vergrende-
ling is geactiveerd.

De elektronica schakelt de rijmodus uit, en 
de bedieningsmodule schakelt na een paar 
seconden automatisch uit.
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De noodstopschakelaar

Nadat u de bedieningsmodule hebt inge-
schakeld, steekt u de dodemansknop [1] in 
de laadaansluiting (2). Verwijder de stekker 
van de noodstopschakelaar nadat u een 
korte <pieptoon> heeft gehoord.

 ☞ De elektronica schakelt de rijmodus uit, 
en de bedieningsmodule schakelt na 
een paar seconden automatisch uit.

De vergrendeling deactiveren

Drukknopbediening

1. Schakel de bedieningsmodule in door 
op de aan/uit-knop (9) te drukken.

2. Duw de joystick helemaal naar voren 
(vooruit rijden) en wacht tot u een kor-
te <pieptoon> hoort.

3. Duw de joystick helemaal naar achte-
ren (achteruit) en wacht tot u een korte 
<pieptoon> hoort.

4. Laat de joystick los.

 ☞ Een langdurige <pieptoon> geeft 
aan dat de vergrendeling gedeac-
tiveerd is.

5. De rolstoel is nu klaar voor gebruik.

De noodstopschakelaar

Nadat u de bedieningsmodule hebt inge-
schakeld, steekt u de dodemansknop [1] in 
de laadaansluiting (2). Verwijder de stekker 
van de noodstopschakelaar nadat u een 
korte <pieptoon> heeft gehoord.

 ☞  De vergrendeling is nu gedeactiveerd.

De rolstoel is nu klaar voor gebruik.
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Automatische uitschakeling
Om de accu te sparen, kan uw elektrische 
rolstoel zo worden ingesteld dat hij auto-
matisch uitschakelt.

Dit is niet de standaardinstelling, maar kan 
door uw distributeur worden geconfigu-
reerd.

Tenzij u de joystick beweegt of op een knop 
drukt, schakelt de rolstoel automatisch uit 
zodra de door u gekozen tijd is verstreken.

 ☞ Deze tijd kan worden ingesteld van 1 
tot 30 minuten.
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INSPECTIE VOORDAT U 
GAAT RIJDEN

Accuindicator
Nadat u de bedieningsmodule hebt aan-
gezet, geeft de accu-indicator (17) na een 
korte systeemtest het laadniveau van de 
accu aan.

Naarmate de accu's leeg raken, brandt op 
de accu-indicator een steeds kleiner aantal 
segmenten (17).

 ☞ Deze indicator bestaat uit 10 segmen-
ten (3 rood, 4 geel/oranje en 3 groen).

De kleur van de segmenten geeft aan:

Groen De accu's zijn opgeladen.

 ☞ Het accuniveau komt 
overeen met het aantal 
brandende groene indica-
toren.

Geel U wordt aangeraden de accu's 
op te laden.

Rood De accu's zijn leeg. Laad zo 
snel mogelijk op.

 ☞ De accu-indicator is alleen nauwkeurig 
bij rijden op een vlakke ondergrond.

 ☞ Als u een helling op- of afrijdt, is de in-
dicatie onbetrouwbaar.

Interpretatie

De accu-indicator is ontworpen op basis 
van de ontladingseigenschappen van de 
originele accu's van de fabrikant. Vervan-
gingsmarkt- of andere accu's kunnen afwij-
kende eigenschappen hebben die de be-
trouwbaarheid negatief beïnvloeden.

Aangezien een nauwkeurige indicatie af-
hankelijk is van de leeftijd van de accu's en 
van de temperatuur en de belasting waar-
aan ze worden blootgesteld, gelden boven-
dien bepaalde beperkingen.
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Vooraf ingestelde 
maximumsnelheid

Risico op een ongeval als gevolg van:

 – Onjuist ingestelde maximumsnel-
heid.

 – Kies tijdens het rijden een lagere 
maximumsnelheid!

De maximumsnelheid moet worden ge-
kozen op basis van uw persoonlijke om-
standigheden en de specifieke situatie!

Wanneer u een helling afrijdt, moet u 
de maximumsnelheid aanpassen aan de 
steilte van de helling. Overschrijd nooit de 
maximaal toegestane snelheid. - Risico op 
ongevallen!

Wanneer u de bedieningsmodule inscha-
kelt, wordt automatisch de laatste instelling 
voor de maximumsnelheid opgeroepen en 
opnieuw geactiveerd.

Het aantal diodes (LED's) of segmenten dat 
oplicht in de indicator van de vooraf ingestel-
de maximumsnelheid (19) geeft de ingestel-
de maximumsnelheid aan.

Door voor of tijdens het rijden op knop (6) 
of (12) te drukken, verhoogt of verlaagt u de 
maximumsnelheid één stap per keer.

 ☞ Zie hiervoor hoofdstuk Snelheidsstan-
den op pagina 22 en Knoppen en 
symbolen op pagina 12.
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Bediening door een begeleider

Iedere keer dat u voor of tijdens het rijden 
de knop (3) indrukt, wordt de maximum-
snelheid één stap verhoogd, tot de hoogste 
stand 5. Als u op stand 5 nogmaals op de 
knop drukt, gaat de maximumsnelheid te-
rug naar stand 1, de laagste instelling.

 ☞ De brandende diodes (LED's) op het 
display (1) geven de ingestelde maxi-
male snelheid aan.

 ☞ Als het symbool knippert, is de snelheid 
van de rolstoel verlaagd. Dit komt door-
dat de stoellift hoger dan 5,5 cm is af-
gesteld en/of dat de zittinghoek meer 
is dan 14°.

 ☞ Zie ook hoofdstuk Snelheidsstanden op 
pagina 22. 
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Snelheidsstanden

De maximumsnelheid moet worden ge-
kozen op basis van uw persoonlijke om-
standigheden en de specifieke situatie!

Kies een lage snelheid in gevaarlijke si-
tuaties waarin u zich onzeker voelt (bijv. 
rijden in kleine ruimtes, bergafwaarts, op 
hellingen, in voetgangerszones en derge-
lijke).

In de modus voor bediening door een 
begeleider moet de maximumsnelheid 
worden geselecteerd op basis van de per-
soonlijke omstandigheden van uw bege-
leider en de specifieke rijsituatie!

Bij het overschakelen naar een lagere 
maximumsnelheid moet de elektrische 
rolstoel in stilstaan. - Plotseling remmen!

De maximumsnelheid kan vooraf worden 
ingesteld op één van de 5 verschillende 
snelheidsstanden (19).

 ☞ Volg de instructies in het hoofdstuk 
Knoppen en symbolen op pagina 12.

In stand 5 is de maximumsnelheid 100% 
van de topsnelheid van uw elektrische rol-
stoel.

In stand 1 is de maximumsnelheid slechts 
20% van de topsnelheid van uw rolstoel.

1. Specifiek voorbeeld:

 Rijden in huis.
Vereiste instelling: lage vooraf ingestel-
de maximumsnelheid [1].

 ☞  Gevolg van een te hoge instelling 
van de maximumsnelheid:
Zelfs de kleinste beweging van de joy-
stick kan de rolstoel snel in beweging 
zetten. - In krappe ruimtes verliest de 
gebruiker de controle over de stoel. 
- Risico op ongevallen!

2. Specifiek voorbeeld:

 Rijdend op een kruispunt.
Vereiste instelling: hoge vooraf inge-
stelde maximumsnelheid [2].

 ☞ Gevolg van een te lage instelling 
van de maximumsnelheid:
U kunt niet snel genoeg over het kruis-
punt te rijden. - Gevaar voor aanrijding 
met een tegenligger!
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Rijmodus

Instelmodus

MODUSMENU
Druk alleen op de Mode-knop als de elek-
trische rolstoel stil staat.

Druk op de Mode-knop om te schakelen 
tussen rijmodus en instelmodus [1].

Rijmodus
In de rijmodus wordt de elektrische rolstoel 
bestuurd met de joystick.

 ☞ Meer informatie hierover vindt u in het 
hoofdstuk Joystick op pagina 24.

Instelmodus
In de instelmodus laat het verlichte rolstoel-
symbool (2) de laatst gekozen elektronische 
afstelling zien.

Elektronische afstellingen worden geselec-
teerd en fijn afgesteld met de joystick.

 ☞ Meer informatie hierover vindt u in het 
hoofdstuk Elektronische afstellingen op 
pagina 26.
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JOYSTICK
Beweeg de joystick niet totdat de accu- 
indicator (2) continu brandt.

Rij en stuurmanoeuvres
De joystick (1) op de elektrische rolstoel 
wordt gebruikt voor optrekken en afrem-
men. Beweeg de joystick langzaam in de 
gewenste rijrichting.

Hoe verder u de joystick van de midden-
positie af beweegt, hoe sneller de rolstoel 
gaat (tot de vooraf ingestelde maximum-
snelheid).

Om een bocht te nemen, beweegt u de 
joystick tegelijkertijd in de richting waarin u 
wilt sturen. Als je de joystick volledig naar 
één van beide kanten beweegt, draait de 
rolstoel bijna rond zijn eigen as.

 ☞ Bij achteruit of in bochten rijden wordt 
de snelheid automatisch verlaagd.

De elektrische rolstoel afremmen
De elektrische rolstoel stopt zodra u de joy-
stick loslaat.

Voor veilig afremmen laat u de joystick lang-
zaam terugzakken naar de middenstand 
(nulstand).

Achteruit rijden

Vooruit rijden

Remmen

Een bocht naar 
rechts sturen

Naar 
rechts 
draaien

Naar 
links 
draaien
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BEDIENING DOOR EEN 
BEGELEIDER
De bediening door een begeleider is alleen 
beschikbaar met de R-Net-bedienings-
modules JSM, CJSM en CJSM2 en is geen 
op zichzelf staande functie.

 ☞ Volg de instructies in het hoofdstuk 
Overzicht op pagina 8.

Een bedieningsmodus kiezen

Bij het inschakelen van de bedienings-
module met de aan/uit-knop (9) wordt de 
laatst gekozen bedieningsmodus opnieuw 
geactiveerd.

Door op de knop (32) te drukken, wisselt u 
tussen de bedieningsmodi voor de gebrui-
ker en voor de begeleider.

 ☞ De brandende diodes (LED’s) (31) on-
der de symbolen geven de huidige be-
dieningsmodus aan.
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ELEKTRONISCHE 
AFSTELLINGEN
De beschikbare elektronische afstellingen 
zijn afhankelijk van de betreffende uitrus-
ting van de elektrische rolstoel.

Wanneer u in de instelmodus een bepaal-
de elektronische afstelling selecteert, gaat 
deze branden en herhaaldelijk knipperen.

Een elektronische afstelling 
selecteren

 ☞ Elektronische afstellingen zijn opgesla-
gen in een oneindige lus.

Joystick naar rechts - ga omhoog naar de 
volgende instelling.

Joystick naar links - ga omlaag naar de vol-
gende instelling.

Bedieningsmodule met <LED>
 ☞ Als het snelheidsdisplay langzaam 

knippert, betekent dit dat de snelheids-
regeling is geactiveerd.

 ☞ Zie ook het hoofdstuk Problemen 
oplossen op pagina 34.

 ☞ Als het snelheidsdisplay snel knippert 
(één keer per seconde), is de elektri-
sche rolstoel om veiligheidsredenen 
gestopt. - Doorrijden is alleen mogelijk 
als de afstelling in de basisstand wordt 
teruggezet.

 ☞ Zie ook het hoofdstuk Problemen 
oplossen op pagina 34.

Elektronische afstellingen kunnen op de 
volgende manieren worden ingesteld:

Beweeg de joystick naar voren - afstelling in 
de richting van de basisstand.

Beweeg de joystick naar achteren - afstel-
ling weg van de basisstand.

Als u de joystick loslaat, worden alle aanpas-
singen geannuleerd.

Indicator bedieningsmodule met <LED>

Rugleuning

Zithoek

Stoellift

Linker beensteun

Rechter beensteun

Beensteun

Lengte beensteun
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Bedieningsmodule met <LCD>
 ☞ Als er een oranje schildpad naast het 

rolstoelsymbool verschijnt, betekent dit 
dat de snelheidsregeling is geactiveerd.

 ☞ Zie ook het hoofdstuk Problemen 
oplossen op pagina 34.

 ☞ Als er een knipperende rode schildpad 
naast het rolstoelsymbool verschijnt, 
betekent dit dat de rolstoel om veilig-
heidsredenen is gestopt. - Doorrijden 
is alleen mogelijk als de afstelling in de 
basisstand wordt teruggezet.

 ☞ Zie ook het hoofdstuk Problemen 
oplossen op pagina 34.

Standaard elektronische afstellingen

Elektronische afstellingen kunnen op de 
volgende manieren worden ingesteld:

Beweeg de joystick naar voren - afstelling in 
de richting van de basisstand.

Beweeg de joystick naar achteren - afstel-
ling weg van de basisstand.

Als u de joystick loslaat, worden alle aanpas-
singen geannuleerd.

Indicatoren op het LCD-display

 ☞ In de tekst onder de symbolen kan 
meer informatie over een bepaalde 
elektronische afstelling zijn weergege-
ven.

Het getoonde symbool betekent:

Rugleuning

Zithoek

Stoellift

Linker beensteun

Rechter beensteun

Lengte beensteun

Beensteun
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Complexe elektronische afstellingen

 ☞ Indien een optie in het geheugen is op-
geslagen, zijn alle afstellingen verlicht. 

Als er basis- of eindstanden zijn opgeslagen 
voor de menu's voor rugleuning, zithoek, 
hoek van de rugleuning, opstaan of been-
steunen, worden er pijlen weergegeven.

 ☞ Een verticale pijl geeft een opgeslagen 
basisstand aan.

 ☞ Een schuine pijl geeft een opgeslagen 
eindstand aan.

Met uitzondering van Opstaan en Helpen 
met opstaan kunnen de elektronische af-
stellingen op de volgende manieren wor-
den ingesteld:

Beweeg de joystick naar voren - afstelling in 
de richting van de basisstand.

Beweeg de joystick naar achteren - afstel-
ling weg van de basisstand.

De elektronische afstellingen voor Opstaan 
en Helpen met opstaan kunnen op de vol-
gende manieren worden ingesteld:

Beweeg de joystick naar voren - afstelling 
weg van de basisstand.

Beweeg de joystick naar achteren - afstel-
ling naar de basisstand.

Als u de joystick loslaat, worden alle aanpas-
singen geannuleerd.

Indicatoren op het LCD-display

 ☞ In de tekst onder de symbolen kan 
meer informatie over een bepaalde 
elektronische afstelling zijn weergege-
ven.

Het getoonde symbool betekent:

Rugleuning

Zithoek

Stoellift

Lengte beensteun

Beensteun

Negatieve kanteling

Van zitten naar staan

Van zitten naar liggen

Van liggen naar staan

45° naar staan

Geheugen 1/2

Geheugen 3/4
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BIJZONDERHEDEN VAN DE 
BEDIENINGSMODULE MET 
<LCD>

 ☞ Het is mogelijk dat niet alle hier be-
schreven functies beschikbaar zijn voor 
uw specifieke rolstoel.

Kilometerteller (totaal aantal 
kilometers)
Het LCD-display toont het totale aantal kilo-
meters (23), tot een maximum van 999.999.

 ☞ Alleen de kilometers afgelegd in voor-
waartse richting worden getoond.

Dagteller
Het LCD-display kan ook de afgelegde kilo-
meters (23) sinds de laatste reset weerge-
ven, tot een maximum van 9999,9 km.

 ☞ Alleen de kilometers afgelegd in voor-
waartse richting worden getoond.

In het menu Distance (Afstand) kunt u scha-
kelen tussen de verschillende opties voor 
de weergave van de kilometerteller.

 ☞ Volg de instructies in het hoofdstuk In-
stellingenmenu op pagina 31!

 ☞ De dagteller kan indien nodig worden 
gereset.

De dagteller resetten

De dagteller kan worden gereset in het 
menu Distance (Afstand).

 ☞ Op het LCD-display wordt daarna 
0,0 km weergegeven als gereden af-
stand sinds de laatste reset.
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Rijprogramma
Er kunnen maximaal acht rijprofielen wor-
den geselecteerd door op de knop Profile 
(21) te drukken.

Met de verschillende eigenschappen van 
de rijprogramma's kunt u de rijeigenschap-
pen van de elektrische rolstoel afstemmen 
op specifieke omstandigheden.

Er kunnen bijvoorbeeld afzonderlijke pro-
gramma's worden gedownload om het 
gebruik van speciale bedieningsmodules te 
ondersteunen.

 ☞ Het huidige rijprogramma (29) wordt 
op het LCD-display weergegeven.

Rijpro
gramma

Eigen
schappen

Gyro
scoop 
ge
activeerd

1 Geschikt voor 
situaties waarin 
de elektrische 
rolstoel wordt 
gebruikt in 
het openbaar 
vervoer en een 
gyrosensor is 
geïnstalleerd

Nee

2 Universeel, 
voor gebruik 
binnen en 
buiten

Ja

3 Universeel, 
voor gebruik 
binnen en 
buiten

Ja

4–7 Aanpasbaar 
door de 
gebruiker

8 Ontworpen 
voor gebruik 
met de 
begeleiders-
module

Ja

De in de fabriek ingestelde eigenschappen 
voor deze rijprogramma's staan vermeld in 
de betreffende handleidingen voor service en 
onderhoud.

 ☞ Lees ook het hoofdstuk Richtlijnen 
voor de distributeur in de handlei-
ding van uw elektrische rolstoel.
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Instellingenmenu
In het instellingenmenu [1] kunt u de vol-
gende menu's bekijken in de onderstaande 
volgorde:

 ☞ Set Time (de klok instellen)

 ☞ Display Time (tijdweergave 12-uurs of 
24-uurs indeling)

 ☞ Distance (afstand, kilometerteller)

 ☞ Backligth (achtergrondverlichting)

 ☞ Background (achtergrondkleur van het 
LCD-scherm)

 ☞ Afsluiten (terug)

De menutekst wordt weergegeven in het 
Engels.

Navigeren in het menu is zeer gebruiks-
vriendelijk. Mocht u desondanks proble-
men ondervinden met de functies in het 
menu, neem dan contact op met uw erken-
de servicecentrum.

Toegang tot het instellingenmenu

1. Druk tegelijkertijd op de beide voor-
keuzeknoppen voor snelheid (6) + (12) 
en houd ze ingedrukt.

2. Laat de knoppen (6) + (12) los.

 ☞ Het instellingenmenu [1] verschijnt 
op het LCD-scherm.

Navigeren in het menu

 ☞ Joystick naar achteren - omlaag naar 
het volgende menu-item / de waarde 
verlagen / het menu-item verlaten.

 ☞ Joystick naar voren - omhoog naar het 
volgende menu-item / de waarde ver-
hogen / het menu-item afsluiten.

 ☞ Joystick naar rechts - naar een subme-
nu / weergave van andere instellingen.

 ☞ Joystick naar links - als de pijl naar links 
verschijnt, worden hiermee andere in-
stellingen weergegeven.
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GYROSCOOP
De gyroscoop moet worden gedeacti-
veerd vóór/tijdens elk vervoer in een rij-
dend voertuig. Dit kan worden gedaan 
door een speciaal rijprogramma te kiezen 
dat aan deze omstandigheden is aange-
past.

 ☞ Een gyroscoop kan alleen worden aan-
gesloten op een bedieningsmodule 
die is uitgerust met een LCD-indicator.

De gyroscoop, die standaard is op de FWD- 
en FWDS-modellen en ook verkrijgbaar is 
als accessoire, neutraliseert ongewenste 
en onvermijdelijke rijmanoeuvres die zich 
bijvoorbeeld voordoen bij het rijden op 
oneffen oppervlakken. De rijstabiliteit en 
bestuurbaarheid van de elektrische rolstoel 
verbeteren hierdoor aanzienlijk.

Wanneer een met een gyroscoop uitgerus-
te elektrische rolstoel wordt bestuurd aan 
boord van een bewegend vervoermiddel, 
bijv. een schip, bus of trein, kan de rolstoel 
ongewenste rijmanoeuvres uitvoeren. 
Daarom moet u in dergelijke omgevingen 
altijd in profiel 1 rijden.

Zodra u het transportvoertuig verlaat, kunt 
u weer overschakelen op een ander pro-
gramma waarmee u gebruik kunt maken 
van de voordelen van de gyroscoop.

De gyroscoop inschakelen/
uitschakelen
Afhankelijk van het geselecteerde rijpro-
gramma, is de gyroscoop in- of uitgescha-
keld.

 ☞ Volg de instructies in het hoofdstuk Rij-
programma op pagina 30.

 ☞ Afhankelijk van het model en de uitrus-
ting, kan de snelheid van de elektrische 
rolstoel om veiligheidsredenen aan-
zienlijk worden verminderd wanneer 
de gyroscoop is uitgeschakeld.
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OPTIES VOOR EXTERNE 
ACCESSOIRES
Met de bedieningsmodule met <LCD> kun-
nen extern aangesloten accessoires worden 
gebruikt, zoals:

 – Externe bediening (1)

 – Externe aan/uit-knop (2)

Externe accessoires aansluiten
Om een extern accessoire aan te sluiten, 
verwijdert u de afdekking van de aansluitin-
gen en steekt u de stekker van het accessoi-
re volledig in de juiste aansluiting (3)/(4) [5].

 ☞ Zorg ervoor dat u het accessoire in een 
hoek van 90° in de aansluiting steekt, 
en niet schuin.

Externe accessoires verwijderen

Verwijder een accessoire niet door aan 
het snoer te rukken of te trekken.

Om een extern accessoire te verwijderen, 
haalt u de betreffende stekker uit de aan-
sluiting (3)/(4) [6] en brengt u de afdekking 
van de aansluiting weer aan.
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PROBLEMEN OPLOSSEN
Fouten en informatie worden weergegeven 
via de indicatoren van de accu, de snelheids 
en de elektronische afstellingen.

Bedieningsmodule met <LED>

Weergave van fouten via de accu-indica-
tor

Bij een ernstige storing stopt de rolstoel 
om veiligheidsredenen en de verlichte seg-
menten op de accu-indicator (17) knipperen 
snel. Het aantal knipperende segmenten 
geeft de mogelijke bron van de storing aan.

Om de storing te verhelpen, voert u de vol-
gende stappen uit:

1. Schakel de bedieningsmodule uit.

2. Voer de in de kolom Oplossing beschre-
ven actie uit.

3. Zet de bedieningsmodule aan.

 ☞ Volg de instructies in het hoofd-
stuk De rolstoel inschakelen op pagi-
na 15.

 ☞ Als de storing niet kan worden verhol-
pen en er niet meer met de rolstoel kan 
worden gereden, neemt u contact op 
met een erkend servicecentrum.

Storing Oorzaak Oplossing

2 knipperende seg-
menten

Verbinding met de linker mo-
tor verbroken

Controleer de motorkabel, de 
motorstekker en de motor.

3 knipperende seg-
menten

Elektrische kabel naar de linker 
motor defect (kortsluiting)

Controleer de motorkabel, de 
motorstekker en de motor.

4 knipperende seg-
menten

Verbinding met de rechter 
motor verloren

Controleer de motorkabel, de 
motorstekker en de motor.

5 knipperende seg-
menten

Elektrische kabel naar de rech-
ter motor defect (kortsluiting)

Controleer de motorkabel, de 
motorstekker en de motor.

7 knipperende seg-
menten

Joystick niet gecentreerd of 
defect

Zet de bedieningsmodule uit/
aan zonder de joystick aan te 
raken. 

7 segmenten en de 
indicator voor maxi-
mumsnelheid bran-
den

Storing bij communicatie met 
joystick

Controleer de kabelaansluiting.
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Storing Oorzaak Oplossing

8 knipperende seg-
menten

Defecte bedieningsmodule, 
elektronicastoring of systeem-
fout

Controleer de kabel en de con-
nectoren.

8 segmenten en de 
elektronische afstel-
lings-LED's branden

Foutieve instelling Controleer welke instelling niet 
goed werkt en controleer alle 
relevante kabelverbindingen.

9 knipperende seg-
menten

Storing in de magnetische 
remmen van de motor.

Zet de modushendel voor rij-
den/duwen in de rijstand.

Controleer of de kabels naar de 
motor beschadigd zijn.

10 knipperende seg-
menten

De accuspanning is te hoog 
(helling afrijden).

Rij altijd zeer langzaam de hel-
ling af en controleer zo nodig 
de accukabels.
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Weergave van informatie via de accu-
indicator

Wanneer informatie wordt weergegeven, 
knipperen de verlichte segmenten op de 
accu-indicator (17) langzaam. Het aantal 
knipperende segmenten geeft het soort 
informatie aan.

Informatie Oorzaak Oplossing

Opwaarts/neerwaarts 
bewegende reeksen 
lampjes

Joystick te snel bewogen Laat de joystick los.

Opwaartse opeenvol-
gende reeks lichten

6 knipperende seg-
menten

De lader is nog aangesloten. Verwijder de lader na het opla-
den.

1 knipperend seg-
ment

Accu leeg De accu's moeten onmiddellijk 
worden opgeladen.

 ☞ Er kan nog wel met de elek-
trische rolstoel worden ge-
reden.

2 knipperende seg-
menten

Accu bijna leeg Laad de accu's zo snel mogelijk 
op.

 ☞ Er kan nog wel met de elek-
trische rolstoel worden ge-
reden.

8 segmenten knip-
peren 2 keer iedere 3 
seconden

De gyroscoop is mogelijk de-
fect.

Schakel de bedieningsmodule 
uit en start hem opnieuw op.

Als het probleem hiermee niet is 
opgelost, neem dan contact op 
met een erkende distributeur.

 ☞ Er kan nog wel met de elek-
trische rolstoel worden ge-
reden, maar met een aan-
zienlijk lagere snelheid.
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Weergave van informatie via de indica-
tor voor de vooraf ingestelde maximum-
snelheid

Wanneer informatie wordt weergegeven, 
knipperen de verlichte segmenten op de 
indicator voor de maximumsnelheid (19) 
meerdere keren.

Informatie Oorzaak Oplossing

Opwaarts/neerwaarts 
bewegende reeksen 
lampjes

De vergrendeling is ingescha-
keld.

Zet de vergrendeling uit.

 ☞ Zie het hoofdstuk De bedie-
ningsmodule vergrendelen 
op pagina 16.

Langzaam knipperen Automatische snelheidsver-
mindering is ingeschakeld.

Verander de zithoek tot minder 
dan 14°.

Verander de hoogte van de 
stoellift tot minder dan 5,5 cm.

 ☞ Er kan met de elektrische 
rolstoel worden gereden.

Snel knipperen De elektrische rolstoel is auto-
matisch gestopt.

Zet de elektronische verstelling 
in de basisstand of zet de mo-
dushendel voor rijden/duwen 
in de rijstand.

 ☞ Er kan niet met de elektri-
sche rolstoel worden gere-
den.
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PROBLEMEN OPLOSSEN
Bedieningsmodule met <LCD>
Fouten/informatie worden weergegeven 
op het LCD-scherm (15) van de bedienings-
module.

(a) Geeft de oorzaak van de storing weer.

(b) Geeft de foutcode weer.

(c) Geeft de plaats van de storing aan.

(d) Geeft het soort fout aan.

 ☞ Om veiligheidsredenen is de functiona-
liteit van de elektronische componen-
ten tijdelijk verminderd.

Om fouten te herstellen, voert u de volgen-
de stappen uit:

1. Schakel de bedieningsmodule uit.

2. Voer de in de kolom Oplossing beschre-
ven actie uit.

Foutcode Oorzaak Oplossing

2C00 Accu leeg Laad de accu's zo snel mogelijk 
op en controleer zo nodig de 
accukabels.

3B00 Verbinding met de linker 
motor verbroken

Controleer de motorkabel, de 
motorstekker en de motor.

3D00 Elektrische kabel naar de 
linker motor defect (kort-
sluiting)

Controleer de motorkabel, de 
motorstekker en de motor.

3C00 Verbinding met de rechter 
motor verloren

Controleer de motorkabel, de 
motorstekker en de motor.

3E00 Elektrische kabel naar de 
rechter motor defect (kort-
sluiting)

Controleer de motorkabel, de 
motorstekker en de motor.

1E01 Automatische uitschakeling 
is geactiveerd.

Haal de lader uit de laadaanslui-
ting.

3. Zet de bedieningsmodule aan.

 ☞ Volg de instructies in het hoofd-
stuk De rolstoel inschakelen op pagi-
na 15.

 ☞ Als de storing niet kan worden verhol-
pen en er niet meer met de rolstoel kan 
worden gereden, neemt u contact op 
met een erkend servicecentrum.
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Foutcode Oorzaak Oplossing

2F00 Systeemfout of defecte joys-
tick

Raak de joystick niet aan wan-
neer u een apparaat of accessoi-
re aansluit.

Overige codes Defecte bedieningsmodule, 
elektronicastoring of sys-
teemfout

Controleer de kabel en de con-
nectoren.

Overige codes Foutieve instelling Controleer welke instelling niet 
goed werkt en controleer alle 
relevante kabelverbindingen.

1505 Storing in de magnetische 
rem van de linker motor

Zet de modushendel voor rij-
den/duwen in de rijstand. 

1506 Storing in de magnetische 
rem van de rechter motor

Zet de modushendel voor rij-
den/duwen in de rijstand. 

1600 De accuspanning is te hoog 
(helling afrijden).

Rij altijd zeer langzaam de hel-
ling af en controleer zo nodig 
de accukabels.

9710/7B02 De gyroscoop is mogelijk 
defect.

Schakel de bedieningsmodule 
uit en start hem opnieuw op.

Als het probleem hiermee niet is 
opgelost, neem dan contact op 
met een erkende distributeur.

 ☞ Er kan nog wel met de elek-
trische rolstoel worden ge-
reden, maar met een aan-
zienlijk lagere snelheid.
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Informatie Oorzaak Oplossing

De vergrendeling is inge-
schakeld.

Zet de vergrendeling uit.

 ☞ Zie het hoofdstuk De bedie-
ningsmodule vergrendelen op 
pagina 16.

Joystick te snel bewogen Laat de joystick los, schakel de 
bedieningsmodule uit en start 
deze opnieuw op.

Geel symbool

Automatische snelheids-
vermindering is ingescha-
keld.

Zet de elektronische verstelling 
in de basisstand.

 ☞ Er kan met de elektrische rol-
stoel worden gereden.

Rood symbool

De elektrische rolstoel is 
automatisch gestopt.

Zet de elektronische afstelling 
in de basisstand, zet de modus-
hendel voor rijden/duwen in de 
rijstand of los de parkeerrem.

 ☞ Er kan niet met de elektri-
sche rolstoel worden gere-
den.

De gyroscoop is mogelijk 
defect.

Schakel de bedieningsmodule 
uit en start hem opnieuw op.

Als het probleem hiermee niet is 
opgelost, neem dan contact op 
met een erkende distributeur.

 ☞ Er kan nog wel met de elek-
trische rolstoel worden gere-
den, maar met een aanzien-
lijk lagere snelheid.
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ONDERHOUD/REPARATIE

Reparaties 
Voor reparaties kunt u volledig vertrouwen 
op uw distributeur. Hij of zij heeft instructies 
gekregen over hoe het werk moet worden 
uitgevoerd en maakt gebruik van goed op-
geleid personeel.

Service
Als u vragen heeft of hulp nodig hebt, neem 
dan contact op met uw distributeur, die u 
kan adviseren en onderhoud en reparaties 
kan uitvoeren.

Technische veiligheidsinspecties
Terwijl de rolstoel rijdt, voert het elektro-
nische systeem continu inspecties uit. Als 
aanvulling op deze elektronische veilig-
heidsmaatregelen dient de gebruiker ook 
routine-inspecties uit te voeren. Als deze 
inspecties onregelmatigheden aan het licht 
brengen, dient u uw rolstoel onmiddellijk 
door een erkend servicecentrum te laten 
inspecteren.

Dagelijkse inspecties

Controleer de bedieningsmodule en even-
tuele bijbehorende elektronische compo-
nenten op uiterlijke beschadiging en juiste 
montage op de rolstoel.

Controleer en inspecteer de joystick en de 
hoes van de joystick, terwijl de bedienings-
module uitgeschakeld is op uitwendige 
beschadigingen en controleer of de joystick 
automatisch en zonder problemen terug-
keert naar de middelste stand.

Wekelijkse inspecties

Joystickbediening in combinatie met het 
magnetisch remsysteem: zorg er vóór de in-
spectie voor dat er ten minste 1 meter vrije 
ruimte rond de rolstoel is.

Zet de bedieningsmodule aan en wacht 
tot de accu-indicator gaat branden en het 
signaal "gereed" geeft. Beweeg de joystick 
langzaam naar voren totdat het remsys-
teem reageert met een hoorbare klik. De 
rolstoel zal geleidelijk gaan rollen. Laat de 
joystick snel los. U moet nu binnen enke-
le seconden duidelijk kunnen horen dat 
de remmen aangrijpen. Dezelfde controle 
moet worden uitgevoerd voor het rijden 
naar rechts, naar links en achteruit.

Alle kabels en stekkers moeten worden on-
derzocht op uitwendige beschadigingen 
en correcte bevestiging.

Jaarlijkse inspecties

Laat uw distributeur het elektronische sys-
teem inspecteren tijdens de jaarlijkse on-
derhoudsbeurt van uw rolstoel.
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TECHNISCHE GEGEVENS
Omgevings-
temperatuurbereik

-25 °C tot  
+50 °C

Temperatuurbereik bij 
opslag

-40 °C tot 
+65 °C

IP-klasse IP54

GARANTIE
Bij niet-naleving van de gebruiksaanwij-
zing of ondeskundig uitgevoerde onder-
houdswerkzaamheden, met name bij 
technische wijzigingen en aanvullingen 
(geïnstalleerde onderdelen) zonder onze 
uitdrukkelijke toestemming, vervalt niet 
alleen deze garantie, maar ook onze alge-
mene productaansprakelijkheid.

Voor dit product aanvaarden wij, naast alle 
andere uitdrukkelijk vermelde of overeen-
gekomen garanties, de wettelijke aanspra-
kelijkheid in het kader van onze algemene 
handelsvoorwaarden. Voor eventuele ga-
rantieclaims dient u contact op te nemen 
met uw distributeur en het volgende ga-
rantiebewijs te overleggen, samen met alle 
benodigde informatie over het model, het 
pakbonnummer, de leveringsdatum en het 
serienummer (SN).

Het serienummer (SN) is zichtbaar op het 
typeplaatje.

 ☞ Aanvullende garantiebepalingen en 
voorwaarden staan vermeld in de ge-
bruiksaanwijzing van uw rolstoel.



SN (zie het typeplaatje):

Garantie

Datum van levering:

Pakbonnr.:Modelnaam:

Stempel van de distributeur:
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Garantieformulier
Invullen alstublieft! Kan indien nodig worden gekopieerd en naar uw distributeur worden 
gestuurd.



www.ta-service.dk 

Distributeur

U vindt uw plaatselijke 
distributeur op  
www.ta-service.dk

Fabrikant:   

TA Service A/S 
Centervej Syd 2
DK-4733 Tappernøje
Denemarken

ta-service@ta-service.dk
T: +45  56 72 57 77
www.ta-service.dk


