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VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

De initiële installatie van dit product moet worden 
uitgevoerd door een Quantum Rehab-leverancier of een 
bevoegd technicus en hij/zij moet alle instructies van 
deze handleiding uitvoeren.

Onderstaande symbolen worden overal in deze 
gebruikershandleiding en op de elektrische rolstoel 
gebruikt ter aanduiding van waarschuwingen en belangrijke 
informatie. Het is zeer belangrijk dat u deze symbolen 
doorneemt en volledig begrijpt.

Wijst op een mogelijk gevaarlijke omstandigheid/
situatie. Het nalaten van de aangegeven procedures 
kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel, beschadiging 
van onderdelen of defecten. Op het product wordt dit 
pictogram weergegeven als een zwart symbool op een 
gele driehoek met een zwarte rand.

Deze handelingen dienen te worden uitgevoerd 
zoals aangegeven. Het nalaten van de uitvoering van 
verplichte handelingen kan leiden tot persoonlijk letsel 
en/of beschadiging van apparatuur. Op het product 
wordt dit pictogram weergegeven als een wit symbool 
op een blauwe stip met een witte rand.

Deze handelingen zijn verboden. Deze handelingen 
mogen op geen enkel moment en onder geen enkele 
omstandigheid worden uitgevoerd. Het uitvoeren van 
een verboden handeling kan leiden tot persoonlijk letsel 
en/of beschadiging van apparatuur. Op het product 
wordt dit pictogram weergegeven als een zwart symbool 
met een rode cirkel en een rode schuine streep.

Beoogd Gebruik
Een rolstoelcomponent is een apparaat dat bedoeld is 
voor medische doeleinden en dat over het algemeen wordt 
verkocht als een integraal onderdeel van een rolstoel, maar 
kan ook afzonderlijk worden verkocht als een vervangend 
onderdeel.

Met Betrekking tot Apparaten voor Voorgeschreven 
Gebruik

PAS OP! Onder de federale wetgeving mag dit apparaat 
uitsluitend verkocht worden door of op voorschrift van 
een arts of ander bevoegd personeel met een wettelijke 
licentie, van de staat (uitsluitend in de VS) of de regio 
waar dit personeel werkzaam is, om dit apparaat te 
gebruiken of voor te schrijven.

NB: Deze instructies zijn samengesteld uit de meest 
recente specificaties en productinformatie die 
beschikbaar was ten tijde van publicatie. We behouden 
het recht om, indien nodig, wijzigingen aan te brengen. 
Eventuele wijzigingen in onze producten kunnen leiden 
tot lichte afwijkingen tussen de afbeeldingen en de uitleg 
in deze handleiding en het product dat u hebt gekocht. 
De nieuwste/meest recente versie van deze handleiding 
is beschikbaar op onze website.

NB: Dit product is conform de richtlijnen en vereisten 
van WEEE, RoHS en REACH.

NB: Dit product voldoet aan IPX4 classificatie (IEC 60529).

NB: Dit product en de bijbehorende onderdelen zijn niet 
vervaardigd met natuurlijke rubberlatex. Raadpleeg de 
fabrikant met betrekking tot eventuele onderdelen en/of 
accessoires.

VERBODEN!

WAARSCHUWING!

VERPLICHT!

WAARSCHUWING!

WAARSCHUWING!
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Veiligheidssymbolen van het product
Onderstaande symbolen worden op het zittingsysteem 
gebruikt ter aanduiding van waarschuwingen en verplichte 
en verboden handelingen. Het is zeer belangrijk dat u deze 
symbolen doorneemt en volledig begrijpt.

Lees de informatie in de gebruikershandleiding 
door en volg deze op.

Vermijd blootstelling aan regen, sneeuw, ijs, 
zout of staand water indien mogelijk. Onderhoud 
en opslaan in schone en droge toestand.

EMI/RFI—Dit product is getest en doorstaat 
een immuniteits niveau van 20 V/m.

Maximaal zittinggewicht

Er zijn klem-/Pletpunten.

Niet blootstellen aan hittebronnen zoals open 
vuur of vonken.

Niet roken

Alleen de hoes—Maximale wastemperatuur 
60°C (140°F)

Niet in de wasdroger drogen.

Niet strijken.

Niet bleken.

Raadpleeg uw Quantum Rehab-
leverancier voordat u wijzigingen 
aanbrengt in de configuratie van 
uw zittingsysteem.

BASISINSTRUCTIES VOOR DE BEDIENING
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Het TB-Flex™-zitting
Het TB-Flex-zitting is een uniek zittingsysteem dat speciaal 
is ontworpen voor de elektrische rolstoel van Quantum. Het 
systeem is volledig verstelbaar om tegemoet te komen aan de 
persoonlijke behoeften van de gebruiker en het wordt geplaatst 
op een onderstel van Quantum voor maximale beweeglijkheid.

Herbruikbare haak- en lussluitingen bevinden zich in uw 
gebruikerspakket voor gebruik bij bevestiging van het zittingkussen 
op het onderstel van de zitting. Deze bevestigingsmiddelen zijn 
niet bedoeld voor gebruik bij kussens met antislip-materiaal, 
omdat zij het zittingkussen zouden kunnen beschadigen.

Figuur 1 geeft informatie over de getoonde onderdelen van 
het TB-Flex-zitting. De TB-Flex-rugleuning wordt beschreven 
in “Hoogte- en breedteaanpassingen voor TB-Flex-rugleuning” 
(figuur 13). Gebruik deze diagrammen om vertrouwd te raken 
met de functie en locatie van ieder onderdeel, voordat u gebruik 
gaat maken van het TB-Flex-zitting.

NB: Raadpleeg de handleiding die werd geleverd met uw 
controller voor informatie over bediening met de joystick. 
Indien uw TB-Flex-zitting is uitgerust met een ander 
bedieningsapparaat, raadpleeg dan de handleiding 
van dat apparaat en/of de gebruikshandleiding van uw 
elektrische rolstoel.

Voorzorgsmaatregelen
Lees het onderstaande zorgvuldig door, voordat u gebruik gaat 
maken van de TB-Flex-zitting. Deze richtlijnen zijn bedoeld 
om u te helpen bij de veilige bediening van het zittingsysteem.

 � Schakel de stroomvoorziening uit voordat u gaat zitten 
in de TB-Flex-zitting.

 � U dient altijd hulp te krijgen als u gaat zitten in de TB-
Flex-zitting.

 � Volg alle procedures en besteed aandacht aan 
de waarschuwingen die worden beschreven in de 
gebruikershandleiding van uw elektrische rolstoel en 
consumenten veiligheidsgids.

Het zwaartepunt van uw zittingsysteem is in de fabriek 
ingesteld op een positie die overeenkomt met de behoeften 
van de demografische meerderheid van de gebruikers. 
Uw Quantum Rehab-leverancier heeft uw zittingsysteem 
beoordeeld en eventuele noodzakelijke aanpassingen 
aangebracht om tegemoet te komen aan uw specifieke 
behoeften. Neem contact op met Pride Mobility Products 
of uw Quantum Rehab-leverancier, voordat u wijzigingen 
aanbrengt in de configuratie van uw zitting.

Indien de onderdelen op uw zittingsysteem los gaan 
zitten, meld dit probleem dan onmiddellijk bij uw 
Quantum Rehab-leverancier.

Indien er een onderbreking optreedt in de 
stroomvoorziening van uw elektrische rolstoel, verplaats 
u dan naar een veilige plek en vraag om hulp, indien 
nodig. Neem onmiddellijk contact op met uw Quantum 
Rehab-leverancier om het incident te melden.

Uw zittingsysteem is niet goedgekeurd voor gebruik als 
een zitplaats in eenvoertuig. Gebruik de zitplaatsen en 
de veiligheidsgordels die zijn geleverd door de fabrikant 
van een voertuig.

Pride raadt ten sterkste af dat u sigaretten rookt terwijl 
u op het zittingsysteem zit,  ondanks het feit dat het 
zittingsysteem de noodzakelijke test-eisen voor het 
roken van sigaretten heeft doorstaan. U dient zich aan de 
volgende veiligheidsrichtlijnen te houden als u besluit 
sigaretten te roken terwijl u op het zittingsysteem zit.

 � Laat brandende sigaretten niet onbeheerd achter.
 � Houd asbakken op veilige afstand van het zittingsysteem.
 � Zorg er altijd voor dat sigaretten volledig zijn 

gedoofd voordat u ze weggooit.

Vermijd blootstelling aan regen, sneeuw, ijs, zout of 
staand water, indien mogelijk. Onderhoud en opslaan in 
droge toestand.

De gewichtscapaciteit van uw elektrische rolstoel niet 
overschrijden of een maximaal gewicht van 136 kg 
(300 lbs.) hanteren.

WAARSCHUWING!

VERPLICHT!

VERBODEN!

= Accessoiregleuf
= Kussens niet getoond•

Figuur 1. Onderdelen van TB-Flex-zitting

Verwijderbare TB-Flex-armleuningen

Optionele overplaatsingstangen

BASISINSTRUCTIES VOOR DE BEDIENING
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Figuur 2. Overzicht van beperkingen

Achterover
leunen
vergrendeling

Kantelen
vergrendeling

Verhogen
vergrendeling

1/4
Snelheid

Vol vermogen
vergrendeling

Verhoogd X

Meer dan 20°
gekanteld X X

Meer dan 20°
achterover
geleund

X X

Meer dan 110°
gekanteld/
achterover
geleund

X X X X

Bediening van het TB-Flex-zitting
Het TB-Flex-zitting is uitgerust met een in de breedte en 
hoogte verstelbare rugleuning en kan bediend worden met 
een controller en met een speciale controller.

Bewegingsbereik
Uw TB-Flex-zitting biedt een kanteling van maximaal 30°, 
25,4 cm (10 in.) heffing en achterover leunen tot 85°-120°, 
en kan tot 120° heffen/achterover leunen. Zie figuur 3.

Uw TB-Flex-zitting heeft een vermogensbeperking, zodat 
u niet kunt rijden terwijl uw elektrische rolstoel zich in de 
kantelpositie bevindt. Er wordt een volledige rijbeperking 
geactiveerd bij een van tevoren door de fabriek ingestelde 
kantelhoek. Zie figuur 2.

Het is niet toegestaan te proberen de volledige of 
gedeeltelijke beperkingen die van tevoren door de 
fabriek zijn ingesteld om te leiden, te verwijderen, te 
herprogrammeren en/of aan te passen. Het negeren van 
deze waarschuwing kan leiden tot letsel.

Controleer de directe omgeving om ervoor te zorgen dat 
er niets in het mechanisme zit, voordat de functies voor 
kantelen, achterover leunen en/of verhoging worden 
gebruikt. Houd de omgeving voorafgaand en tijdens de 
bewegingen vrij.

NB: Neem contact op met uw Quantum Rehab-
leverancier, voordat u wijzigingen aanbrengt aan de 
zittingconfiguratie.

Figuur 3. Bewegingsbereik van het TB-Flex-zitting

85°

25,4 cm
(10 in.)

30°

120°

120°

30°
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Neerklapbare rugleuning (Optioneel)
Met de neerklapbare rugleuning kan de gebruiker de 
rugleuning naar voren kantelen voor gemakkelijk vervoer. 
Zie figuur 4. Uw zittingsysteem is mogelijk uitgerust met 
één of twee naar voren kantelbare rugleuningen.

Om de rugleuning naar voren te kantelen:
1. Verwijder de vergrendelpin. Zie figuur 5.
2. Klap de rug van de zitting omlaag.

Zo plaatst u de rugleuning van de zitting weer in de 
verticale posite:
1. Til de rugleunging van de zitting op en plaats deze in de 

verticale positie.
2. Plaats de vergrendelpin terug en controleer of alle 

onderdelen goed vast zitten. Zie figuur 5.

Zorg ervoor dat de vergrendelpin op de juiste wijze 
is ingevoerd voordat u in uw elektrische rolstoel gaat 
zitten.

Figuur 4. Neerklapbare rugleuning (Onvergrendeld)

Figuur 5. Neerklapbare rugleuning (Vergrendelpin)

Verwijderbare TB-Flex-armleuningen
De verwijderbare TB-Flex-armleuningen zijn beschikbaar 
met snelle ontgrendeling of met een armleuninghendel. 
Beide soorten kunnen worden aangepast en op simpele 
wijze worden verwijderd voor eenvoudige overplaatsing 
naar en van de elektrische rolstoel. Het totale bereik van de 
hoogteaanpassing is 12,7 cm (5 in.) in stappen van 2,54-cm 
(1-in.). Dit bereik wordt gemeten vanaf de bovenkant van de 
zitting tot de bovenkant van de armlegger. Het totale bereik 
van de hoogteaanpassing is 22,86-35,56 cm (9-14 in.).

Eventueel hebt u de volgen de gereedschappen nodig 
om aanpassingen te maken:

 � Metrische inbussleutelset
 � Metrische steeksleutel
 � Kruiskopschroevendraaier

Probeer de elektrische rolstoel niet op te tillen of te 
verplaatsen met behulp van een van de verwijderbare 
onderdelen, inclusief de armleuning(en), bedrading aan 
de voorkant, zittingkussens, rugleuning van de zitting, 
kappen of de controller. Gebruik alleen stevige en niet-
verwijderbare frame-onderdelen om uw elektrische 
rolstoel of het zittingsysteem op te tillen of te verplaatsen.

Vermijd het plaatsen van uw volle gewicht op de 
armleuningen van de elektrische rolstoel en gebruik de 
armleuningen niet als gewichtdragers, bijvoorbeeld bij 
overplaatsingen. Hierdoor zou de elektrische rolstoel 
kunnen kantelen, wat kan resulteren in persoonlijk letsel 
indien u uit de elektrische rolstoel valt.

BASISINSTRUCTIES VOOR DE BEDIENING

WAARSCHUWING!

WAARSCHUWING!
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De controller en de controller-beugel zijn niet-dragende 
onderdelen van uw zittingsysteem. Gebruik de controller 
of de controller-beugel niet als dragers, bijvoorbeeld 
bij overplaatsingen. Dergelijk gebruik kan leiden tot 
beschadiging van deze onderdelen, wat kan resulteren in 
persoonlijk letsel indien u uit de elektrische rolstoel valt.

Voor verwijdering van het armleuningsysteem voor 
snelle ontgrendeling:
1. Draai de hendel van de armleuning tegen de klok in.
2. Til het armleuningdeel omhoog. Zie figuur 6.

Voor installatie van het armleuningsysteem voor snelle 
ontgrendeling:
1. Plaats het armleuningdeel in het armleuningblok. Zie 

figuur 6.
2. Draai de hendel van de armleuning met de klok mee.

Voor aanpassing van de hoogte:
1. Draai de stelschroef los maar verwijder deze niet door 

deze linksom te draaien met een 2 mm inbussleutel. Zie 
figuur 6.

2. Trek aan de arreteerpen. Verhoog of verlaag de 
armleuning tot de gewenste hoogte en laat vervolgens 
de vergrendelpin los.

3. Draai de stelschroef vast door deze rechtsom te draaien 
met een 2 mm inbussleutel.

4. Herhaal dit voor de andere armleuning, indien gewenst.

Figuur 6. Verwijdering en installatie van de TB-Flex-
armleuningen met snelle ontgrendeling

Vergrendelpin

Bevestigingsmaterialen

Armleuningblok

Armleuninghendel

BASISINSTRUCTIES VOOR DE BEDIENING
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Voor verwijdering van het armleuningsysteem met 
gebruik van de armleuninghendel:
1. Draai de hendel van de armleuning naar voren. Zie 

figuur 7.
2. Til het armleuningdeel omhoog.

Voor installatie van het armleungingsysteem met 
gebruik van de armleunginghendel:
1. Plaats het armleuningdeel in het armleuningblok. Zie 

figuur 7.
2. Draai de hendel van de armleuning naar achteren.

Voor aanpassing van de hoogte:
1. Draai de stelschroef los maar verwijder deze niet door 

deze linksom te draaien met een 2 mm inbussleutel. Zie 
figuur 7.

2. Trek aan de arreteerpen. Verhoog of verlaag de 
armleuning tot de gewenste hoogte en laat vervolgens 
de vergrendelpin los.

3. Draai de stelschroef vast door deze rechtsom te draaien 
met een 2 mm inbussleutel.

4. Herhaal dit voor de andere armleuning, indien gewenst.

Figuur 7. Verwijdering en installatie van de TB-Flex-
armleuningen met armleuninghendel

Vergrendelpin

Armleuninghendel

Armleuningblok

BASISINSTRUCTIES VOOR DE BEDIENING
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Armleuning met twee steunen (Optioneel)
Het instelbereik van de hoogte van de armleuning met twee 
steunen is 22,86-33,02 cm in stappen van 2,54 cm. Dit bereik 
wordt gemeten vanaf de bovenkant van de zittingstang tot de 
bovenkant van het armkussen. U kunt de armleuningen ook 
omhoog klappen of ze verwijderen voor vervoer. Zie figuur 8.

Voor verwijdering van de armleuningmontage:
1. Druk de veerhendel omlaag en trek de voorkant van de 

armleuning omhoog. Zie figuur 8.
2. Verwijder de vergrendelpin van de rugleuning van det 

zitting. Zie figuur 8.
3. Trek de achterkant van de armleuning omhoog om de 

montage te verwijderen.

Voor verwijdering van de armleuningmontage:
1. Plaats de achterkant van de armleuning in de achterste 

zittinghouderen installeer de vergrendelpin. Zie figuur 8.
2. Draai de armleuningmontage omlaag.
3. Druk de voorkant van de armleuning in de voorste 

zittinghouder endraai de veerhendel naar de horizontale 
positie om te vergendelen.

Aanpassing van de hoogte van de armleuning:
1. Druk de veerhendel naar binnen. Zie figuur 9.
2. Beweeg de armleuning omhoog of omlaag tot de 

gewenste hoogte.
3. Draai de veerhendel naar buiten en vergrendel de 

armleuning op zijn plaats. Beweeg de armleuning, indien 
gewenst, omhoog of omlaag totdat deze vergrendel is.

Figuur 8. Verwijdering en installatie van de armleuning 
met twee steunen

Vergrendelpin

Veerhendel

Figuur 9. Aanpassing van de hoogte van de armleuning 
met twee steunen

22,86–33,02 cm
(9–13 in.)

Veerhendel

BASISINSTRUCTIES VOOR DE BEDIENING
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Overplaatsingen (Optioneel)
Er zijn optionele overplaatsing-stangen verkrijgbaar. 
Overplaatsingstangen zijn ontworpen om verplaatsing tijdens 
het zitten in de elektrische rolstoel en overplaatsingen in of 
uit van de elektrische rolstoel te vereenvoudigen. Raadpleeg 
voor meer informatie over overplaatsingen de Gids voor 
consumentveiligheid die met de gebruikshandleiding van uw 
elektrische rolstoel werd geleverd. Zie figuur 10.

Figuur 10. Overplaatsingstangen (Optioneel)

Controllerpositie
U kunt de controller voor links- of rechtshandig gebruik 
plaatsen. U kunt ook de verlenging van de controller vanaf 
de armleuning en de hoogte van de controller aanpassen.

Gebruik de juiste verbindingspunten voor de bedrading 
van de controller, zodat de bedrading niet verstrikt kan 
raken in de aandrijfwielen of afgekneld worden in het 
frame van de zitting o  beschadigd raken bij het rijden 
door deuropeningen.

Om de verlenging van de controller te wijzigen:
1. Schakel de stroomvoorziening naar de controller uit.
2. Verwijder de bedrading van de controller uit de clips 

waarmee het aan de armleuning is bevestigd.
3. Klap het om de draai vervolgens de vrijloophendel om 

de klem los te maken. Zie figuur 11.
4. Schuif de controller in of uit de armleuning tot de 

gewenste positie is bereikt.
5. Draai de vrijloophendel en klap deze om, zodat de klem 

vastgemaakt kan worden.

Om hoogte van de controller te wijzigen:
1. Schakel de stroomvoorziening naar de controller uit.
2. Klap het om en draai vervolgens de vrijloophendel om 

de klem los te maken. Zie figuur 11.
3. Breng de controller op de gewenste hoogte.
4. Draai de vrijloophendel en klap deze om, zodat de klem 

vastgemaakt kan worden.
5. Voer de bedrading van de controller naar de achterkant 

van het onderstel.

Figuur 11. Hoogteverstellling van de controller

BASISINSTRUCTIES VOOR DE BEDIENING
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Handmatige optie voor achterover leunen (Optioneel)
Als uw TB-Flex-zitting is uitgerust met de handmatige optie 
voor achterover leunen, kunt u de hoek van de rugleuning 
instellen vanaf een minimale positie (85° vanaf het onderstel 
van de zitting) tot de maximale leunpositie (120° vanaf het 
onderstel van de zitting). Zie figuur 12. Als de zitting verder 
dan 110° achterover leunt, is de stoel volledig geblokkeerd. 
Wanneer de stoel wordt teruggebracht naar een hoek kleiner 
dan 110°, zal ook het vermogen naar de motoren worden 
hersteld.

Laat de rugleuning nooit achterover leunen wanneer de 
stoel is gekanteld. Dit kan resulteren in ernstig letsel van 
de gebruiker. Een veiligheidsvoorziening zorgt ervoor 
dat u de zitting niet kunt kantelen wanneer deze verder 
dan 110° achterover leunt. Om de kantelfunctie weer in 
te schakelen, dient u de rugleuning terug te brengen in 
de verticale stand.

Om de rugleuning achterover te laten leunen:
1. Pak de hendel bovenop de rugleuning vast.
2. Knijp in de ontgrendelingshandgreep en plaats de 

rugleuning in de gewenste positie. Zie figuur 12.
3. Laat de hendel los om de rugleuning op zijn plaats te 

vergrendelen.

Figuur 12. Handmatige optie voor achterover leunen—
minimale en maximale leunhoeken

95°

120°

120°

85° 110°

BASISINSTRUCTIES VOOR DE BEDIENING
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Handmatige optie voor hoek instelbaar (Optioneel)
Als uw TB-Flex-zitting is uitgerust met de handmatige optie 
voor hoek instelbaar, kunt u de hoek van de rugleuning 
instellen vanaf een minimale positie (85° vanaf het onderstel 
van de zitting) tot de maximale leunpositie (135° vanaf het 
onderstel van de zitting). Zie figuur 13. Als de zitting verder 
dan 110° achterover leunt, is de stoel volledig geblokkeerd. 
Wanneer de stoel wordt teruggebracht naar een hoek kleiner 
dan 110°, zal ook het vermogen naar de motoren worden 
hersteld.

Laat de rugleuning nooit achterover leunen wanneer de 
stoel is gekanteld. Dit kan resulteren in ernstig letsel van 
de gebruiker. Een veiligheidsvoorziening zorgt ervoor 
dat u de zitting niet kunt kantelen wanneer deze verder 
dan 110° achterover leunt. Om de kantelfunctie weer in 
te schakelen, dient u de rugleuning terug te brengen in 
de verticale stand.

Om de rugleuning aan te passen:
1. Pak de riem vast aan de onderkant  van de rugleuning.
2. Trek aan de riem om de rugleuning los te maken en 

plaats de rugleuning in de gewenste hoek. Zie figuur 13.
3. Laat de riem los om de rugleuning op zijn plaats te 

vergrendelen.

WAARSCHUWING!

Figuur 13. Handmatige optie voor hoek instelbaar—
minimale en maximale leunhoeken

95°

135°
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85° 110°
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De TB-Flex-rugleuning (Optioneel)
De TB-Flex-rugleuning kan in hoogte en breedte worden 
aangepast.

Voor aanpassing van de hoogte en/of de breedte van de 
rugleuning:
1. Draai de bevestigingsmaterialen los. Zie figuur 14.
2. Zet de rugleuning op de gewenste hoogte en/of de 

gewenste breedte.
3. Draai de bevestigingsmaterialen vast.

Installatie en gebruik
De TB-Flex-rugleuning bestaat uit een rugleuningkussen 
en lumbale steun die, indien gewenst, geplaatst kunnen 
worden ten behoeve van het comfort van de gebruiker en 
positionering. Ze zijn verbonden met de rugleuning door 
middel van herbruikbare haak- en lussluitingen of met 
bevestigingsmaterialen.

Om de positioneringsonderdelen van de TB-Flex-
kussens op de stoel te plaatsen:
1. Plaats het kussen van de rugleuning zodanig dat de 

flapjes van de herbruikbare haak- en lussluitingen naar 
de leuning zijn gericht. Plaats het kussen vervolgens 
vast aan de rugleuning met behulp van de herbruikbare 
haak- en lussluitingen.

Extreme temperaturen kunnen de temperatuur van de 
kussenonderdelen beïnvloeden en tot huidirritatie leiden. 
Wees voorzichtig als uw elektrische rolstoel gebruikt of 
opgeslagen is in een extreem hete of koude omgeving.

Controleer of alle bevestigingsmaterialen op de juiste 
wijze zijn geïnstalleerd en vastgemaakt.

Reiniging
Het kussen van de rugleuning is eenvoudig te reinigen.

Gebruik geen bleek bij het wassen van de buitenste 
hoes om te voorkomen dat de hoes beschadigd raakt.

Volg alle veiligheidsinstructies op voor het juiste 
gebruik van het desinfecterende en/of reinigingsmiddel, 
voordat u het op uw product gebruikt. Als u zich niet aan 
deze voorschriften houdt, kan dit leiden tot huidirritatie 
of voortijdige aantasting van de bekleding en/of de 
afwerking van de elektrische rolstoel.

Reiniging van de hoes van het kussen van de rugleuning:
1. Verwijder het kussen van de rugleuning door de 

herbruikbare haak- en lussluitingen waarmee het kussen 
vastzit aan de rugleuning los te maken en vervolgens 
het kussen naar u toe te trekken.

2. Zoek de rits aan de onderkant van het kussen.
3. Maak de rits open en trek het kussen eruit.

Figuur 14. Aanpassing voor de hoogte en de breedte 
van de TB-Flex-rugleuning

Bevestigingsmaterialen voor aanpassing van 
de hoogte van de rugleuning

Bevestigingsmaterialen voor aanpassing van 
de breedte van de rugleuning

BASISINSTRUCTIES VOOR DE BEDIENING
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WAARSCHUWING!
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Opslag
Sommige onderdelen van uw elektrische rolstoel zijn 
gevoelig voor extreme temperatuurswijzigingen. Houd uw 
elektrische rolstoel altijd bij temperaturen tussen -8°C (18°F) 
en 50°C (122°F). De stoel dient te worden opgeslagen bij 
kamertemperatuur en op een schone en droge plaats.

Verzorging en Onderhoud
Verwijdering van uw mobiliteitsproduct dient te gebeuren 
overeenkomstig lokale en nationale wettelijke voorschriften. 
Neem contact op met uw plaatselijk afvalverwerkingsbedrijf 
of uw Quantum Rehab-leverancier voor informatie over 
de juiste verwijdering van verpakkingsmateriaal van 
mobiliteitsproducten en metalen frameonderdelen, kunststof 
onderdelen, elektronica, accu’s en neopreen-, siliconen- en 
polyurethaanmateriaal.

 � Zorg ervoor dat alle bevestigingsmaterialen stevig zijn 
vastgemaakt, maar draai bevestigingsmaterialen niet té 
stevig aan.

 � Om het TB-Flex-zitting te reinigen, neemt u het af 
met een vochtige doek met milde zeep en water. Laat 
het onderdeel goed drogen voor gebruik. Voor juiste 
reiniging van het rugkussen van de TB-Flex-rugleuning, 
zie de reinigingsinstructies in het hoofdstuk “TB-Flex-
rugleuning” van deze handleiding.

4. Was de hoes in een wasmachine op een wastemperatuur 
van maximaal 60°C (140°F).

5. Laat de hoes aan de lucht drogen.

Gebruik geen bleek bij het wassen van de buitenste 
hoes. Dit kan leiden tot beschadiging van de hoes.

Dompel het kussen van de rugleuning nooit onder in 
water. Dit kan leiden tot beschadiging van het kussen.

Plaats de hoes niet in de wasdroger. Hierdoor zou de 
hoes kunnen krimpen.

6. Nadat de hoes is gedroogd, doet u de hoes weer over 
het kussen en plaatst u het kussen van de rugleuning 
zodanig dat de flapjes van de herbruikbare haak- en 
lussluitingen naar de rugleuning zijn gericht. Plaats het 
kussen over eventueel aanwezige lumbale steun(en) 
en bevestig het kussen aan de rugleuning met de 
klittenbandbevestiging.

Volg alle veiligheidsinstructies op voor het juiste 
gebruik van het desinfecterende en/of reinigingsmiddel, 
voordat u het op uw product gebruikt. Als u zich niet aan 
deze voorschriften houdt, kan dit leiden tot huidirritatie 
of voortijdige aantasting van de bekleding en/of de 
afwerking van de elektrische rolstoel.

Verstellen van de hoofdsteun
De hoofdsteun kan eenvoudig voor verschillende hoogtes, 
dieptes en hoeken worden aangepast.

Om hoogte, diepte of hoek van de hoofdsteun te 
verstellen:
1. Draai de verstelschroeven die bij de gewenste 

aanpassing horen, los. Zie figuur 15.
2. Plaats de hoofdsteun in de gewenste positie.
3. Draai de verstelschroeven vast.

NB: Nadat de aanpassingen zijn uitgevoerd en de 
hoofdsteun zich in de gewenste positie bevindt, moet 
u controleren of alle bevestigingsmaterialen stevig zijn 
vastgemaakt.

De totale hoogte van de hoofdsteun mag niet hoger zijn 
dan 17,78 cm (7 in.) boven de beugel van de hoofdsteun.

BASISINSTRUCTIES VOOR DE BEDIENING
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Figuur 15. Onderdelen voor het verstellen van de hoofdsteun
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Garantie
Beperkte garantie van twee jaar
Gedurende twee (2) jaar vanaf de datum van aankoop zal 
Quantum zorgen voor kosteloze reparatie of vervanging, 
naar eigen goeddunken en aan de oorspronkelijke koper, van 
alle onderstaande onderdelen waarvan na onderzoek door 
een bevoegde vertegenwoordiger van Quantum is gebleken 
dat het defecten vertoont in materiaal en/of afwerking:

 � Structurele frame-onderdelen
 � Elektronica
 � Kussen van de rugleuning
 � Controller

Garantieservice kan worden uitgevoerd door een 
Quantum Rehab-leverancier of door Quantum. Stuur geen 
defecte onderdelen naar Quantum zonder voorafgaande 
goedkeuring. Alle verzendkosten en beschadiging welke is 
ontstaan tijdens verzending van onderdelen voor reparatie of 
vervanging zijn voor rekening van de oorspronkelijke koper.

Uitsluiting van garantie
 � Bekleding en zitting (tenzij anders vermeld)
 � Reparaties en/of wijzigingen die zijn uitgevoerd zonder 

specifieke toestemming van Quantum
 � Omstandigheden buiten de invloedsfeer van Quantum
 � Arbeidskosten, serviceonderhoud, verzending en 

andere kosten die  zijn ontstaan door reparatie van het 
product, tenzij uitdrukkelijk goedgekeurd door Quantum

 � Schade veroorzaakt door:
 � Gemorste of gelekte accuvloeistof
 � Misbruik, verkeerd gebruik, ongeluk of nalatigheid
 � Onjuiste bediening, onderhoud of opslag
 � Commercieel of ongewoon gebruik

Er bestaat geen andere uitdrukkelijke garantie.

Impliciete garantie, inclusief garantie voor 
verhandelbaarheid en geschiktheid voor het specifieke 
doel, is beperkt tot één (1) jaar vanaf de datum van 
aankoop en voorzover wettelijk toegestaan. Enige en 
alle impliciete garanties zijn uitgesloten. Dit is het enige 
rechtsmiddel. Aansprakelijkheid voor gevolgschade onder 
enige en alle garanties is uitgesloten. 

Sommige landen geven geen toestemming voor beperking 
van de duur van impliciete garanties of staan niet toe dat 
incidentele of gevolgschade wordt uitgesloten of beperkt. 
In deze gevallen zijn bovengenoemde beperkingen of 
uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing.

Deze garantie voorziet u van specifieke rechten en per land 
kunt u bovendien nog andere rechten hebben.

BASISINSTRUCTIES VOOR DE BEDIENING
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VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

De initiële installatie van dit product moet worden 
uitgevoerd door een Quantum Rehab-leverancier of een 
bevoegd technicus en hij/zij moet alle instructies van 
deze handleiding uitvoeren.

Onderstaande symbolen worden overal in deze 
gebruikershandleiding en op de elektrische rolstoel 
gebruikt ter aanduiding van waarschuwingen en belangrijke 
informatie. Het is zeer belangrijk dat u deze symbolen 
doorneemt en volledig begrijpt.

Wijst op een mogelijk gevaarlijke omstandigheid/
situatie. Het nalaten van de aangegeven procedures 
kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel, beschadiging 
van onderdelen of defecten. Op het product wordt dit 
pictogram weergegeven als een zwart symbool op een 
gele driehoek met een zwarte rand.

Deze handelingen dienen te worden uitgevoerd 
zoals aangegeven. Het nalaten van de uitvoering van 
verplichte handelingen kan leiden tot persoonlijk letsel 
en/of beschadiging van apparatuur. Op het product 
wordt dit pictogram weergegeven als een wit symbool 
op een blauwe stip met een witte rand.

Deze handelingen zijn verboden. Deze handelingen 
mogen op geen enkel moment en onder geen enkele 
omstandigheid worden uitgevoerd. Het uitvoeren van 
een verboden handeling kan leiden tot persoonlijk letsel 
en/of beschadiging van apparatuur. Op het product 
wordt dit pictogram weergegeven als een zwart symbool 
met een rode cirkel en een rode schuine streep.

Beoogd Gebruik
Een rolstoelcomponent is een apparaat dat bedoeld is 
voor medische doeleinden en dat over het algemeen wordt 
verkocht als een integraal onderdeel van een rolstoel, maar 
kan ook afzonderlijk worden verkocht als een vervangend 
onderdeel.

Met Betrekking tot Apparaten voor Voorgeschreven 
Gebruik

PAS OP! Onder de federale wetgeving mag dit apparaat 
uitsluitend verkocht worden door of op voorschrift van 
een arts of ander bevoegd personeel met een wettelijke 
licentie, van de staat (uitsluitend in de VS) of de regio 
waar dit personeel werkzaam is, om dit apparaat te 
gebruiken of voor te schrijven.

NB: Deze instructies zijn samengesteld uit de meest 
recente specificaties en productinformatie die 
beschikbaar was ten tijde van publicatie. We behouden 
het recht om, indien nodig, wijzigingen aan te brengen. 
Eventuele wijzigingen in onze producten kunnen leiden 
tot lichte afwijkingen tussen de afbeeldingen en de uitleg 
in deze handleiding en het product dat u hebt gekocht. 
De nieuwste/meest recente versie van deze handleiding 
is beschikbaar op onze website.

NB: Dit product is conform de richtlijnen en vereisten 
van WEEE, RoHS en REACH.

NB: Dit product voldoet aan IPX4 classificatie (IEC 60529).

NB: Dit product en de bijbehorende onderdelen zijn niet 
vervaardigd met natuurlijke rubberlatex. Raadpleeg de 
fabrikant met betrekking tot eventuele onderdelen en/of 
accessoires.

VERBODEN!

WAARSCHUWING!

VERPLICHT!

WAARSCHUWING!

WAARSCHUWING!
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