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Synergy-kussens
®

FUNCTIETABEL VOOR SYNERGY-KUSSEN
Stoelkussen

Buitenhoes

Vochtbestendige Schuimk Schuimrubber Luchtka Inzetstuk
binnenhoes
ussen
inzetstuk
mer
van gel

Gewichtscapaciteit kg
350
(158.76)

450
(204)

Simplicity

x

x

x

Simplicity GP

x

x

x

Solution

x

Solution 1

x

Solution 1 LTC

x

Spectrum Air

x

x

x

Spectrum Air
Contour

x

x

x

Spectrum
Gel Twin Cell

x

x

Spectrum
Foam

x

x

TRU-Comfort

x

x

x

TRU-Comfort
Plus

x

x

x

TRU-Comfort 2

x

x

x

1

x

x

x

x

x

1

x

x

1

x

x

650
(294.84)

x

x

x

Solution 1 en Solution 1 LTC hebben een bovenlaag van gel in plaats van een binnenkussen van gel.

NB: Deze instructies zijn samengesteld uit de meest recente specificaties en de productinformatie die
beschikbaar was ten tijde van publicatie. We behouden ons het recht voor om, indien nodig, wijzigingen
aan te brengen. Eventuele wijzigingen aan onze producten kunnen resulteren in 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.
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VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN
WAARSCHUWING! Een Quantum Rehab-leverancier of een bevoegd technicus moet de
initiële installatie van dit product uitvoeren en dient alle instructies in deze handleiding
uit te voeren.

Onderstaande symbolen worden overal in deze gebruikshandleiding en op het product gebruikt ter
aanduiding van waarschuwingen en belangrijke informatie. Het is zeer belangrijk dat u deze symbolen
doorneemt en volledig begrijpt.
WAARSCHUWING! Wijst op een mogelijk gevaarlijke omstandigheid/situatie. Verzuim in
het naleven van de voorgeschreven procedures kan leiden tot 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.
VERPLICHT! Deze handelingen dienen te worden uitgevoerd zoals aangegeven. Verzuim
in het uitvoeren 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.
VERBODEN! Deze handelingen zijn verboden. Deze handelingen mogen op geen enkel
moment en onder geen enkele omstandigheid worden uitgevoerd. Het uitvoeren van
verboden handelingen 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.
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SYMBOLEN VOOR PRODUCTVEILIGHEID
Onderstaande symbolen worden gebruikt op het product als aanduiding van waarschuwingen, verplichte
handelingen en verboden handelingen. Het is zeer belangrijk dat u ze doorneemt en volledig begrijpt.

Lees de informatie in de gebruikshandleiding goed door en volg deze op.

Niet blootstellen aan hittebronnen zoals open vuur of vonken.

Niet roken.

Verwijdering en recycling: Neem contact op met uw Quantum Rehab-leverancier voor
informatie over de juiste verwijdering en recycling van uw Pride-product en de
bijbehorende verpakking.

Alleen hoes—Maximale wastemperatuur 60°C

Niet in de wasdroger drogen.

Niet strijken.

Niet bleken.
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INLEIDING
WELKOM bij Quantum Rehab, een onderdeel van Pride Mobility Products (Pride). Het product dat u hebt
gekocht combineert geavanceerde onderdelen, met veiligheid, comfort en styling in gedachten. We
vertrouwen erop dat het ontwerp u het comfort zal bieden dat u tijdens uw dagelijkse activiteiten verwacht.
U zult jarenlang zorgeloos van dit product kunnen genieten als u begrijpt hoe u het product op veilige wijze
kunt gebruiken en verzorgen.
Lees en volg alle instructies, waarschuwingen en opmerkingen in deze handleiding, voordat u uw product
de eerste keer gaat gebruiken. U dient voor het eerste gebruik tevens alle instructies, waarschuwingen en
opmerkingen in de aanvullende instructiefolders voor de controller, de elementen aan de voorkant en/of
het zittingsysteem die met uw elektrische rolstoel werden geleverd, te lezen. Uw veiligheid is afhankelijk
van het gezonde verstand van u en van uw leverancier, verzorger of zorgverlener.
Deze handleiding moet worden gebruikt als aanvulling op de gebruikshandleiding die met uw elektrische
rolstoel werd geleverd. Neem alstublieft contact op met uw Quantum Rehab-leverancier, indien er in deze
handleiding informatie staat die u niet begrijpt of als u hulp nodig hebt bij de installatie of de bediening.
Verzuim in het opvolgen van de instructies, de waarschuwingen en de opmerkingen in deze
handleiding en op het Pride-product kan leiden tot persoonlijk letsel en/of beschadiging van het
product en het maakt de productgarantie ongeldig.
KOOPOVEREENKOMST
Door het accepteren van levering van dit product belooft u dat u geen wijzigingen, veranderingen of
aanpassingen aan dit product zult aanbrengen. U zult geen bescherming, beveiliging of andere
veiligheidsvoorzieningen van het product verwijderen of onbruikbaar maken. Bovendien zult u niet
verzuimen, weigeren of nalaten om eventuele aanpassingssets, die af en toe door Pride worden geleverd
ter verbetering of behoud van het veilige gebruik van dit product, te installeren.
UITWISSELING VAN INFORMATIE
We horen het graag als u vragen, opmerkingen en suggesties over deze handleiding hebt. We horen ook
graag over de veiligheid en betrouwbaarheid van uw nieuwe Pride-product en over de service door uw
Quantum Rehab-leverancier. Meld alstublieft eventuele adreswijzigingen, zodat we u op de hoogte kunnen
houden van belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid, nieuwe producten en nieuwe opties
waardoor het gebruik en het genot van uw Pride-product kan worden vergroot.
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Contactgegevens
Pride Mobility Products Corporation
182 Susquehanna Avenue
Exeter, PA 18643-2694
USA
Pride Mobility Products Company
380 Vansickle Road
St. Catharines, Ontario L2R 6P7
Canada
Pride Mobility Products Ltd.
32 Wedgwood Road
Bicester, Oxfordshire OX26 4UL
UK
Pride Mobility Products Australia Pty. Ltd.
20-24 Apollo Drive
Hallam, Victoria 3803
Australia
Pride Mobility Products Italia S.r.l.
Via del Progresso - ang. Via del Lavoro
Loc. Prato della Corte
00065-Fiano Romano (RM)
Pride Mobility Products Europe B.V.
Castricummer Werf 26
1901 RW Castricum
The Netherlands
NB: Neem contact met ons op als u deze handleiding kwijtraakt. Wij zullen u met alle plezier
onmiddellijk een nieuw exemplaar toezenden.
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HET SYNERGY KUSSEN
Het Synergy-kussen kan voorzien zijn van een opblaasbare luchtkamer. Het kussen is voorzien van labels
voor de juiste plaatsing op de stoel.
WAARSCHUWING! Wijziging van de montagepositie die door uw zorgverlener is ingesteld,
kan leiden tot afknelling, schaafwonden of doorligwonden. Houd het kussen in de
voorgeschreven positie voor veilig en comfortabel gebruik.

Voor plaatsing van het Synergy-kussen op de stoel:
1. Zoek het label "Bodemachterkant" aan de onderkant van het kussen.
2. Plaats het kussen op de stoel, zodat het label "Bodemachterkant" zich aan de achterkant van de zitting
bevindt, met het label naar beneden gericht. De rits op het kussen is naar de achterkant van de zitting
gericht. Zie figuur 1.
WAARSCHUWING! Extreme temperaturen kunnen de temperatuur van uw
kussenonderdelen beïnvloeden en tot huidirritaties leiden. Wees voorzichtig als uw
elektrische rolstoel werd gebruikt of opgeslagen is geweest in een extreem warme of
koude omgeving.
WAARSCHUWING! U dient de gewichtscapaciteit die wordt vermeld in de
gebruikshandleiding van uw mobiliteitsproduct niet te overschrijden of u moet zich
houden aan de tabel van de functies van Synergy-kussens op pagina 2, afhankelijk van
welk gewicht het laagst is.

RITS GERICHT NAAR
ACHTERZIJDE ZITTING

Figuur 1. Plaatsing van kussen
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REINIGING
Het Synergy-kussen kan eenvoudig worden gereinigd.
Voor reiniging van het kussen:
1. Zoek de rits aan de achterkant van de buitenhoes. Zie figuur 2.
2. Maak de rits van de buitenhoes open en trek de samengestelde onderdelen van het binnenkussen naar
buiten. Indien u een Solution-, Solution 1 LTC- of Spectrum-kussen hebt, dan heeft het binnenkussen
een vochtbestendige hoes die niet van het binnenkussen mag worden verwijderd, tenzij u het
binnenkussen vervangt.
3. Was de buitenhoes in een wasmachine met het KOUDE wasprogramma. U dient het regelmatig te
wassen, afhankelijk van het gebruik.
WAARSCHUWING! Gebruik geen bleek bij de reiniging van de buitenhoes. Hierdoor kan
de hoes beschadigd raken.

4. Indien u een Simplicity- of Solution 1-kussen hebt, spuit dan een desinfecterend middel op het
binnenkussen. Indien u een Solution-, Solution 1 LTC- of Spectrum-kussen hebt, spuit dan een
desinfecterend middel op de vochtbestendige hoes. Indien u een Spectrum Air-kussen hebt, kunnen de
onderdelen van het binnenkussen in de douche worden geplaatst en worden gewassen met zeep en
warm water.
WAARSCHUWING! Dompel het kussen nooit onder in water. Hierdoor kan de hoes
beschadigd raken.

5. Laat de buitenhoes en de onderdelen van het binnenkussen aan de lucht drogen.
WAARSCHUWING! Probeer de buitenhoes niet in een wasdroger te drogen of te stomen.
Hierdoor kan de hoes krimpe.

6. Wanneer de hoes en de onderdelen van het binnenkussen weer droog zijn, doet u de samengevoegde
onderdelen van het binnenkussen weer terug in de hoes. Doe de rits van de hoes dicht en plaats het
kussen terug op de zitting van uw stoel.

ONDERDELEN
VAN HET
BINNENKUSSEN

BUITENH
OES

Figuur 2. Synergy-kussen
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NB: Indien uw kussen is uitgerust met een opblaasbare luchtkamer, volg dan de instructies voor het
samenstellen van de onderdelen van het binnenkussen, blaas het kussen op, laat het leeglopen en plaats
de luchtslang terug.

ASSEMBLAGE VAN ONDERDELEN VAN BINNENKUSSEN

Het kussen wordt compleet geleverd, maar dient na reiniging opnieuw in elkaar worden gezet. De
onderdelen van het kussen worden getoond in figuur 3.
Om het kussen in elkaar te zetten:
1. Plaats de luchtkamer op de zittingbasis en zorg ervoor dat de hoek- en lussluitingen aan de voorkant
van de luchtkamer in lijn liggen met de sluitingen op de zittingbasis. Zie figuur 3.
2. Plaats het Sil-Air-schuim rond de luchtkamer. Zie figuur 3.
3. Leid de luchtslang onder het schuim door en langs de uitsnijding in het schuim. Zie figuur 3.
NB: Zorg ervoor dat de luchtslang goed is vastgemaakt aan de luchtinlaat en dat de slang niet gedraaid
is.
4. Trek de toegangspaneelklep omhoog.
5. Plaats het samengestelde kussen in de buitenhoes, waarbij de voorkant van het kussen het eerst de
buitenhoes in gaat.
6. Voer de luchtslang door het gat in de buitenhoes, zodat het eind van de luchtslang zich in het
toegangspaneel bevindt.
7. Sluit het toegangspaneel.
8. Sluit de buitenhoes met de rits.
NB: Pride beveelt ten zeerste aan dat uw kussen voor het eerste gebruik door uw zorgverlener wordt
opgebouwd en aangepast.

SIL-AIR SCHUIM

UITSNIJDING IN SCHUIM
VOOR LUCHTSLANG

LUCHTKAMER

LUCHTSLANG
HAAK- EN LUSSLUITINGEN

ZITTINGBASIS

BUITENHOES
TOEGANGSPANEEL

Figuur 3. Onderdelen van het kussen
www.pridemobility.com
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OPBLAZEN EN LATEN LEEGLOPEN VAN DE LUCHTKAMER
Het Synergy-kussen kan eenvoudig worden opgeblazen en ook het laten leeglopen is gemakkelijk.
Voor het opblazen en laten leeglopen van het kussen:
1. Verwijder de luchtpomp uit het opbergvakje. Zie figuur 4.
2. Trek de toegangspaneelklep omhoog om het uiteinde van de luchtslang bloot te leggen. Zie figuur 4.
3. Druk het einde van de luchtpomp op de luchtslang. Zie figuur 4.
NB: Het heldere uiteinde van de pomp wordt gebruikt om de luchtkamer op te blazen en het zwarte
uiteinde van de pomp wordt gebruikt om de luchtkamer te laten leeglopen. Zie figuur 4.
4. Knijp in de luchtpomp totdat de gewenste stevigheid is bereikt.
NB: Indien er geen wijziging in de stevigheid is na het pompen, controleer dan of de pomp volledig is
ingevoerd in het uiteinde van de luchtslang.
5. Trek de luchtpomp van de luchtslang af.
6. Bedek de luchtslang door op de toegangspaneelklep te drukken.
7. Plaats de luchtpomp terug in het opbergvakje.

TOEGANGSPANEELKLEP
UITEINDE VAN DE
LUCHTSLANG

OPBERGTAS VAN
DE LUCHTPOMP
ZWART UITEINDE

HELDER
UITEINDE

Figuur 4. Opblaasbare kussenonderdelen
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VERPLAATSING VAN DE LUCHTSLANG
De luchtslang kan zowel aan de rechter- als aan de linkerzijde van het Synergy-kussen worden geplaatst.
NB: De lengte van de luchtslang die met het Synergy-kussen wordt geleverd is afhankelijk van plaatsing
aan de rechter- of de linkerzijde. Indien u de plaatsing van de luchtslang wilt wijzigen van de ene naar
de andere zijde, hebt u een nieuwe luchtslang nodig. Neem contact op met uw Quantum Rehableverancier om een nieuwe luchtslang te bestellen.
Verplaatsing van de luchtslang:
1. Zoek de rits aan de achterkant van de buitenhoes.
2. Maak de rits van de buitenhoes open en trek de samengestelde onderdelen van het binnenkussen naar
buiten. Zie figuur 2.
3. Verwijder de bestaande luchtbuis en hoekventiel.
4. Plaats de gewenste luchtbuis op het hoekventiel (zie figuur 5) en leid de luchtslang onder het schuim
langs de uitsnijding in het schuim. Zie figuur 3.
5. Voer de luchtslang door het gat in de buitenhoes, zodat het eind van de luchtslang zich in het
toegangspaneel bevindt. Zie figuur 3.
6. Sluit het toegangspaneel.
7. Sluit de buitenhoes met de rits.

Figuur 5. Plaatsing van de luchtslang aan linker- en rechterzijde
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OPSLAG
Het kussen mag niet worden bewaard bij extreme hete of koude temperaturen. Het dient opgeborgen te
worden bij kamertemperatuur in een schone en droge omgeving.
 Opslagtemperaturen: -40°C tot 70°C.
 Gebruikstemperaturen: -25°C tot 50°C.

VERZORGING EN ONDERHOUD
Uw mobiliteitsproduct moet worden verwijderd volgens de geldende lokale en nationale wettelijke regels.
VERPLICHT! Neem contact op met uw lokale afvalverwerkingsbedrijf of Quantum Rehableverancier voor informatie over de juiste verwijdering van de verpakking en de metalen
frameonderdelen, kunststof onderdelen, elektronica, accu's, neopreen, silicone en
polyurethaan materialen van uw mobiliteitsproduct.

De luchtdruk in uw kussensysteem dient dagelijks te worden gecontroleerd. Raadpleeg "De luchtkamer
opblazen en laten leeglopen" als u lucht moet laten weglopen uit, of toevoegen aan de luchtkamer.
Let op veiligheidskwesties tijdens het roken.
WAARSCHUWING! Pride raadt ten zeerste aan dat u geen sigaretten rookt terwijl u op het
kussensysteem zit, hoewel het kussensysteem de vereiste testen 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 uw kussensysteem zit.
 Laat brandende sigaretten niet onbeheerd achter.
 Houd asbakken op een veilige afstand van het kussensysteem.
 Zorg er altijd voor dat sigaretten volledig zijn gedoofd voordat u ze weggooit.
WAARSCHUWING! Hoewel het kunststof op uw mobiliteitsproduct volgens
ontvlambaarheidstandaarden is getest en deze testen heeft doorstaan, raadt Pride u aan
uw mobiliteitsproduct niet bloot te stellen aan open vlammen.
WAARSCHUWING! Wees uiterst voorzichtig wanneer u zuurstof gebruikt in de directe
nabijheid van elektrische circuits en brandbare materialen. Neem contact op met uw
zuurstofleverancier voor informatie over veilig gebruik van zuurstof.
WAARSCHUWING! Vervang versleten of beschadigde bekleding onmiddellijk om
brandgevaar te verminderen.
WAARSCHUWING! Wees u ervan bewust dat het wassen van beklede artikelen kan leiden
tot vermindering van de weerstand tegen ontvlambaarheid van de stof.

GARANTIE
Het Synergy-kussen is volgens de hoogste normen ontworpen en geproduceerd. Ons Synergy-kussen is
gegarandeerd vrij van defecten in materiaal en afwerking gedurende een periode van 24 maanden. Indien
er enig defect in materiaal of afwerking wordt aangetroffen, zal Pride Mobility Products, naar eigen
goeddunken, het Synergy-kussen repareren of vervangen. Deze garantie is niet van toepassing op kussen
die zijn misbruikt of verkeerd gebruikt en als zodanig door Pride Mobility Products worden aangemerkt.
Claims en reparaties dienen te worden behandeld door de dichtstbijzijnde Quantum Rehab-leverancier.
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