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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 kinderen of tieners de rolstoel gaan 
gebruiken, moeten zij eerst samen met 
hun ouders of voogden deze gebruiks-
aanwijzing lezen voordat zij de rolstoel in 
gebruik nemen.

Deze gebruiksaanwijzing is ontworpen om 
u te helpen uw elektrische rolstoel met ple-
zier te gebruiken terwijl u ongelukken ver-
mijdt.

 ☞ Omdat de accessoires van de rolstoel 
kunnen verschillen van uw model,

bevat deze gebruiksaanwijzing hoofdstuk-
ken met opties die misschien niet relevant 
zijn voor uw specifieke rolstoel. Het bestel-
formulier voor uw elektrische rolstoel bevat 
een lijst met accessoires en onderdelen die 
verkrijgbaar zijn.

PDF-bestanden met aanvullende informa-
tie over onze producten voor visueel ge-
handicapte gebruikers zijn beschikbaar op 
onze website:

www.ta-service.dk.

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

Visueel gehandicapte gebruikers kunnen 
ook een begeleider vragen de tekst in de 
documentatie hardop voor te lezen.

Blijf op de hoogte van de productveiligheid 
en mogelijke terugroepacties van onze pro-
ducten op onze website:

www.ta-service.dk.

Onze elektrische rolstoel voldoet aan de 
technische en wettelijke eisen voor medi-
sche hulpmiddelen. Indien zich toch een 
ernstig voorval voordoet, stuurt u ons dan 
alstublieft een e-mail via ons e-mailadres 
ta-service@ta-service.dk en neem contact op 
met het Deense Geneesmiddelenbureau.

MODELLEN
Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing 
op de volgende modellen:

Model TA IQ RWD
Model TA IQ FWD
Model TA IQ MWD

INDICATIES/
CONTRA-INDICATIES
Schakel onmiddellijk medische hulp in als 
u last krijgt van allergische reacties, rood-
heid en/of drukzweren bij het gebruik 
van deze elektrische rolstoel.

Om contactallergieën te voorkomen, ra-
den wij aan de rolstoel alleen te gebrui-
ken wanneer u gekleed bent.

Door de vele functies van uw elektrische 
rolstoel kunt u deze zelfs gebruiken bij aan-
zienlijk of ernstig verminderde mobiliteit en 
ambulantie als gevolg van structureel en/
of functioneel letsel aan de onderste lede-
maten (inclusief amputatie, trauma, aan-
doeningen van het bewegingsapparaat of 
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neuromusculaire aandoening, bijv. als ge-
volg van: 

 – verlamming

 – verlies van ledematen (beenamputatie)

 – afwijkingen/vervormingen van lede-
maten

 – gewrichtsstijfheid/-blessures

 – of andere aandoeningen

Bij de aankoop van een bepaald product 
moet u bovendien rekening houden met 
de fysieke en mentale toestand, de leeftijd, 
de levensomstandigheden thuis en de per-
soonlijke omstandigheden van de gehandi-
capte.

Elke aankoop moet altijd per geval worden 
beoordeeld en goedgekeurd door een ge-
kwalificeerde medische deskundige (arts 
of revalidatie-adviseur, enz.) en worden 
aangepast aan de specifieke omstandig-
heden die verband houden met de medi-
sche voorgeschiedenis van de betrokkene. 
Bovendien kunnen personen met één van 
de in de contra-indicaties beschreven pro-
blemen/aandoeningen in bepaalde geval-
len mentale, emotionele of fysieke moeilijk-
heden ondervinden bij het gebruik van de 
vermelde modellen.

De elektrische rolstoel mag niet gebruikt 
worden in geval van:

 – Cognitieve beperkingen of een ver-
standelijke handicap die het zelfstandi-
ge gebruik van de rolstoel onmogelijk 
maken 

 – Beperkingen in de dagelijkse activitei-
ten van blinde of slechtziende perso-
nen, wanneer visuele hulpmiddelen of 
andere hulpmiddelen de handicap niet 
kunnen compenseren

 – Personen die onder invloed zijn van 
medicatie die een negatief effect heeft 
op het vermogen om de rolstoel te be-
dienen (bespreek dit eerst met uw arts 
of apotheker)

 – Aandoeningen waardoor een persoon 
de rolstoel niet zelfstandig kan bestu-
ren

 – Ernstige evenwichts- en/of zintuiglijke 
stoornissen

 – Het onvermogen om te zitten

 ☞ Vraag uw arts, therapeut of erkende 
distributeur naar deze en eventuele an-
dere risico's van uw elektrische rolstoel.

LEVERING EN NAZICHT
Alle producten ondergaan in de fabriek een 
strenge kwaliteitscontrole en worden ver-
pakt in speciale kartonnen dozen.

 ☞ Desalniettemin vragen wij u om direct 
na ontvangst uw elektrische rolstoel te 
inspecteren op eventuele schade die 
tijdens het transport kan zijn ontstaan 
- bij voorkeur wanneer de transporteur 
nog aanwezig is.

 ☞ Houd de verpakking van de rolstoel bij 
de hand voor het geval het nodig is de 
stoel later terug te sturen.

ALLEEN GEBRUIKEN 
ZOALS BEDOELD
Uw elektrische rolstoel is ontworpen om 
uw onafhankelijke mobiliteit zowel binnen 
als buiten te verbeteren.
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GEBRUIK
Gebruik de rolstoel niet zonder de ge-
monteerde beensteunen en armleunin-
gen!

De rolstoel is uitsluitend bedoeld om een 
zittende persoon te vervoeren - hij is niet 
ontworpen om andere soorten trek- of 
zwaartekracht te weerstaan of te vervoe-
ren.

De elektrische rolstoel mag alleen worden 
gebruikt op een stevige, vlakke ondergrond 
en kan op de volgende manier worden ge-
bruikt:

 – Binnenshuis (bijv. in flatgebouwen of 
ambulante/residentiële instellingen)

 – Buitenshuis (bijv. verharde paden in 
een park)

 – Stel uw rolstoel nooit bloot aan extre-
me temperaturen of gevaarlijke omge-
vingsfactoren, zoals bijv. sterk zonlicht, 
extreme kou of zout water.

 – Zand, stof, vuil of andere deeltjes kun-
nen zich vastzetten in bewegende de-
len, waardoor de onderdelen niet meer 
werken.

Uw elektrische rolstoel wordt geleverd met 
een aantal opties waarmee u hem kunt 
aanpassen aan uw lichamelijke eisen en be-
hoeften.

Landelijk voorschriften kunnen verbieden 
dat de rolstoel wordt vervoerd in bussen, 
treinen, vliegtuigen of helikopters.

 ☞ Informeer bij de betreffende lucht-
vaartmaatschappij naar eventuele be-
perkingen.

 ☞ Informeer voor uw vertrek bij uw lucht-
vaartmaatschappij naar de specifieke 
voorwaarden en bagagevoorschriften 
die gelden voor uw land van vertrek en 
uw vakantiebestemming.

De elektrische rolstoel mag uitsluitend 
worden gebruikt in overeenstemming met 
de specificaties en beperkingen zoals aan-
gegeven op Technische gegevens op pagi-
na 56.

AANPASSING
Zorg ervoor dat alle afstel-, configuratie- 
of reparatiewerkzaamheden alleen wor-
den uitgevoerd door een erkende distri-
buteur.

De elektrische rolstoel kan worden aan-
gepast aan de individuele lichaamsbouw. 
Voordat u de rolstoel gebruikt, moet uw 
erkende distributeur hem afstellen en u 
instrueren over de functies. Deze aanpas-
sing houdt rekening met zowel uw fysieke 
beperkingen als de omgeving waarin u de 
stoel hoofdzakelijk zult gebruiken. Contro-
leer voor gebruik of u tevreden bent over 
de werking van de rolstoel.

Als uw distributeur uw elektrische rolstoel 
reviseert/bijwerkt of ingrijpend wijzigt 
zonder gebruik te maken van de originele 
onderdelen van de fabrikant, kan er sprake 
zijn van doorverkoop van de rolstoel. Dit 
betekent dat uw distributeur wellicht de 
verkoopvoorwaarden opnieuw moet be-
oordelen en een nieuwe risicoanalyse moet 
uitvoeren.

 ☞ Om optimaal te kunnen functioneren, 
adviseren wij een routine-inspectie van 
de afstelling van uw rolstoel en een 
nieuwe inspectie bij blijvende verande-
ringen in uw aandoening/handicap. Bij 
kinderen en adolescenten wordt aan-
bevolen de roelstoel iedere 6 maanden 
aan te passen.

 ☞ Wij adviseren regelmatige medische 
controles, zodat u de rolstoel actief kunt 
gebruiken in het openbaar vervoer.
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GEBRUIK MET 
PRODUCTEN VAN ANDERE 
FABRIKANTEN
In het algemeen geldt dat elke combinatie 
van uw elektrische rolstoel met onderdelen 
die niet door de fabrikant zijn geleverd, een 
materiële wijziging van uw rolstoel vormt. 
Neem contact op met uw erkende distribu-
teur om na te gaan of de fabrikant de com-
binatie heeft goedgekeurd.

WANNEER DE 
ELEKTRISCHE ROLSTOEL 
DOOR EEN ANDERE 
PERSOON WORDT 
GEBRUIKT
Door de modulaire constructie van de rol-
stoel kan hij opnieuw worden geconfigu-
reerd voor een nieuwe gebruiker. Voordat 
een nieuwe persoon de rolstoel in gebruik 
neemt, moet altijd een volledige inspectie 
worden uitgevoerd.

 ☞ Als onderdeel van de vereiste hygiëni-
sche maatregelen, die moeten worden 
uitgevoerd overeenkomstig een geva-
lideerd hygiëneplan, moet de rolstoel 
worden gedesinfecteerd.

In de service- en onderhoudshandleiding 
van de erkende distributeur vindt u infor-
matie over het hergebruik van uw rolstoel 
en overname door een andere persoon.

LEVENSDUUR VAN HET 
PRODUCT
Wij schatten dat het product een verwachte 
gemiddelde levensduur van 5 jaar zal heb-
ben, mits het voor het beoogde doel wordt 
gebruikt en alle onderhouds- en service-
voorschriften worden nageleefd. De levens-
duur van het product hangt af van de ge-
bruiksfrequentie, de omgeving waarin het 
wordt gebruikt en de zorg die het krijgt. Met 
reserveonderdelen kunt u de levensduur 
verlengen. In de regel kunnen reserveon-
derdelen nog tot 5 jaar nadat een model uit 
productie is genomen worden aangeschaft.

 ☞ Deze vermelde geschatte levensduur 
mag niet worden beschouwd als ga-
rantieperiode.

BASISPOSITIE
Wanneer u bergafwaarts, bergopwaarts 
of over obstakels rijdt, moeten de instel-
lingen voor zithoogte, rugleuninghoek 
en zittinghoek zit altijd in de basispositie 
staan. 

De basispositie wordt als volgt gedefini-
eerd:

 – Als u dit niet doet, bestaat het risico dat 
de stoel omkiept.

 – Zittinghoek in een horizontale stand 
(niet meer dan 10°)

 – Zithoogte in de laagste stand



1 2 3

4

10

13

59 67

11

8

12

14

11

OVERZICHT

Model TA IQ RWD
In het overzicht zijn de belangrijkste on-
derdelen en bedieningselementen van de 
elektrische rolstoel te zien.

Pos. Benaming

(1) Hoofdsteun

(2) Rugleuning

(3) Armleuning

(4) Zitkussen

(5) Voetsteun

(6) Zwenkwiel

(7) Hendel omschakelen rij/duwstand

(8) Hendel voor vergrendelen van de arm-
leuning

(9) Aandrijfwiel

(10) Bedieningsmodule

(11) Voorlicht

(12) Identificatieplaatje

(13) Achterlicht

(14) Afdekking voor elektronica
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Model TA IQ FWD
In het overzicht zijn de belangrijkste on-
derdelen en bedieningselementen van de 
elektrische rolstoel te zien.

Pos. Benaming

(1) Hoofdsteun

(2) Rugleuning

(3) Armleuning

(4) Zitkussen

(5) Kuitsteun

(6) Voetsteun

(7) Aandrijfwiel

(8) Voorlicht

(9) Hendel voor vergrendelen van de arm-
leuning

(10) Bedieningsmodule

(11) Hendel omschakelen rij/duwstand

(12) Identificatieplaatje

(13) Zwenkwiel

(14) Afdekking voor elektronica

(15) Achterlicht
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Model TA IQ MWD
In het overzicht zijn de belangrijkste on-
derdelen en bedieningselementen van de 
elektrische rolstoel te zien.

Pos. Benaming

(1) Hoofdsteun

(2) Rugleuning

(3) Armleuning

(4) Zitkussen

(5) Kuitsteun

(6) Voetsteun

(7) Zwenkwiel voorzijde

(8) Hendel omschakelen rij/duwstand

(9) Hendel voor vergrendelen van de arm-
leuning

(10) Aandrijfwiel

(11) Bedieningsmodule

(12) Voorlicht

(13) Identificatieplaatje

(14) Achterlicht

(15) Zwenkwiel achterzijde

(16) Afdekking voor elektronica
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OMGANG MET EN 
ONDERHOUD VAN DE 
ELEKTRISCHE ROLSTOEL

De rolstoel vastzetten
De elektrische rolstoel moet als volgt wor-
den vastgezet, zodat hij niet per ongeluk 
kan wegrollen:

1. Zet de modushendel voor rijden/du-
wen aan beide zijden in de rijstand.

2. Schakel de rolstoel uit met de bedie-
ningsmodule.

Operationele inspectie
De werking en veiligheid van de elektrische 
rolstoel moet elke keer voor gebruik wor-
den gecontroleerd.

 ☞ Zie het hoofdstuk "Inspectie voor het 
wegrijden" in dit document.

Rijeigenschappen
U kunt de rijrichting en de snelheid van uw 
rolstoel regelen met de joystick (tot aan de 
geconfigureerde maximumsnelheid).

REMMEN
Rem altijd voorzichtig en tijdig, vooral 
wanneer u naar mensen toe rijdt of berg-
afwaarts gaat!

Bedrijfsrem
De elektromotoren werken als een mecha-
nische rem, waardoor de rolstoel soepel en 
zonder schokken tot stilstand wordt ge-
bracht.

De remmen van de rolstoel gebruiken

Om de rolstoel voorzichtig af te remmen, 
beweegt u de joystick langzaam naar ach-
teren naar de startpositie (neutraal).

Noodstop

 ☞ Beweeg de joystick in de tegenoverge-
stelde richting om de rolstoel plotse-
ling tot stilstand te brengen.

Parkeerremmen
De parkeerremmen werken alleen als de 
als de modushendel voor rijden/duwen, 
die beide motoren aanstuurt, in de rijstand 
staat. 

 ☞ De parkeerremmen worden automa-
tisch gelost zodra de joystick wordt 
gebruikt.
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De remmen activeren

De rolstoel mag niet kunnen worden ge-
duwd als de remmen zijn ingeschakeld.

Om de remmen in te schakelen, zet u mo-
dushendels voor rijden/duwen aan beide 
zijden ongeveer 45° in de richting van het 
rolstoelframe en in de rijstand (volledig ver-
ticaal) [1].

 ☞ Deze hendels zijn ontworpen om te 
worden bediend door een begeleider.

De remmen lossen

Personen mogen alleen in de elektrische 
rolstoel plaatsnemen of uitstappen als de 
rolstoel is uitgeschakeld en de modus-
hendels voor rijden/duwen aan beide zij-
den in de rijstand staan!

Als u dit niet doet, kan de rolstoel plotse-
ling in beweging komen en ongevallen 
veroorzaken als de joystick (stuurhendel) 
wordt aangeraakt!

Om de remmen te lossen, zet u de modu-
shendels voor rijden/duwen aan beide zij-
den ongeveer 45° naar buiten in de richting 
van de schokdempers in de duwstand [2].

 ☞ Deze hendels zijn ontworpen om te 
worden bediend door een begeleider.



4

3

16

Hoofdschakelaars voor alle elektrische 
functies

Alle na 26-05-2021 geproduceerde rolstoe-
len van TA Service zijn standaard voorzien 
van een hoofdschakelaar voor alle elektri-
sche functies, ook wel Flight-kit genoemd 
[3]. 

Door de sleutel uit de Flight-kit te halen, 
kunt u de stroomtoevoer van de rolstoel 
onderbreken [4].

Deze extra veiligheidsvoorziening, die de 
stroomtoevoer onderbreekt, is handig bij 
het vervoer van de rolstoel in een vliegtuig 
of om hem te beveiligen tegen diefstal.
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Rij-/duwmodus

De elektrische rolstoel mag alleen in de 
duwstand worden gezet of worden ge-
duwd om te manoeuvreren, of in nood-
situaties. Dit mag alleen worden gedaan 
op vlak terrein, wanneer de stoel stilstaat.

 ☞ In de duwstand zijn de elektromagneti-
sche remmen gedeactiveerd.

- De rolstoel kan dus alleen worden af-
geremd door over te schakelen op de 
rijmodus.

 ☞ Pak de rugleuning ter hoogte van de 
armleuning vast om de rolstoel te ma-
noeuvreren.

De stoel in de duwstand zetten

1. Schakel de rolstoel uit met de bedie-
ningsmodule. Als de rolstoel wordt 
ingeschakeld terwijl de hendel in de 
duwstand wordt gezet, verschijnt er 
een foutmelding op het display en 
klinkt er een alarmsignaal.

 ☞ Zie het hoofdstuk "Bedieningsmodu-
le" in de gebruiksaanwijzing.

2. Los de remmen [1].

 ☞ Volg de instructies in De remmen 
lossen op pagina 15.

De rolstoel kan nu geduwd worden.
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De stoel in de rijstand zetten

1. Activeer de remmen [2].

 ☞ Volg de instructies in De remmen ac-
tiveren op pagina 15.

2. Zet de bedieningsmodule aan.

 ☞ Zie het hoofdstuk "Bedieningsmodu-
le" in de gebruiksaanwijzing.

Nu kan met de elektrische rolstoel gereden 
worden.
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VOORBEREIDING VOOR 
GEBRUIK
Voer de volgende opeenvolgende stappen 
uit om uw elektrische rolstoel gebruiksklaar 
te maken.

 ☞ Laad de accu's op met behulp van de 
lader voordat u uw eerste rit maakt.

1. Maak u klaar om te gaan rijden.

Zet de hendels in de rijstand [1] om de 
motoren te activeren. 

 ☞ Zie De remmen activeren op pagi-
na 15.

2. Controleer de stand van de thermische 
zekering (2).

 ☞ De thermische zekering (2) moet 
ingedrukt zijn.
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3. Controleer de stand van de bedie-
ningsmodule.

 ☞ Voor normaal rijden beweegt u de be-
dieningsmodule naar voren en naar 
binnen, totdat deze in de stop-stand 
[3] klikt.

4. Zet de bedieningsmodule aan.

 ☞ Druk op de aan/uit-knop (4) op de 
bedieningsmodule.

 ☞ Zie het hoofdstuk "Bedieningsmodu-
le" in de gebruiksaanwijzing.
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Inspectie voor het rijden
Voordat u gaat rijden, moet u het volgende 
controleren:

 ☞ Het laadniveau van de accu

 ☞ De configuratie van de instelling 
van de maximumsnelheid

 – Zie het hoofdstuk "Bedieningsmodu-
le" in de gebruiksaanwijzing.

De accu opladen

Plaats geen voorwerpen in het stopcon-
tact, behalve de stekker van de acculader! 
- Gevaar voor kortsluiting!

Accu's mogen alleen in een droge omge-
ving worden opgeladen.

Omdat de acculader onder gevaarlijke 
elektrische spanning staat, dient u deze 
zorgvuldig te beschermen tegen warm-
te, vocht, water, spattende of druppende 
vloeistoffen en stoten. - Gevaar voor kort-
sluiting en levensgevaarlijk letsel!

Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is 
om lucht rond de lader te laten circuleren 
(niet afdekken), zodat eventuele warmte 
kan worden afgevoerd. - Brandgevaar!

Plaats de acculader op een stevige onder-
grond wanneer u de accu's oplaadt.

Plaats de acculader nooit op de zitting 
van de rolstoel tijdens het opladen.

 ☞ Volg bij het opladen altijd de aanwijzin-
gen in de gebruiksaanwijzing van de 
acculader.

1. Parkeer de rolstoel op een veilige plaats.

 ☞ Volg de instructies in De rolstoel 
vastzetten op pagina 14.

2. Steek de stekker van de lader in de aan-
sluiting op de bedieningsmodule (1).
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3. Zet de acculader aan / sluit het net-
snoer van de acculader aan op een ge-
schikt stopcontact.

 ☞ Het oplaadproces is nu begonnen.

 ☞ De accu wordt niet opgeladen als de 
thermische zekering is uitgeschakeld 
(2)!

4. Zodra het opladen is voltooid, koppelt 
u de acculader los van het lichtnet en 
trekt u de stekker van de acculader uit 
de aansluiting op de bedieningsmodu-
le.
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Positie van de bedieningsmodule
Voor gewoon rijden, beweegt u de bedie-
ningsmodule naar voren en naar binnen [1].

Beschrijving van de functies

De drukknoppen en symbolen op de mo-
dule worden gedetailleerd beschreven in 
de gebruiksaanwijzing in het hoofdstuk "Be-
dieningsmodule".

Draai de bedieningsmodule naar buiten, 
naar de zijkant van de armleuning.

Plaats uw handen/armen niet tussen de 
onderdelen. - Gevaar voor beknelling! 

Met de zwenkarm [1] kunt u de bedienings-
module naast de armleuning [2] zetten,

waardoor u bijvoorbeeld:

 – dichter bij een tafel kunt rijden

Positie van de armleuning

Gevaar voor een ongeval als de armleu-
ningen verticaal of naar achteren gericht 
staan!

Tijdens rijden moeten de armleuningen zijn 
neergeklapt en vergrendeld [3].

De vergrendeling controleren

Controleer of de vergrendelingen werken 
door kort aan de armleuning te trekken.

 ☞ Volg de instructies in De vergrendeling 
van de armleuning controleren op pagi-
na 30.
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BEENSTEUNEN
Voordat een persoon in de elektrische 
rolstoel plaatsneemt, moet deze worden 
vastgezet om onbedoelde beweging te 
voorkomen.

 ☞ Volg de instructies in De rolstoel vast-
zetten op pagina 14.

Centrale beensteun
Om gemakkelijker in en uit de stoel te kun-
nen klimmen, kunnen de enkele voetsteun 
[1] of de dubbele voetsteunen [2] omhoog 
worden geklapt [3]+[4].

 ☞ Zorg ervoor dat uw vingers niet be-
kneld raken!

 ☞ Vóór het rijden moet(en) de 
voetsteun(en) weer worden neerge-
klapt [1].
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Elektronische hoogteverstelling

Houd uw handen uit de buurt van de 
bewegende onderdelen wanneer u de 
beensteun gebruikt. - Gevaar voor be-
knelling!

Als u uw voeten op de voetsteun plaatst 
voordat de beensteun volledig is neerge-
laten, bestaat er - kans op beknelling! 

Zorg ervoor dat de beensteunen vol-
doende bodemvrijheid hebben!

 ☞ De bevestigde beensteunen kunnen 
vloerbedekking of andere oppervlak-
ken beschadigen!

Zowel de lengte als de hoek of alleen de 
lengte van de beensteun kan elektronisch 
worden ingesteld met behulp van de be-
dieningsmodule [1]+[2].

 ☞ Zie het hoofdstuk "Bedieningsmodule" 
in de gebruiksaanwijzing.

Elektronisch opklappen van de 
voetsteun

Raak het afstelmechanisme nooit aan ter-
wijl een voetsteun wordt opgeklapt - Ge-
vaar voor letsel door beknelling!

Wees altijd alert op de positie van uw 
voeten als een voetsteun omhoog klapt 
- Gevaar voor letsel!

De voetsteun(en) kan (kunnen) met behulp 
van de bedieningsmodule elektronisch om-
hoog of omlaag worden gebracht. Zorg er-
voor dat de voetsteun volledig is neergela-
ten voordat u uw voeten erop zet, d.w.z. dat 
deze functie nooit mag worden gebruikt 
om de hoek van de voetsteun aan te pas-
sen (zie [3]+[4]).

 ☞ Zie het hoofdstuk "Bedieningsmodule" 
in de gebruiksaanwijzing.
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De hoogte van de voetsteun instellen

Raak bij het afstellen van de hoogte van de 
voetsteun(en) nooit het afstelmechanis-
me of de onderkant van de voetsteun(en) 
aan. - Gevaar voor beknelling!

Zorg ervoor dat de beensteun en de 
voetsteun(en) voldoende bodemvrijheid 
hebben!

 ☞ Vloerbedekkingen of andere opper-
vlakken kunnen worden bescha-
digd wanneer de beensteunen of 
voetsteun(en) worden neergeklapt!

Gebruik de bedieningsmodule om de 
beensteun omhoog/omlaag te brengen tot 
een geschikte hoogte [1].

 ☞ Zie het hoofdstuk "Bedieningsmodule" 
in de gebruiksaanwijzing.

Separate beensteun
De hoek van de separate beensteunen [2] 
kan elektronisch worden ingesteld. Ze kun-
nen ook opzij worden gedraaid of volledig 
worden verwijderd.

Voetsteunen

Om het in- en uitstappen van de rolstoel te 
vergemakkelijken, kunnen de voetsteunen 
(4) worden opgeklapt [3] en/of kunnen de 
beensteunen naar de zijkanten worden ge-
draaid.

 ☞ Zorg ervoor dat uw vingers niet be-
kneld raken!

 – Haal uw beide voeten van de voetsteu-
nen.

 ☞ Voordat u gaat rijden, moeten de 
voetsteunen weer omlaag worden ge-
klapt [2].

De voetsteunen opklappen

Haal altijd uw voeten van de voetsteunen 
voordat u ze opklapt [3].
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Een beensteun opzij draaien

De beensteunen kunnen naar de zijkanten 
worden gedraaid om gemakkelijker in/uit 
de elektrische rolstoel te kunnen stappen 
of om dicht bij bijvoorbeeld een kast, bed, 
badkuip of iets dergelijks te kunnen rijden 
[1].

 – Klap de voetsteunen omhoog om de 
beensteunen opzij te kunnen draaien.

 ☞ Volg de instructies in Voetsteunen 
op pagina 26.

 – Beweeg vervolgens de betreffende ver-
grendelingshendel (2) naar achteren en 
draai de bijbehorende beensteun opzij 
[1].

De beensteunen terugzetten in hun oor-
spronkelijke positie

Om de beensteunen in hun oorspronkelij-
ke positie terug te zetten, draait u ze naar 
voren totdat u ze duidelijk hoort vastklikken 
[3].

 ☞ Zodra u hoort dat de beensteunen he-
lemaal naar binnen zijn gedraaid, con-
troleert u of het vergrendelingsmecha-
nisme is vastgeklikt,

 ☞ volg daarna de instructies in Voetsteu-
nen op pagina 26.
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De hoek van de beensteun elektronisch 
afstellen

Houd uw handen uit de buurt van de 
bewegende onderdelen wanneer u de 
beensteun gebruikt. - Gevaar voor be-
knelling!

Gebruik de bedieningsmodule om de hoek 
van de beensteun omhoog [1] of omlaag 
[2] te brengen tot een geschikte stand.

 ☞ Zie het hoofdstuk "Bedieningsmodule" 
in de gebruiksaanwijzing.
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ARMLEUNINGEN
Gebruik de armleuningen [1] niet om de 
rolstoel te dragen of op te tillen. 

Rijden met de armleuning omhoog of 
naar achteren geklapt is gevaarlijk [4]!

Opklapbare armleuningen

De armleuningen opklappen

Om een armleuning op te klappen, drukt u 
de knopvergrendeling (2) in. Hierdoor kan 
de armleuning naar boven worden geleid 
[3].

 ☞ Er bestaat een verhoogd risico op on-
gevallen als de armleuning naar ach-
teren wordt gedraaid [4], vooral tijdens 
het manoeuvreren met de stoel!

De armleuningen neerklappen

Om een armleuning neer te klappen, laat u 
deze op de knopvergrendeling [5] zakken 
totdat u de vergrendeling (2) hoort vastklik-
ken.

 ☞ Zorg ervoor dat uw handen en andere 
lichaamsdelen uit de buurt blijven van 
de ruimte tussen de armleuning en de 
knopvergrendeling!
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De vergrendeling van de armleuning

Gevaar voor letsel door beknelling bij het 
vastklikken van de armleuning met de kn-
opvergrendeling!

Voor de rijmodus moeten de armleuningen 
naar voren en naar beneden zijn geklapt [1].

De vergrendeling van de armleuning 
controleren

Controleer of de vergrendelingen werken 
door kort aan de armleuning te trekken.

 ☞ Volg de instructies in De armleuningen 
neerklappen op pagina 29.

 ☞ Zodra u hebt vastgesteld dat de knop-
vergrendeling is vastgeklikt, controleert 
u of de vergrendeling goed werkt door 
aan de armleuning te trekken.

Scharnierende armleuning

De armleuningen opklappen

Om de armleuning op te klappen, duwt u 
hem naar achteren [3].

 ☞ Er bestaat een verhoogd risico op on-
gevallen als de stoel wordt gebruikt 
met de armleuning naar achteren ge-
klapt [3], vooral tijdens het manoeuvre-
ren!

De armleuningen neerklappen

Leid de armleuningen naar beneden tot 
aan de aanslagbout [2].

 ☞ Zorg ervoor dat u uw handen en an-
dere lichaamsdelen uit de buurt houdt 
van de armleuning en het gebied tus-
sen de armleuning en de aanslagbout!
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Draaibare armleuning

Houd bij het terugklappen van de arm-
leuning in de basispositie uw handen uit 
de buurt van de omgeving - kans op be-
knelling! 

De armleuning naar de stoel toe draaien

1. Om de armleuning naar binnen te 
draaien [2], draait u de vastzethendel 
(1) los.

2. Draai de hendel (1) weer vast zodra de 
armleuning [2] op zijn plaats zit.

 ☞ Er is een verhoogd risico op onge-
vallen, vooral bij het manoeuvreren!

De armleuning van de stoel wegdraaien

1. Om de armleuning zijwaarts weg te 
draaien [3], draait u de vastzethendel 
(1) los.

 ☞ Er is een verhoogd risico op onge-
vallen, vooral bij het manoeuvreren!

Beugel voor laten zakken van de 
bedieningsmodule

Houd bij het omhoog en omlaag bewe-
gen van de bedieningsmodule altijd uw 
handen en andere lichaamsdelen uit de 
buurt - Gevaar voor beknelling!

De bedieningsmodule omlaag bewegen

Beweeg de vergrendelingshendel (5) naar 
voren om de bedieningsmodule [4] te laten 
zakken.

 ☞ Om de bedieningsmodule in zijn oor-
spronkelijke stand terug te brengen, 
trekt u hem voorzichtig omhoog totdat 
u de vergrendelingshendel hoort vast-
klikken.
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RUGLEUNING
Wanneer u de rugleuning verstelt, moet 
u er altijd voor zorgen dat de elektrische 
rolstoel op een vlakke ondergrond staat. 
Op een helling bestaat het gevaar dat de 
rolstoel omvalt!

Elektronisch verstelbare 
rugleuning
De rugleuning [1] kan elektronisch worden 
versteld.

 ☞ Zie het hoofdstuk "Bedieningsmodule" 
in de gebruiksaanwijzing.

Rugkussen

Het rugkussen is met een klittenband aan 
het rugleuningframe bevestigd en kan voor 
reiniging of onderhoud worden verwijderd 
[2].

 ☞ Meer gedetailleerde informatie is be-
schikbaar in de afzonderlijke documen-
tatie over de rugkussens.
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Mechanisch verstelbare 
rugleuning

Verstelling van de hoek met behulp van 
gasveren

De hoek van de rugleuning [1] is verstelbaar 
[2]+[3].

1. Trek de vergrendelingshendel (4) van 
de gasveer omlaag om de hoek van de 
rugleuning af te stellen.

2. Met de hendel (4) in deze ontgrendel-
de stand, zet u de rugleuning in de ge-
wenste hoek.

3. Laat de hendel (4) los om de rugleu-
ning op zijn plaats te vergrendelen.
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Handmatige configuratie van de rugleu-
ning

De hoek van de rugleuning is verstelbaar 
[1]+[2].

1. Trek de stelbout (3) uit om de hoek van 
de rugleuning af te stellen.

2. Met de stelbout (3) iets uitgetrokken, 
zet u de rugleuning in de gewenste 
hoek.

3. Om de rugleuning de juiste stand te 
vergrendelen, duwt u de stelbout (3) in 
het gat dat de rugleuning op de meest 
geschikte hoogte brengt.

 ☞ Beweeg de rugleuning totdat u de stel-
bout (3) hoort vastklikken.

 ☞ Controleer of de rugleuning op zijn 
plaats is vergrendeld.
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ZITTING

Zitkussens
Het zitkussen [1] is met een klittenband aan 
de grondplaat bevestigd en is afneembaar 
[2].

Leg na reiniging of onderhoud het zitkus-
sen er weer op en zet het vast [1]. - Klitten-
bandsluiting

Het zitcomfort afstellen

De luchtdruk voor meer comfort kan wor-
den aangepast door de ventielen (3) te ope-
nen en te sluiten.

 ☞ Meer gedetailleerde informatie is be-
schikbaar in de afzonderlijke documen-
tatie over zitkussens.
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Zitkanteling

De zitkanteling [4] mag alleen worden 
versteld als de elektrische rolstoel op een 
vlakke, horizontale ondergrond staat. Er is 
een risico dat de rolstoel omvalt op een 
helling.

Zet de beensteun(en) in de basispositie 
voordat u de zitkanteling verstelt.

Als de zitkanteling wordt ingesteld op 
een hoek van meer dan 14 graden, wordt 
de snelheid van de rolstoel automatisch 
verminderd en wordt de zithoogte be-
perkt tot maximaal 6 cm.

Wanneer de rugleuning in een hoek 
wordt gezet, is er een verhoogd risico op 
kantelen.

Controleer vóór het rijden of de zitkante-
ling niet slecht is afgesteld en of u stevig 
in de stoel zit, ook op op- of neerwaarts 
hellend terrein.

Afstelling van de elektronische zitkante-
ling

De zitkanteling [4] kan worden bediend 
met de bedieningsmodule of met een spe-
ciale regelaar.

 ☞ Houd uw handen en andere lichaams-
delen uit de buurt van bewegende de-
len!

 ☞ Zie het hoofdstuk "Bedieningsmodule" 
in de gebruiksaanwijzing.
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Stoellift

Voordat u de zithoogte instelt, moet u er-
voor zorgen dat de omgeving vrij is van 
obstakels. - Gevaar voor letsel! 

Raak de onderkant van de zitting voor of 
tijdens het verstellen van de zithoogte 
niet aan - Gevaar voor beknelling! 

Het afstellen van de stoellift mag alleen 
gebeuren als de rolstoel stevig op een 
vlakke ondergrond staat geparkeerd.

Laat de beensteun(en) niet zakken terwijl 
de stoel omhoog gaat!

Hierdoor kunnen vloeroppervlakken en 
de beensteunen beschadigd raken zodra 
de stoellift omlaag wordt gebracht.

De stoellift [1] kan met de bedieningsmo-
dule worden afgesteld.

 ☞ Zie het hoofdstuk "Bedieningsmodule" 
in de gebruiksaanwijzing.

 ☞ Zodra de zitting ten opzichte de ba-
sispositie is geheven, is de kanteling 
van de stoel beperkt tot 14° en bij een 
stoelverhoging van meer dan 6 cm is 
de snelheid van de rolstoel beperkt!

 ☞ Zodra de stoel terugkeert naar de basis-
positie, wordt deze snelheidsbeperking 
automatisch opgeheven.
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HOOFDSTEUN
De hoofdsteun is volledig verwijderbaar en 
zowel de hoogte als de hoek zijn verstel-
baar.

Afstellen van de hoofdsteun
Om de hoogte van de hoofdsteun aan te 
passen of deze te verwijderen, draait u de 
spanhendel (1) los [2].

Gebruik van de hoofdsteun 
tijdens vervoer

Deze hoofdsteun is goedgekeurd voor 
vervoer in gemotoriseerde gehandicap-
tenvoertuigen!

TASSEN OPHANGEN
Aan de hoofdsteunbeugel kan een dubbele 
haak (3) worden bevestigd om bijvoorbeeld 
een tas aan op te hangen.
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VEILIGHEIDSGORDEL
Zorg ervoor dat er geen voorwerpen on-
der de riem vastzitten! - Dit voorkomt on-
aangename drukpunten.

Installatie van een veiligheidsgordel ach-
teraf mag alleen worden gedaan door 
een erkend reparatiecentrum.

De gordel mag niet worden gebruikt als 
vastzetsysteem voor de gebruiker of de 
rolstoel tijdens het vervoer in een motor-
voertuig.

De gordel wordt aan de buitenkant van de 
stoel vastgeschroefd met bouten van 8 mm 
(1).

De veiligheidsgordel is ontworpen om uw 
zithouding te stabiliseren en te voorkomen 
dat u voorover uit de rolstoel tuimelt.

Wanneer u de veiligheidsgordel vastmaakt, 
trekt u beide uiteinden naar voren en 
plaatst u ze in de gesp totdat u een hoor-
bare klik hoort. 

Om de veiligheidsgordel te openen, drukt u 
op de ontgrendelknop en trekt u de uitein-
den van de gordel van elkaar weg.

 ☞ De veiligheidsgordel kan losser worden 
gemaakt en mag niet te strak zitten.
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VERLICHTING
Bij gebruik buitenshuis of op de openbare 
weg moet de elektrische rolstoel zijn uit-
gerust met een LED-verlichtingssysteem 
(1)+(2).

De verlichting kan via de bedieningsmodu-
le worden bediend.

 ☞ Zie het hoofdstuk "Bedieningsmodule" 
in de gebruiksaanwijzing.

 ☞ Als het zicht slecht is, vooral in het don-
ker, moet de verlichting worden aange-
zet zodat u beter kunt zien en gemak-
kelijker wordt gezien.

 ☞ Zorg ervoor dat de koplampen, rich-
tingaanwijzers, achterlichten en reflec-
toren niet worden bedekt door losse 
kleding of andere voorwerpen die aan 
de rolstoel zijn bevestigd.
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VERLADEN EN 
TRANSPORT
De elektrische rolstoel mag niet aan de 
rugleuning, de beensteunen, de armleu-
ning of de bekleding worden opgetild!

Houd de zithoogte en de zittinghoek tij-
dens het transport in de basispositie!

Schakel de elektrische rolstoel altijd uit 
voordat u hem optilt!

Alle onderdelen die voor het laden zijn 
gedemonteerd, moeten op een veilige 
plaats worden bewaard en voordat met 
de rolstoel wordt gereden zorgvuldig 
weer in elkaar worden gezet.

Bij het vervoer van de afneembare delen 
zijn geen speciale voorzorgsmaatregelen 
nodig (bijv. bevestiging op steunpunten).

Om ruimte te besparen, kunnen de volgen-
de maatregelen nodig zijn tijdens het ver-
voer met een voertuig:

 – Klap de voetsteun omhoog of verwij-
der de beensteunen.

 – Stel de rugleuning in.

Inladen/uitladen
Het gewicht van de elektrische rolstoel 
wordt minder als de afneembare onderde-
len worden verwijderd.

De rolstoel kan worden in- en uitgeladen 
met behulp van een oprijplaat of een lift.

Oprijplaten en liften

Zorg ervoor dat u de gebruiksaanwijzing 
van de oprijplaat of lift in acht neemt.

Houd rekening met de specificaties van 
de fabrikant voor het product.

De aangegeven maximale laadhoogte 
van de oprijplaat moet groter zijn dan de 
hoogte (h) van het laadoppervlak van het 
betreffende voertuig tot de grond.

Het laadvermogen van de oprijplaat of lift 
moet hoger zijn dan het toegestane tota-
le gewicht van de elektrische rolstoel.
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Personenvervoer in 
motorvoertuigen

Houd bij het vervoer van passagiers in 
een motorvoertuig de zithoogte en de 
zittinghoek in de basispositie!

Het typeplaatje op uw elektrische rolstoel 
geeft aan of de stoel is goedgekeurd als 
autostoel voor vervoer in motorvoertuigen.

 ☞ Meer informatie hierover vindt u in Ver-
klaring van de symbolen op het typepla-
tje op pagina 71.

 ☞ Elektrische rolstoelen die niet zijn 
goedgekeurd als zitplaats voor motor-
voertuigen, zijn voorzien van een extra 
sticker. - Meer informatie is beschikbaar 
in Verklaring van de etiketten op de elek-
trische rolstoel op pagina 70.

De rolstoel vastzetten voor 
transport
De elektrische rolstoel moet nu aan de ver-
ankeringspunten worden vastgemaakt.

 ☞ Elk van de vier verankeringspunten is 
gemarkeerd met een symbool [1]+[2].

 ☞ Zie de paragraaf "Veiligheidsmaatrege-
len en algemene gebruiksinstructies voor 
elektrische voertuigen” in dit document. 
- U kunt dit document en andere nut-
tige informatie vinden op onze website 
www.ta-service.dk.

 ☞ Bij het vervoer van passagiers in een 
motorvoertuig moet het veiligheids-
gordelsysteem van de rolstoel als be-
vestigingsmiddel worden gebruikt.
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Dahl-dockingsysteem
Als de elektrische rolstoel is uitgerust met 
een Dahl-dockingsysteem voor veilig trans-
port, volg dan de instructies in de gebruiks-
aanwijzing van het dockingsysteem.

Volgens ISO 7176-19 is het vervoer van pas-
sagiers alleen toegestaan met de volgende 
bevestigingssystemen:

 – Vierpuntsbevestigingssysteem volgens 
ISO 10542

 – Dahl-dockingstation MK II

 – Dahl VarioDock

Voor informatie over montage en bedie-
ning wordt verwezen naar de gebruiksaan-
wijzing van de fabrikant van het betreffen-
de bevestigingssysteem.

 ☞ Dit document wordt meegeleverd bij 
alle bevestigingssystemen.

Documentatie over diverse bevestigings-
systemen is ook beschikbaar door op de 
links te klikken onder de productrubrieken 
op onze website 'www.ta-service.dk'.

BANDEN
De banden zijn gemaakt van een rubber-
mengsel en kunnen op sommige opper-
vlakken (waaronder synthetische, houten 
of parketvloeren, tapijten/vloerkleden en 
vloerbedekkingen) vlekken achterlaten die 
moeilijk of onmogelijk te verwijderen zijn. 
Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor 
eventuele schade aan oppervlakken als ge-
volg van slijtage of chemische reacties met 
de banden.

ONDERHOUD
Ondeskundig of nalatig onderhoud van het 
voertuig beperkt de aansprakelijkheid van 
de fabrikant.

Onderhoud
Het volgende onderhoudsschema bevat 
richtlijnen voor het onderhoud van de rol-
stoel.

 ☞ Het onderhoudsschema geeft niet aan 
hoeveel werk er werkelijk aan het voer-
tuig moet worden verricht.
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Onderhoudsschema

WANNEER WAT OPMERKING

Vóór het rijden Algemeen:

Controleer op goede wer-
king.

Voer de inspectie alleen uit of 
samen met een helper.

De elektromagneti-
sche rem controleren

Zet de modushendels voor 
rijden/duwen aan beide 
kanten in de stand "rijden".

Voer de inspectie alleen uit of 
samen met een helper.

Als de elektrische rolstoel kan 
worden geduwd, dan moet 
de rem onmiddellijk worden 
gerepareerd door een erken-
de reparateur.

- Risico op ongevallen,

vooral als u 's nachts 
rijdt!

Verlichting

Zorg ervoor dat de lichten 
en reflectoren feilloos wer-
ken.

Voer de inspectie alleen uit of 
samen met een helper.

Iedere 2 weken

(afhankelijk van het to-
taal aantal kilometers)

De luchtdruk van de 
banden controleren.

Bandenspanning:

 ☞ Zie Technische gege-
vens op pagina 56.

Voer de inspectie alleen uit of 
samen met een helper.

Gebruik een bandenspan-
ningsmeter.

Stelschroeven, schroe-
vensets

Zorg ervoor dat alle 
schroeven en moeren 
goed vastzitten.

Voer de inspectie alleen uit of 
samen met een helper.

Draai alle losse schroeven aan.

Ga zo nodig naar een erkende 
reparateur.

Iedere 2 maanden

(afhankelijk van het to-
taal aantal kilometers)

Controleer de slijtage 
van de loopvlakken 
van de banden.

Minimale profieldiepte = 
1 mm

Voer alleen of samen met een 
helper een visuele inspectie 
uit.

Neem contact op met een 
erkende reparateur om versle-
ten of beschadigde banden te 
laten repareren of vervangen.



45

WANNEER WAT OPMERKING

Iedere 6 maanden

(afhankelijk van hoe 
vaak de rolstoel wordt 
gebruikt)

Controle

 – Is de rolstoel schoon

 – Algehele conditie

Zie Schoonmaken op pagi-
na 52.

Doe dit alleen of samen met 
een helper.

Aanbeveling van de fa-
brikant:

Iedere 12 maanden

(afhankelijk van hoe 
vaak de rolstoel wordt 
gebruikt)

Inspectie

 – Voertuig

 – Acculader

Uitgevoerd door de distribu-
teur.
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Hoofdzekering

De fail-safe knop van de thermische zeke-
ring moet ingedrukt zijn.

De hoofdzekering is een thermische zeke-
ring (1) die bij overbelasting van de stroom 
naar buiten springt.

Als de zekering (1) eruit springt, moet hij er 
weer in worden geduwd.

 ☞ Als de zekering blijft doorslaan, brengt 
u het voertuig naar een erkend service-
centrum om de oorzaak van het pro-
bleem vast te stellen.

 ☞ Zie Technische gegevens op pagi-
na 56.
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Verlichting
De lampen (1) + (2) zijn LED-lampen met 
een lange levensduur.

 ☞ Een defecte LED-lamp moet onmiddel-
lijk door een erkende reparateur wor-
den gerepareerd.

Verlichting

De verlichting moet zo worden afgesteld 
dat de onderrand van de lichtbundel onge-
veer 3 meter voor de rolstoel licht met de 
stoel in de laagste stand gekanteld. 

 ☞ Breng indien nodig een bezoek aan een 
erkend reparatiebedrijf voor afstelling.
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Problemen oplossen

Storing Oorzaak Oplossing

De accu-indicator van 
de bedieningsmodule 
gaat niet branden wan-
neer deze is aangeslo-
ten.

De zekering van de accu 
is defect of niet goed ge-
monteerd.

Vervang de defecte zekering / 
reinig de contacten en plaats 
deze op de juiste wijze.

De stekker maakt geen 
verbinding met de stroom-
voorziening.

Inspecteer de connectoren.

Als de rolstoel wordt 
aangezet, knippert de 
accu-indicator en klinkt 
er een alarmsignaal.

Één of beide rijmotoren 
zijn ingesteld op duw-
modus.

Zet de modushendels voor rij-
den/duwen aan beide zijden 
in de rijstand.

De connector op de rij-
motoren is niet goed aan-
gesloten.

Inspecteer de connectoren.

Probleem in de elektroni-
ca.

Dit moet gerepareerd worden 
door een erkende reparateur. 
Duwmodus

Modushendel voor rijden/du-
wen in de rijstand.

Andere storingen Zie "Problemen oplossen" in 
de gebruiksaanwijzing van de 
bedieningsmodule.

De lichten werken niet. Defecte LED-lamp Laat dit repareren/vervangen 
door een erkend reparatie-
bedrijf.

Defecte bedienings- of 
verlichtingsmodule

Laat dit repareren/vervangen 
door een erkend reparatie-
bedrijf.
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FUNDAMENTE-
LE VEILIGHEIDS-
MAATREGELEN
Deze veiligheidsvoorschriften zijn een 
korte versie van de Veiligheidsvoorschrif-
ten en algemene gebruiksaanwijzing, die 
beschikbaar is op onze website: www.
ta-service.dk.

Steek uw vingers niet in open framebui-
zen van de rolstoel (bijv. wanneer been-
steunen zijn verwijderd of de armleuning 
omhoog is gekanteld) - Gevaar voor let-
sel!

Neem een veilige zithouding aan bij het 
gebruik van de elektrische rolstoel, vooral 
wanneer deze stilstaat of op een oplo-
pende/aflopende helling staat. - Gevaar 
voor ongevallen!

Om een veilige zithouding aan te nemen, 
moet uw rug op gelijke hoogte zijn met 
het rugkussen en moet uw bekken hele-
maal naar achteren op de zitting zijn.

Er mag alleen in noodgevallen in en uit 
de rolstoel worden gestapt op hellend 
terrein, met de hulp van een begeleider 
en/of assistent! - Gevaar voor ongevallen!

De zitting mag alleen worden versteld als 
de elektrische rolstoel op een vlakke, hori-
zontale ondergrond staat. Op een helling 
bestaat het gevaar dat de rolstoel omvalt!

Als de hoek van de rugleuning wordt 
aangepast, neemt het risico op omkiepen 
toe.

Controleer voordat u gaat rijden of de 
zittinghoek niet onjuist is ingesteld en of 
deze een veilige zithouding biedt.

Controleer voor en tijdens elke rit of de 
beensteun(en) voldoende bodemvrijheid 
hebben - Gevaar voor ongevallen!

U mag niet roken tijdens het gebruik van 
de elektrische rolstoel.

In direct zonlicht kunnen de bekleding/
kussens van de zitting, de kussens van 
de armleuningen, de beensteunen en 
de handgrepen/hendels een tempera-
tuur van meer dan 41 °C bereiken. - On-
beschermde huid kan hierdoor letsel 
oplopen! Parkeer in de schaduw om te 
voorkomen dat de oppervlakken van uw 
elektrische rolstoel heet worden.

De tassenhouder (accessoire), die aan de 
hoofdsteunbeugel kan worden beves-
tigd, bestaat uit speciale haken waarmee 
u bijv. een tas kunt ophangen. - De maxi-
maal toelaatbare totale belasting van de 
tashaken is 5 kg.

Stap alleen in of uit de rolstoel als deze is 
uitgeschakeld en de modushendel voor 
rijden/duwen in de rijstand staat, anders 
kan het per ongeluk aanraken van de 
joystick de rolstoel in beweging zetten! 
- Gevaar voor ongevallen!

Begeleiders
Uw begeleider moet op de hoogte worden 
gebracht van eventuele gevaarlijke situaties 
voordat hij u helpt. Alle onderdelen die uw 
begeleider aan de rolstoel vasthoudt, moe-
ten goed vastzitten.
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Uit de elektrische rolstoel 
stappen
Rij de rolstoel zo dicht mogelijk naar de 
plaats waar u van plan bent uit de stoel te 
stappen.

 ☞ Hiervoor moeten de voorzorgsmaatre-
gelen in De rolstoel vastzetten op pagi-
na 14, Beensteunen op pagina 24 
en De armleuningen opklappen op pagi-
na 29 in acht worden genomen.

 ☞ Wij raden aan dat iemand u helpt bij 
het verlaten van de stoel.

Objecten oprapen
Voorkom dat uw bovenlichaam ver naar 
voren, opzij of naar achteren wordt gebo-
gen, vooral wanneer u zware voorwerpen 
oppakt of neerzet. - Gevaar voor kantelen 
van de elektrische rolstoel, vooral bij smalle 
zittingbreedtes en hoge zithoogtes (zitkus-
sen)!

Rijden op hellingen of steile 
wegen
Als de hellingshoek van de weg hoger 
wordt dan een bepaalde waarde, worden 
de stabiliteit van de rolstoel, het remmen 
en het sturen steeds meer aangetast door 
de verminderde tractie en is er aanzienlijke 
gevaar voor omvallen van de stoel.

 ☞ Zie Technische gegevens op pagi-
na 56.

Leun op hellingen en schuine wegdekken 
of paden nooit tegen de lage kant van de 
stoel.

Rijd hellingen altijd met lage snelheid op en 
af.

Rijd hellingen met een aangepaste snelheid 
op en af.

Schakel niet over naar de duwmodus wan-
neer u een helling op of af rijdt. De automa-
tische remmen werken niet als de rolstoel in 
de duwmodus staat.

Duw indien mogelijk de rolstoel niet een 
helling op of af.

Bij rijden door bochten of bij het draaien op 
een op- of aflopende helling bestaat het ri-
sico op omkiepen.

Vermijd rijden op op- of aflopende hellin-
gen die slecht verhard zijn. Zelfs een kleine 
hoeveelheid ijs, water, mos of algen enz. op 
de weg kan ervoor zorgen dat de rolstoel 
zijn grip verliest en ongecontroleerd weg-
glijdt. Zet in dat geval de joystick onmiddel-
lijk in de neutrale stand.

De remkracht die op de weg kan worden 
uitgeoefend is aanzienlijk lager bij het afda-
len van een helling dan bij het rijden op een 
vlakke weg en verslechtert nog verder als 
de wegomstandigheden slechter zijn (bijv. 
nat wegdek, sneeuw, grind, modder). Ge-
bruik de remmen voorzichtig en beheerst 
om gevaarlijk slippen en verlies van contro-
le over de rolstoel te voorkomen.

Wanneer u de voet van een helling nadert, 
moet u ervoor zorgen dat de ruimte tussen 
de voetsteun(en) en de grond groot ge-
noeg is, om een gevaarlijke plotselinge stop 
te voorkomen.

Op wegdekken met zijwaarts hoogtever-
schil (bijv. bestrating die naar beide kanten 
afloopt) kan de rolstoel naar de lagere kant 
van het wegdek trekken. Dit kan worden 
gecompenseerd door in de tegenoverge-
stelde richting te sturen.
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Manoeuvreren over obstakels

Het vermogen van de rolstoel om over 
obstakels te manoeuvreren hangt onder 
meer samen met de helling van het weg-
dek en de positie van de beensteun.

Manoeuvreren over een obstakel is gevaar-
lijk! - Gevaar voor omkiepen van de rolstoel!

Het manoeuvreren over een obstakel is een 
bijzondere risicosituatie, waarbij u rekening 
moet houden met een aantal verschillende 
veiligheidsmaatregelen, bijvoorbeeld bij 
hellingen en zijwaarts aflopende rijvlakken.

Rijd zo veel mogelijk om obstakels heen, 
zoals scheuren of groeven in de rijbaan, 
spoorrails, riooldeksels of andere gevaren 
op de weg.

Rijd altijd langzaam en in een rechte hoek 
(90°) naar kleinere obstakels toe, zoals ri-
chels/stoepranden. Rijd vooruit en nader 
tot op een afstand van ongeveer 0,5 m van 
het obstakel, zodat de voor- en achterban-
den tegelijkertijd over het obstakel heen 
gaan. Als u dit niet doet, kan uw rolstoel 
omvallen, zodat u eruit valt!

Houd voldoende afstand tot randen, trap-
pen, hellingen, bermen enz. zodat u vol-
doende ruimte hebt om te reageren, te 
remmen en te draaien.

Indien mogelijk, vraag een of meer helpers 
om u uit de rolstoel te tillen en naar uw be-
stemming te dragen.

Als u over een opstapje rijdt (bijv. een stoe-
prand), kunt u gemakkelijk uit de rolstoel 
vallen als uw voetsteun(en) en beensteu-
nen het wegdek raken. Wees uiterst oplet-
tend bij het oversteken van spoorrails. - De 
stoel kan ongewild van richting veranderen!

Met gewone elektrische rolstoelen is het 
onmogelijk om veilig over trappen te lopen.

Elektrisch systeem

Onjuiste en/of ongeschikte aanpassingen 
aan de rijeigenschappen kunnen van in-
vloed zijn op de rolstoel en de veiligheid 
ervan. - Gevaar voor ongevallen!

Er mag nooit worden geknoeid met het 
elektrische besturingssysteem van de rol-
stoel.

Als de elektrische rolstoel zich vreemd ge-
draagt of ongecontroleerd rijdt, zet de joys-
tick dan onmiddellijk in de neutrale stand 
en/of schakel de rolstoel uit.

Vervoer met het openbaar 
vervoer
Uw elektrische rolstoel is niet ontworpen 
voor passagiersvervoer in het openbaar ver-
voer. Er kunnen beperkingen zijn. Wij raden 
u aan een zitplaats te gebruiken die aan het 
vervoermiddel is bevestigd.

Als zittend vervoer in de rolstoel toch onver-
mijdelijk is, moeten de volgende voorzorgs-
maatregelen in acht worden genomen:

 – Gebruik de ruimte die door het open-
baarvervoerbedrijf is gereserveerd voor 
gehandicapte passagiers.

 – Voordat u de rolstoel parkeert, moet u 
zich ervan vergewissen dat u voldoet 
aan de voorschriften van de vervoers-
maatschappij.

 – Parkeer uw rolstoel op de gereserveer-
de plaats, zodanig dat hij in de rijrich-
ting staat.

 – De rolstoel moet op de gereserveerde 
plaats worden geparkeerd met de rug-
leuning vlak tegen een ondersteunen-
de structuur.
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 – Eén kant van de rolstoel moet even-
eens worden ondersteund door een 
vaste constructie, zodat de stoel niet 
wegglijdt bij een ongeval of bij plotse-
ling remmen.

 – Zorg ervoor dat de motoren in de rij-
stand staan en dat de parkeerremmen 
zijn ingeschakeld.

 ☞ Volg de instructies in Parkeerremmen 
op pagina 14.

Rijden op de openbare weg
Houd u aan alle landelijke voorschriften 
voor het rijden op de openbare weg en 
vraag uw erkende dealer naar alle vereiste 
accessoires.

De elektrische rolstoel kan worden geleverd 
met extra verlichting. Het systeem bestaat 
uit 2 koplampen, 2 achterlichten en mon-
tagebeugels.

Bij slecht zicht of 's nachts raden wij aan 
de lichten te installeren en ermee te rijden, 
zowel om uw zicht te verbeteren als om u 
beter zichtbaar te maken.

 ☞ Bij het rijden op de openbare weg is de 
bestuurder verantwoordelijk voor de 
functionele en operationele veiligheid 
van de rolstoel.

 ☞ Houd u altijd aan de geldende ver-
keersregels als u op de openbare weg 
rijdt.

 ☞ Als u 's nachts rijdt, raden wij u aan hel-
dere, opvallende kleding te dragen, zo-
dat u beter zichtbaar bent.

 ☞ Vermijd het gebruik van rijbanen en 
fietspaden wanneer u 's nachts rijdt.

 ☞ Zorg ervoor dat de lichten niet worden 
bedekt door losse kleding of andere 
voorwerpen die aan de rolstoel zijn be-
vestigd.

SCHOONMAKEN
Zet de elektrische rolstoel altijd uit voor-
dat u begint met schoonmaken.

Niet-ionische schoonmaakmiddelen, op-
losmiddelen en met name alcohol kun-
nen reageren met synthetische bekledin-
gen.

U mag uw elektrische rolstoel nooit af-
spoelen of met een hogedrukreiniger 
schoonmaken. - Gevaar voor kortsluiting!

Kussens en bekledingen worden gewoon-
lijk geleverd met reinigingsinstructies (on-
derhoudslabel). 

 ☞ Volg de instructies in Verklaring van de 
symbolen van de wasinstructies op pagi-
na 72.

Daarnaast gelden de volgende voorzorgs-
maatregelen:

 ☞ Maak de kussens schoon met warm 
water en afwasmiddel.

 ☞ Vlekken kunnen worden verwijderd 
met een spons of een zachte borstel.

 ☞ Gebruik gewoon afwasmiddel om 
hardnekkige vlekken te verwijderen.

 ☞ Als de rolstoel is uitgerust met een Va-
rilite-rugsysteem, kunnen zowel de be-
kleding van de zitting als het rugkussen 
in de wasmachine worden gewassen. 
Volg de instructies.

Na het wassen, vochtig afvegen met schoon 
water en laten drogen.

Maak het chassis en de wielen schoon met 
een mild schoonmaakmiddel en droog ze 
daarna goed af.

 ☞ Controleer het frame op corrosie en an-
dere beschadigingen.
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 ☞ Synthetische materialen mogen alleen 
worden gereinigd met warm water en 
een neutraal schoonmaakmiddel of 
bruine zeep.

 ☞ Als u een gewoon synthetisch schoon-
maakmiddel gebruikt, volg dan de in-
structies van de fabrikant.

Houd de lichten altijd schoon en controleer 
of ze goed werken voordat u gaat rijden.

 ☞ Bescherm de elektrische onderdelen 
altijd tegen water en vocht!

 – Opgespat water kan de elektronica 
en de bedieningsmodule beschadi-
gen.

De gebruikte schoonmaakmiddelen moe-
ten in water oplosbaar en siliconevrij zijn.

 ☞ Volg de instructies van de fabrikant van 
het product.

Gebruik geen agressieve schoonmaakmid-
delen, zoals oplosmiddelen, of harde bor-
stels enz.

Meer gedetailleerde informatie over reini-
ging en onderhoud is beschikbaar op onze 
website:

www.ta-service.dk.

Behandelde oppervlakken
De unieke coating op het oppervlak van de 
rolstoel biedt de best mogelijke bescher-
ming tegen corrosie.

Af en toe smeren van de bewegende on-
derdelen met een kleine hoeveelheid 
smeerolie kan hun prestaties verbeteren.

Ontsmetten
Als het product door meerdere personen 
wordt gebruikt (bijv. in een zorginstelling), 
moet een gewoon ontsmettingsmiddel 
worden gebruikt.

 ☞ Reinig de kussens en handvatten/hen-
dels voordat u ze desinfecteert.

 ☞ Sproeien en afvegen met een goedge-
keurd, erkend ontsmettingsmiddel is 
toegestaan.

Informatie over geteste, erkende ontsmet-
tingsmiddelen en ontsmettingsprocedures 
kan worden verkregen bij uw landelijke in-
stantie voor de bescherming van de volks-
gezondheid.

 ☞ Desinfecterende middelen kunnen be-
paalde oppervlakken beschadigen en 
de prestaties van onderdelen na ver-
loop van tijd nadelig beïnvloeden.

 ☞ Volg de instructies van de fabrikant van 
het product.
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REPARATIES
In principe mogen reparaties alleen wor-
den uitgevoerd door erkende distribu-
teurs.

Montage
Voor reparaties kunt u volledig vertrouwen 
op uw distributeur. Hij of zij heeft instructies 
gekregen over hoe dit moet gebeuren.

Onderhoud
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.

Reserveonderdelen
Reserveonderdelen zijn alleen verkrijgbaar 
bij uw distributeur. In geval van reparatie 
mogen alleen originele reserveonderdelen 
worden gebruikt!

 ☞ Componenten van andere fabrikanten 
kunnen storingen veroorzaken.

Uw distributeur heeft een lijst van reserve-
onderdelen met bijbehorende onderdeel-
nummers en schema's.

Om er zeker van te zijn dat u de juiste reser-
veonderdelen ontvangt, dient u altijd het 
juiste serienummer (SN) van uw elektrische 
rolstoel op te geven! Dit nummer staat op 
het typeplaatje.

Voor alle reparaties die door het servicecen-
trum aan de rolstoel worden uitgevoerd, 
moet aanvullende informatie, zoals mon-
tage-/gebruiksinformatie uit de gebruiks-
aanwijzing, worden verstrekt en moet de 
datum van eventuele wijzigingen worden 
genoteerd en doorgegeven wanneer reser-
veonderdelen worden besteld.

Dit voorkomt onjuiste bestellingen wan-
neer achteraf reserveonderdelen worden 
besteld.

Voorzorgsmaatregelen voor 
langdurige opslag
De volgende voorzorgsmaatregelen zijn 
nodig als de rolstoel voor langere tijd niet 
gebruikt wordt:

 ☞ Laad de accu's minstens één keer per 
maand gedurende 16 uur op.

 ☞ De voorgeschreven opslagtemperatu-
ren moeten in acht worden genomen.

 ☞ Volg de instructies in Technische ge-
gevens op pagina 56.
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RECYCLEREN

De rolstoel moet worden gerecycleerd vol-
gens de geldende landelijke richtlijnen.

Neem contact op met uw gemeente voor 
informatie over uw plaatselijke afvalverwer-
king.

Handleiding voor distributeurs
Op onze website 'www.ta-service.dk’ vindt 
u een Handleiding voor service en onder-
houd voor deze elektrische rolstoel met 
daarin de volgende informatie:

1. Configuratie die met gereedschap kan 
worden uitgevoerd

2. Stap-voor-stap beschrijvingen van pro-
cedures voor belangrijke reparaties

3. Opmerkingen over wijzigingen in spe-
cifieke modellen

4. Een checklist voor de jaarlijkse inspectie

Dit omvat verplichte functionele controles 
en richtlijnen in verband met de uitvoering 
van de

inspectiewerkzaamheden.

 ☞ De lijst dekt echter niet de daadwerke-
lijke verzorging die het voertuig vereist.

Zodra de jaarlijkse inspectie naar behoren 
is uitgevoerd, documenteert u de voltooide 
inspectie in de gebruiksaanwijzing.

Een sjabloon voor aanvullende inspectiedo-
cumentatie kan indien nodig uit de Hand-
leiding voor service en onderhoud worden 
gekopieerd. Indien hiervan gebruik wordt 
gemaakt, moet het bij de gebruiksaanwij-
zing worden gevoegd.

Rijeigenschappen programmeren

De rijeigenschappen van de elektrische 
rolstoel kunnen via een programmeerunit 
worden geconfigureerd.

 ☞ Raadpleeg de "Handleiding voor service 
en onderhoud".

De rijeigenschappen van de rolstoel moe-
ten altijd worden aangepast aan de be-
hoeften en het vaardigheidsniveau van de 
gebruiker.

 ☞ De programmering moet aan de ge-
bruiker worden aangepast. Er moet 
rekening worden gehouden met de re-
flexen, de algemene gezondheidstoe-
stand en de fysieke en mentale moge-
lijkheden van de betrokkene. Overleg 
met de arts of therapeut van de gebrui-
ker kan in dit verband uiterst nuttig zijn.

 ☞ Elke wijziging van de standaard ge-
programmeerde instellingen van de 
fabrikant kan het risico op ongevallen 
verhogen.

 ☞ Mogelijk gevaar voor omkiepen!
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TECHNISCHE GEGEVENS
Alle informatie in het hoofdstuk "Technische 
gegevens" geldt voor het standaardmodel.

Meettoleranties ± 15 mm, ± 2°

Berekening van het max. toelaatbare ge-
bruikersgewicht:

Het totale laadvermogen kan worden 
berekend door het gewicht van de lege 
elektrische rolstoel op te tellen bij het 
max. toelaatbare gebruikersgewicht.

Toevoeging van gewicht door achteraf ge-
monteerde onderdelen of bagage verlaagt 
het max. toelaatbare gebruikersgewicht.

Voorbeeld:

Een gebruiker wil bagage meenemen die 
5 kg weegt. Dit verlaagt het max. toelaat-
bare gebruikersgewicht met 5 kg.

Luchtdruk voor luchtbanden
De max. luchtdruk staat op beide zijkanten 
van de band vermeld.

Luchtdruk - zwenkwiel

Standaard:

2,0 bar = 29 psi

Luchtdruk - aandrijfwiel

Standaard:

3,0-4,0 bar = 44-58 psi

Actieradius
De door ons aangegeven nominale gege-
vens zijn realistisch, mits ISO 7176-4 volle-
dig wordt nageleefd.

De actieradius hangt grotendeels af van de 
volgende factoren:

 – Toestand van de accu

 – Gewicht van de gebruiker

 – Snelheid

 – Rijgedrag

 – Staat van de weg

 – Rijomstandigheden

 – Omgevingstemperatuur

De actieradius wordt sterk beperkt door:

 – Vaak op hellingen rijden

 – Accu's met onvoldoende laadcapaciteit

 – Lage omgevingstemperaturen (bijv. in 
de winter)

 – Veelvuldig starten en stoppen (bijv. in 
winkelcentra)

 – Veroudering van gesulfateerde accu's

 – Plotselinge geforceerde stuurmanoeu-
vres

 – Verminderde rijsnelheid (vooral bij 
voetgangerssnelheid)

In de praktijk wordt de actieradius die ge-
woonlijk onder normale omstandigheden 
kan worden bereikt met 40-80% vermin-
derd ten opzichte van de nominale waarde.

Rijeigenschappen bij het oprijden van 
hellingen

Om veiligheidsredenen mag de rolstoel 
alleen zonder bestuurder worden gebruikt 
op op- of aflopende hellingen die de toe-
gestane limieten overschrijden (bijv. op op-
rijplaten)!
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Toepasselijke normen
De elektrische rolstoel voldoet aan de vol-
gende normen:

 – EN 12184: 2014

 – ISO 7176-8: 2014

 – ISO 7176-19: 2008

 ☞ De crashtests, waarbij de rolstoel via 
het bevestigingssysteem van het 
voertuig was vastgemaakt, zijn uit-
gevoerd volgens de testmethoden 
van bijlage D.

 – ISO 10542-5: 2008

De crashtest is uitgevoerd en goedge-
keurd met de volgende bevestigings-
systemen:

 – Vierpuntsbevestigingssysteem volgens 
ISO 10542

 – Dahl-dockingstation MK II

 – Dahl VarioDock

 ☞ De van toepassing zijnde product-
documentatie wordt bij de produc-
ten geleverd.

 ☞ De transportveiligheid van het 
Dahl-dockingsysteem is geëvalu-
eerd.

De rolstoelmodellen zijn ingedeeld in klasse 
B volgens de norm EN 12184.

Onze modules en componenten voldoen 
aan de vereisten van EN 1021-2 voor ont-
vlambaarheidsweerstand.
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Specificaties overeenkomstig ISO 7176-15 voor model TA IQ RWD
min. max.

Totale lengte (gemeten met een zittinghoek van 0°) 940 mm 1060 mm

Totale breedte 630 mm 720 mm

Totaal gewicht 300 kg

Gebruikersgewicht (incl. lading) 140 kg

Gebruikersgewicht 
Wanneer het product wordt gebruikt als zitplaats in een motorvoertuig
(Dahl-dockingsysteem, getest op botsbestendigheid in overeenstemming met 
ISO 7176-19)

136 kg

Gewicht van het zwaarste onderdeel  26 kg

Werkelijke zitdiepte 250 mm 590 mm

Werkelijke zitbreedte
IQ Junior

370 mm
250 mm

550 mm
300 mm

Hoogte zitvlak voorkant (zonder zitkussen)
met 0° zittinghoek

 
380 mm

 
680 mm

Elektronische zittinghoek 0° 45°

Elektronische stoellift  300 mm

Hoek van mechanische rugleuning
(gemeten op basis van een verticale positie vanaf de zitplaat)

80° 165°

Hoek van elektronische rugleuning
(gemeten op basis van een verticale positie vanaf de zitplaat)

80° 165°

Hoogte rugleuning 540 mm 665 mm

Beensteunen voor de zitting 
(Dijlengte, gemeten zonder het zitkussen)

370 mm 580 mm

Statische stabiliteit bij bergafwaarts rijden 19,6° 19,6°

Statische stabiliteit bij bergopwaarts rijden 14,3° 19,6°

Statische stabiliteit van links naar rechts 13,0° 19,6°

Dynamische stabiliteit bij bergopwaarts rijden 10°

Hoek - beensteunen/zitvlak 90° 180°

Hoogte van de armleuning vanaf het zitoppervlak  
(zonder zitkussen)

 
185 mm

 
285 mm

Rugleuning tot voorkant armleuning 370 mm 475 mm

Hoogtemarge boven obstakels 80 mm

Min. draaicirkel
(gemeten met 0° zittinghoek)

650 mm  

Gewicht van de testpop (ISO 7176-8) 140 kg
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min. max.

Hoogste rijsnelheid vooruit 
(afhankelijk van de uitrusting)

6 km/u 12 km/u

Minimale remafstand bij topsnelheid 2810 mm 

Actieradius (bij 6 km/u) 
(afhankelijk van de accucapaciteit)

 40 km

Actieradius (bij 10 km/u en 12 km/u)
(afhankelijk van de accucapaciteit)

 35 km

As, horizontale positie – mm – mm
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Aanvullende technische gegevens voor model TA IQ RWD

min. max.

Geluidsniveau 70 dB(A)

IP-klasse IPX4

Min. draaicirkel 1150 mm  

Uitgang rijregelaar 24 V/120 A

Motorvermogen 2 x 350 W

Hoofdzekering 80 A

Verlichting (accessoire) Type 24V LED

Laadvermogen  5 kg

Voorasdruk (max. toelaatbaar) 150 kg

Achterasdruk (max. toelaatbaar) 200 kg

Bodemvrijheid 70 mm

Leeggewicht (met accu's) 150 kg 160 kg

Leeggewicht (zonder accu's) 99 kg 109 kg

Totale hoogte 930 mm 1100 mm

Transportafmetingen

Lengte (zonder beensteunen) 820 mm  

Breedte 630 mm 720 mm

Hoogte
(Rugleuning op de zitting geklapt en zitkussen van de zitplaat verwijderd en boven op 
de rugleuning geplaatst)

700 mm  

Thermodynamische gegevens

Omgevingstemperatuurbereik -20 °C tot +50 °C

Opslagtemperatuur met accu's -20 °C tot +50 °C

Zwenkwiel

200 x 50 mm diameter (8")
Banden, max. 2,0 bar  

(29 psi/200 kPa)
Lekvrij
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min. max.

Aandrijfwiel

364 x 75 mm diameter (14" x 3,5") 
Banden, max. 2,5 bar  

(36 psi/250 kPa)
Lekvrij

Accu's

2 x 12 V 75 Ah (5 u) / 80 Ah (20 u) Ingesloten, onderhoudsvrij

Max. afmetingen accu (l x b x h) 260 x 168 x 215 mm

Laadstroom 8 A
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Specificaties overeenkomstig ISO 7176-15 voor model TA IQ FWD
min. max.

Totale lengte (gemeten met een zittinghoek van 0°) 985 mm 1100 mm

Totale breedte 630 mm 720 mm

Totaal gewicht 300 kg

Gebruikersgewicht (incl. lading) 140 kg

Gebruikersgewicht 
Wanneer het product wordt gebruikt als zitplaats in een motorvoertuig
(Dahl-dockingsysteem, getest op botsbestendigheid in overeenstemming met 
ISO 7176-19)

136 kg

Gewicht van het zwaarste onderdeel  26 kg

Werkelijke zitdiepte 250 mm 590 mm

Werkelijke zitbreedte
IQ Junior

370 mm
250 mm

550 mm
300 mm

Hoogte zitvlak voorkant (zonder zitkussen)
met 0° zittinghoek

 
380 mm

 
680 mm

Elektronische zittinghoek 0° 45°

Elektronische stoellift  300 mm

Hoek van mechanische rugleuning
(gemeten op basis van een verticale positie vanaf de zitplaat)

80° 165°

Hoek van elektronische rugleuning
(gemeten op basis van een verticale positie vanaf de zitplaat)

80° 165°

Hoogte rugleuning 540 mm 665 mm

Beensteunen voor de zitting 
(Dijlengte, gemeten zonder het zitkussen)

370 mm 580 mm

Statische stabiliteit bij bergafwaarts rijden 15,9° 19,6°

Statische stabiliteit bij bergopwaarts rijden 19,6° 19,6°

Statische stabiliteit van links naar rechts 13,5° 19,0°

Dynamische stabiliteit bij bergopwaarts rijden 10°

Hoek - beensteunen/zitvlak 90° 180°

Hoogte van de armleuning vanaf het zitoppervlak  
(zonder zitkussen)

 
185 mm

 
285 mm

Rugleuning tot voorkant armleuning 370 mm 475 mm

Hoogtemarge boven obstakels 100 mm

Gewicht van de testpop (ISO 7176-8) 140 kg

Hoogste rijsnelheid vooruit 
(afhankelijk van de uitrusting)

6 km/u 12 km/u

Minimale remafstand bij topsnelheid 2620 mm 
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min. max.

Actieradius (bij 6 km/u) 
(afhankelijk van de accucapaciteit)

 40 km

Actieradius (bij 10 km/u en 12 km/u)
(afhankelijk van de accucapaciteit)

 35 km

As, horizontale positie – mm – mm
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Aanvullende technische gegevens voor model TA IQ FWD

min. max.

Geluidsniveau 70 dB(A)

IP-klasse IPX4

Min. draaicirkel 1170 mm  

Uitgang rijregelaar 24 V/120 A

Motorvermogen 2 x 350 W

Hoofdzekering 80 A

Verlichting (accessoire) Type 24V LED

Laadvermogen  5 kg

Voorasdruk (max. toelaatbaar) 200 kg

Achterasdruk (max. toelaatbaar) 150 kg

Bodemvrijheid 70 mm

Leeg gewicht (met rijaccu's) 150 kg 160 kg

Leeggewicht (zonder rijaccu's) 99 kg 109 kg

Totale hoogte 930 mm 1100 mm

Transportafmetingen

Lengte (zonder beensteunen) 820 mm  mm

Breedte 630 mm 720 mm

Hoogte, met standaard bekleding
(Rugleuning op de zitting geklapt en zitkussen van de zitplaat verwijderd en boven op 
de rugleuning geplaatst)

700 mm  mm

Thermodynamische gegevens

Omgevingstemperatuurbereik -20 °C tot +50 °C

Opslagtemperatuur met rijaccu's -20 °C tot +50 °C

Zwenkwiel

200 x 50 mm diameter (8")
Banden, max. 2,0 bar  

(29 psi/200 kPa)
Lekvrij
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min. max.

Aandrijfwiel

364 x 75 mm diameter (14" x 3,5") 
Banden, max. 2,5 bar  

(36 psi/250 kPa)
Lekvrij

Accu's

2 x 12 V 75 Ah (5 u) / 80 Ah (20 u) Ingesloten, onderhoudsvrij

Max. afmetingen accu (l x b x h) 260 x 168 x 215 mm

Laadstroom 8 A
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Specificaties overeenkomstig ISO 7176-15 voor model TA IQ MWD
min. max.

Totale lengte (gemeten met een zittinghoek van 0°) 985 mm 1100 mm

Totale breedte 630 mm 720 mm

Totaal gewicht 305 kg

Gebruikersgewicht 140 kg

Gebruikersgewicht
Wanneer het product wordt gebruikt als zitplaats in een motorvoertuig
(Dahl-dockingsysteem, getest op botsbestendigheid in overeenstemming met 
ISO 7176-19)

136 kg

Gewicht van het zwaarste onderdeel  26 kg

Werkelijke zitdiepte 250 mm 590 mm

Werkelijke zitbreedte
IQ Junior

370 mm
250 mm

550 mm
300 mm

Hoogte zitvlak voorkant (zonder zitkussen)
met 0° zittinghoek

 
380 mm

 
680 mm

Elektronische zittinghoek 0° 45°

Elektronische stoellift  300 mm

Hoek van mechanische rugleuning
(gemeten op basis van een verticale positie vanaf de zitplaat)

80° 165°

Hoek van elektronische rugleuning
(gemeten op basis van een verticale positie vanaf de zitplaat)

80° 165°

Hoogte rugleuning 540 mm 665 mm

Beensteunen voor de zitting 
(Dijlengte, gemeten zonder het zitkussen)

370 mm 580 mm

Statische stabiliteit bij bergafwaarts rijden 13,8° 19,6°

Statische stabiliteit bij bergopwaarts rijden 14,7° 19,6°

Statische stabiliteit van links naar rechts 14,6° 16,1°

Dynamische stabiliteit bij bergopwaarts rijden 10°

Hoek - beensteunen/zitvlak 90° 180°

Hoogte van de armleuning vanaf het zitoppervlak  
(zonder zitkussen)

 
185 mm

 
285 mm

Rugleuning tot voorkant armleuning 370 mm 475 mm

Hoogtemarge boven obstakels 80 mm

Gewicht van de testpop (ISO 7176-8) 140 kg

Hoogste rijsnelheid vooruit 
(afhankelijk van de uitrusting)

6 km/u 12 km/u

Minimale remafstand bij topsnelheid 2800 mm 
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min. max.

Actieradius (bij 6 km/u) 
(afhankelijk van de accucapaciteit)

 40 km

Actieradius (bij 10 km/u en 12 km/u)
(afhankelijk van de accucapaciteit)

 35 km

As, horizontale positie – mm – mm
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Aanvullende technische gegevens voor model TA IQ MWD

min. max.

Geluidsniveau 70 dB(A)

IP-klasse IPX4

Min. draaicirkel 1150 mm  

Uitgang rijregelaar 24 V/120 A

Motorvermogen 2 x 350 W

Hoofdzekering 80 A

Verlichting (accessoire) Type 24V LED

Laadvermogen  5 kg

Voorasdruk (max. toelaatbaar) 105 kg

Achterasdruk (max. toelaatbaar) 210 kg

Bodemvrijheid 70 mm

Leeg gewicht (met rijaccu's) 155 kg 165 kg

Leeggewicht (zonder rijaccu's) 104 kg 114 kg

Totale hoogte 930 mm 1100 mm

Transportafmetingen

Lengte (incl. steunwiel, zonder beensteunen) 880 mm  

Breedte 630 mm 720 mm

Hoogte, met standaard bekleding
(Rugleuning op de zitting geklapt en zitkussen van de zitplaat verwijderd en boven op 
de rugleuning geplaatst)

700 mm  

Thermodynamische gegevens

Omgevingstemperatuurbereik -20 °C tot +50 °C

Opslagtemperatuur met rijaccu's -20 °C tot +50 °C

Zwenkwiel

200 x 50 mm diameter (8")
Banden, max. 2,0 bar  

(29 psi/200 kPa)
Lekvrij
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min. max.

Aandrijfwiel

364 x 75 mm diameter (14" x 3,5") 
Banden, max. 2,5 bar  

(36 psi/250 kPa)
Lekvrij

Rijaccu's

2 x 12 V 63 Ah (5 u) / 80 Ah (20 u) Ingesloten, onderhoudsvrij

Max. afmetingen accu (l x b x h) 260 x 168 x 215 mm

Laadstroom 8 A
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Verklaring van de etiketten op de elektrische rolstoel

Let op!
Lees de gebruiksaanwijzing en de bijgevoegde documenta-
tie.

Til de elektrische rolstoel niet op aan de armleuningen of 
beensteunen.
Til de rolstoel niet op aan afneembare onderdelen.

Rijmodus

Duwmodus

Duw de rolstoel alleen op een vlakke ondergrond.

Informatie over de laadstekker

Deze elektrische rolstoel is niet goedgekeurd voor gebruik 
als zitplaats in een motorvoertuig.

Waarschuwing voor het risico op beknelling - Plaats uw han-
den/armen niet tussen de onderdelen.

Gebruik in voertuigen in het openbaar vervoer - uitschakelen 
of overschakelen naar rijprogramma 1.

Max. toelaatbaar gebruikersgewicht indien goedgekeurd 
voor gebruik als zitplaats in een motorvoertuig.
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Verklaring van de symbolen op het typeplaatje

Fabrikant

Bestelnummer

Serienummer

Productiedatum

Toelaatbaar gebruikersgewicht

Toelaatbaar totaalgewicht

Toelaatbare asdruk

Toelaatbare opwaartse helling

Toelaatbare neerwaartse helling

Max. toelaatbare snelheid 

Het product is goedgekeurd voor gebruik als autostoel.

Max. toelaatbaar gebruikersgewicht indien goedgekeurd voor ge-
bruik als zitplaats in een motorvoertuig.

 
Het product is niet goedgekeurd voor gebruik als autostoel.

Medisch hulpmiddel
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Verklaring van de symbolen van de wasinstructies
(De symbolen zijn in overeenstemming met de Europese normen)

Wassen op mild programma bij de aangegeven maximumtemperatuur 
(°C).

Wassen met normale cyclus bij de aangegeven maximum temperatuur 
(°C).

Alleen met de hand wassen.

Niet bleken.

Niet geschikt voor de droger.

Niet strijken.

Niet chemisch reinigen.



Serienr. (SN):

Pakbonnr.:

Model:

Stempel van gespecialiseerde dealer:

Volgende veiligheidsinspectie na 12 maanden

Datum:

Plaats, datum:

Handtekening:

Stempel van gespecialiseerde dealer:

Volgende veiligheidsinspectie na 12 maanden

Datum:

Plaats, datum:

Handtekening:

Stempel van gespecialiseerde dealer:

Volgende veiligheidsinspectie na 12 maanden

Datum:

Plaats, datum:

Handtekening:

Stempel van gespecialiseerde dealer:

Volgende veiligheidsinspectie na 12 maanden

Datum:

Plaats, datum:

Handtekening:

Stempel van gespecialiseerde dealer:

Volgende veiligheidsinspectie na 12 maanden

Datum:

Plaats, datum:

Handtekening:
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Aanbevolen veiligheidsinspectie: 1ste jaar
(na niet meer dan 12 maanden)DOCUMENTATIE VAN HET 

ONDERHOUD
Voertuiggegevens:

Aanbevolen veiligheidsinspectie: 3de jaar
(na niet meer dan 12 maanden)

Aanbevolen veiligheidsinspectie: 2de jaar
(na niet meer dan 12 maanden)

Aanbevolen veiligheidsinspectie: 4de jaar
(na niet meer dan 12 maanden)

Aanbevolen veiligheidsinspectie: 5de jaar
(na niet meer dan 12 maanden)
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GARANTIE
Bij niet-naleving van de gebruiksaanwij-
zing of ondeskundig uitgevoerde on-
derhoudswerkzaamheden, met name bij 
technische wijzigingen en aanvullingen 
(geïnstalleerde onderdelen) zonder onze 
uitdrukkelijke toestemming, vervalt niet 
alleen deze garantie, maar ook onze alge-
mene productaansprakelijkheid.

Het product wordt geleverd met een garan-
tie van 2 jaar.

De garantie op de accu's en de lader is ech-
ter 1 jaar.

De garantieperiode gaat in op de datum 
van aankoop.

Voor eventuele garantieclaims dient u con-
tact op te nemen met uw distributeur en 
het volgende garantiebewijs voor te leg-
gen, samen met alle nodige informatie over 
het model, het pakbonnummer, de leve-
ringsdatum en het serienummer (SN).

Het serienummer (SN) is zichtbaar op het 
typeplaatje.

Aanspraken op garantie worden alleen aan-
vaard indien het product op de juiste wijze 
is gebruikt, originele reserveonderdelen van 
een erkende distributeur zijn gebruikt en 
onderhoud en inspectie routinematig zijn 
uitgevoerd.

De garantie dekt geen schade aan het op-
pervlak, binnenbanden of buitenbanden, 
schade als gevolg van loszittende moeren 
of schroeven, of beschadigde boor- en 
schroefgaten als gevolg van herhaaldelijke 
montage van de stoel.

Evenmin dekt de garantie schade aan mo-
toren of elektronica als gevolg van ondes-
kundige reiniging met stoomreinigings-
apparatuur of opzettelijke of onopzettelijk 
blootstelling van de onderdelen aan water.

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard 
voor defecten of storingen die te wijten 
zijn aan stralingsbronnen zoals mobiele 
telefoons met een hoog zendvermogen, 
stereoapparatuur en andere krachtige 
bronnen van ruis of storingen die de stan-
daardspecificaties te boven gaan.

Deze gebruiksaanwijzing moet worden 
doorgegeven aan iedere nieuwe eigenaar 
of gebruiker van het product.

Raadpleeg onze website 'www.ta-service.
com' voor een evaluatie van onze produc-
ten.

Wij behouden ons het recht voor om tech-
nische wijzigingen aan te brengen met het 
oog op productverbetering.



SN (raadpleeg het typeplaatje):

Garantie

Datum van levering:

Pakbonnr.:Modelnaam:

Stempel van de distributeur:

Serienr. (SN):

Pakbonnr.:

Model:

Stempel van gespecialiseerde dealer:

Volgende veiligheidsinspectie na 12 maanden

Datum:

Plaats, datum:

Handtekening:
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Garantiebewijs
Invullen alstublieft! U kunt dit indien nodig kopiëren en naar uw distributeur sturen.

Onderhoudsdocumentatie bij verkoop of overdracht
Voertuiggegevens:



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


