BASISINSTRUCTIES VOOR BEDIENING

TRU-Balance

TM

Powerpositioneringsystemen
Bevat: TRU-Balance Power Tilt, TRU-Balance Power Recline, TRUBalance Power Tilt en Recline, en TRU-Balance Power Lift en Tilt

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN
WAARSCHUWING! Een Quantum Rehab-leverancier of een
bevoegd technicus moet de initiële installatie van dit
product uitvoeren en dient alle instructies van deze
handleiding uit te voeren.

Onderstaande symbolen worden overal in deze handleiding 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.

NB: Deze instructies zijn samengesteld uit de meest recente specificaties
en 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.
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LABELINFORMATIE
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 opslag in schone en
droge toestand.
EMI-RFI — Dit product is getest en doorstaat een
immuniteitsniveau van 20 V/m.
Gebruik de juiste verbindingspunten voor de bedrading
van de controller, zodat de bedrading niet verstrikt kan
raken in de aandrijfwielen of afgekneld kan worden in het
frame van de zitting of beschadigd kan raken bij het rijden
door deuropeningen.
Maximaal zittinggewicht.

Knel-/Knijppunten die tijdens assemblage zijn ontstaan.

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

TRU-Balance Power-positioneringsystemen

www.pridemobility.com

Basisinstructies voor bediening

5

INLEIDING
WELKOM bij Quantum Rehab, een onderdeel van Pride Mobility Products
Corporation (Pride). Het product dat u hebt gekocht combineert
geavanceerde onderdelen met veiligheid, comfort en styling in gedachten.
We hebben er vertrouwen in dat het ontwerp u het gemak zal bieden dat u
verwacht tijdens uw dagelijkse activiteiten. Door te begrijpen hoe u dit
product veilig kunt bedienen en verzorgen, zult u jarenlang kunnen genieten
van zorgeloos gebruik en service.
Lees en volg alle aanwijzingen, waarschuwingen en opmerkingen in deze
handleiding voor het eerste gebruik van het product. U dient voor het eerste
gebruik tevens alle aanwijzingen, waarschuwingen en opmerkingen te lezen
in alle aanvullende instructieboekjes voor de controller, de elementen aan
de voorkant en/of het zittingsysteem die samen met uw elektrische rolstoel
werden geleverd. Uw veiligheid is tevens afhankelijk van het gezonde
verstand van u, uw leverancier, uw verzorger en uw zorgverlener.
Deze handleiding dient te worden gebruikt in aanvulling op de
gebruikershandleiding van het elektrische onderstel, dat met uw elektrische
rolstoel werd geleverd. Indien er in deze handleiding informatie staat die u
niet begrijpt of als u extra hulp nodig hebt bij de installatie of de bediening,
neemt u dan contact op met uw Quantum Rehab-leverancier. Verzuim in
het opvolgen van de aanwijzingen, de waarschuwingen en de
opmerkingen in deze handleiding en op het Pride-product kan leiden
tot persoonlijk letsel en/of beschadiging en de productgarantie van
Pride zal hierdoor komen te vervallen.

KOOPOVEREENKOMST
Door het accepteren van levering van dit product belooft u dat u geen
wijzigingen, veranderingen of aanpassingen aan dit product zult
aanbrengen. Tevens zult u geen bescherming, beveiliging of andere
veiligheidsvoorzieningen van het product verwijderen of onbruikbaar
maken. Bovendien zult u niet verzuimen, weigeren of nalaten om eventuele
aanpassingsets, die regelmatig door Pride worden geleverd ter verbetering
of behoud van het veilige gebruik van het 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
www.pridemobility.com
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betrouwbaarheid van uw nieuwe Pride-product en over de service van 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 kunnen worden verbeterd.
U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaand adres:
Pride Mobility Products Europe B.V.
Castricummer Werf 26
1901 RW Castricum
The Netherlands
NB: Neem a.u.b. contact met ons op indien u of deze handleiding mocht
kwijtraken. Wij sturen u graag onmiddellijk een nieuw exemplaar toe.
Mijn Quantum Rehab-leverancier is:
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
Aankoopdatum:

TRU-Balance Power-positioneringsystemen
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HET TRU-BALANCE POWER-POSITIONERINGSYSTEEM

Het TRU-Balance Power Positioneringsysteem is een uniek zittingsysteem
dat speciaal is ontworpen voor de elektrische rolstoel van Pride. Het
systeem is volledig verstelbaar om tegemoet te komen aan de persoonlijke
behoeften van de gebruiker en het wordt geplaatst op een elektrisch
onderstel van Pride voor maximale wendbaarheid.
Herbruikbare haak- en lussluitingen bevinden zich in uw gebruikerspakket
voor gebruik bij bevestiging van het zittingkussen op het zittingonderstel.
Deze sluitingen zijn niet bedoeld voor gebruik bij kussens met antislipmateriaal, omdat zij het zittingkussen kunnen beschadigen.
Figuren 1, 2, 3 en 4 geven informatie over de TRU-Balance Power Tilt
(elektrisch verstelbaar kantelen), TRU-Balance Power Recline (elektrisch
verstelbaar achteroverleunen), TRU-Balance Power Tilt en Recline (elektrisch
verstelbaar kantelen en achteroverleunen), en over de onderdelen van TRUBalance Lift en Tilt (verhogen en kantelen). Gebruik deze diagrammen om
vertrouwd te raken met de functie en locatie van ieder onderdeel, voordat u
gebruik gaat maken van het TRU-Balance Power-positioneringsysteem.

VOORZORGSMAATREGELEN

Lees het onderstaande zorgvuldig door, voordat u gebruik gaat maken van het
TRU-Balance Power-positioneringsysteem. Deze richtlijnen zijn bedoeld om u te
helpen bij de veilige bediening van het zittingsysteem.
 Schakel de stroomvoorziening uit voordat u gaat zitten in het TRU-Balance
Power-positioneringsysteem.
 U dient altijd hulp te krijgen als u gaat zitten in het TRU-Balance Powerpositioneringsysteem.
 Volg alle procedures en besteed aandacht aan de waarschuwingen die worden
beschreven in de gebruikershandleiding van uw elektrische rolstoel.
WAARSCHUWING! 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 eventueel
wijzigingen aanbrengt in de configuratie van uw zitting.
WAARSCHUWING! Indien de onderdelen op uw zittingsysteem
los gaan zitten, meld dit probleem dan onmiddellijk bij uw
Quantum Rehab-leverancier.
WAARSCHUWING! Indien er een onderbreking optreedt in de
stroomvoorziening naar de 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.
www.pridemobility.com
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WAARSCHUWING! Uw zittingsysteem is niet goedgekeurd
voor gebruik als een zitplaats in een voertuig. Gebruik de
zitplaatsen en inzittendengordels die zijn geleverd door de
fabrikant van het voertuig.
VERPLICHT! Houd u aan de maximale gewichtscapaciteit
vermeld in de gebruikshandleiding van uw elektrische
rolstoel en blijf hierbij in ieder geval onder de 136 kg.

Elektromagnetische en radiofrequentie-interferentie (EMI/RFI)
WAARSCHUWING! Laboratoriumtesten hebben aangetoond
dat elektromagnetische en radiofrequentiegolven een nadelig
effect kunnen hebben op de prestaties van elektrische
mobiliteitsvoertuigen.

Electromagnetische en radiofrequentie-interferentie kan afkomstig zijn van
bronnen zoals mobiele telefoons, apparatuur voor twee-weg radiocommunicatie
(zoals walkie-talkies), radiostations, tv-stations, amateurradio (HAM)-zenders,
draadloze computerverbindingen, microgolfsignalen, semafoonzenders en
mobiele middengolfontvangers die worden gebruikt door voertuigen van
hulpdiensten. In sommige gevallen kunnen deze golven onbedoelde bewegingen
of schade aan het controlesysteem veroorzaken. Ieder elektrisch bestuurd
mobiliteitsvoertuig heeft een immuniteit (of weerstand) voor EMI. Hoe hoger het
immuniteitsniveau, des te groter de bescherming tegen EMI. Dit product is getest
en doorstaat een immuniteitsniveau van 20 V/m.
WAARSCHUWING! Houd er rekening mee dat mobiele
telefoons, twee-weg radio’s, laptops en andere soorten
radiozenders door EMI onbedoelde bewegingen van uw
elektrisch
aangestuurde
mobiliteitsvoertuig
kunnen
veroorzaken. Wees voorzichtig wanneer u dergelijke
artikelen gebruikt terwijl u uw mobiliteitsvoertuig bedient
en vermijd het om in de nabijheid van radio- en tv-stations te
komen.
WAARSCHUWING! Door accessoires of onderdelen toe te
voegen aan uw elektrisch aangestuurde mobiliteitsvoertuig
kan de gevoeligheid van uw voertuig voor EMI toenemen.
Breng geen enkele wijziging aan in uw elektrische rolstoel,
indien deze wijziging niet is goedgekeurd door Pride.
WAARSCHUWING!
Het
elektrisch
aangestuurde
mobiliteitsvoertuig zelf kan de werking van andere
elektrische
apparatuur
in
de
nabijheid,
zoals
alarmsystemen, beïnvloeden.

NB: Ga voor meer informatie over EMI/RFI naar het Resource Center
van www.pridemobility.com. Indien onbedoelde bewegingen optreden of
als de remmen ontkoppeld raken, schakel de elektrische rolstoel dan uit,
zodra het veilig is om dit te doen. Bel Pride of uw Quantum Rehableverancier om het incident te melden.
TRU-Balance Power-positioneringsystemen
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HANDMATIG VERSTELBAAR
ACHTEROVERLEUNEN
(OPTIONEEL)
Met deze optie kan de
rugleuning worden
aangepast om achterover
te leunen tot een hoek
tussen 90 en 180.

9

ARMLEUNINGEN
Beschikbaar in vier
basistypes:

BEDIENINGSMODULE
VAN BEGELEIDER
Hiermee kan een begeleider
de actuatoren bedienen.
Iedere handeling die wordt
uitgevoerd met de
bedieningsmodule voor
begel eiders overschrijft
de schakelhandelingen van
de gebruiker.

Opklapbaar
(standaard)

Steekleuning voor
zwaar gebruik

Met enkele steun
en snel in hoogte
verstelbaar
Steekleuning
(beschikbaar
in maten voor
volwassenen
en kinderen)

Twee steunen en in
hoogte verstelbaar,
opklapbaar
4-WEG SCHAKELBEDIENING
(OPTIONEEL)
Voor bediening door de gebruiker
van de kanteling, de stoelverhoger
en de scharnierende
beensteunactuatoren
(indien aanwezig).
4-weg
tuimelschakelaar

4-weg
schakelknop

Bediening met vier
drukknoppen

Figuur 1. Onderdelen van TRU-Balance Power Tilt
www.pridemobility.com
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BEDIENINGSMODULE
VAN BEGELEIDER
Hiermee kan een begeleider
de actuatoren bedienen.
Iedere handeling die wordt
uitgevoerd met de
bedieningsmodule voor bege
eiders overschrijft de
schakelhandelingen van
de gebruiker.

ARMLEUNINGEN MET
SCHUIFBEPERKING
Hiermee kan de armleuning
naar achteren worden
geklapt of worden
verwijderd, indien nodig.

ELEKTRISCH
VERSTELBAAR
ACHTEROVERLEUNEN

ELEKTRISCH VERSTELBAAR KANTELEN
EN ACHTEROVERLEUNEN
4-WEG SCHAKELBEDIENING
(OPTIONEEL)
Voor bediening door de gebruiker
van de kanteling, de stoelverhoger
en de scharnierende
beensteunactuatoren
(indien aanwezig).
4-weg
tuimelschakelaar

4-weg
schakelknop

Bediening met vier
drukknoppen

Figuur 2. Onderdelen van TRU-Balance Power Recline en TRU-Balance
Power Tilt en Recline
TRU-Balance Power-positioneringsystemen
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ARMLEUNINGEN
Beschikbaar in vier basistypes:

Opklapbaar
(standaard)

Steekleuning voor Met enkele steun en snel
in hoogte verstelbaar
zwaar gebruik
Steekleuning
(beschikbaar in maten voor
volwassenen en kinderen)

Twee steunen
en in hoogte
verstelbaar,
opklapbaar

BEDIENINGSMODULE
VAN BEGELEIDER
Hiermee kan een begeleider
de actuatoren bedienen.
Iedere handeling die wordt
uitgevoerd met de
bedieningsmodule voor
begeleiders overschrijft
de schakelhandelingen
van de gebruiker.

Figuur 3. Onderdelen van TRU-Balance Power Lift en Tilt
www.pridemobility.com
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BEDIENINGSMODULE
VAN BEGELEIDER
Hiermee kan een begeleider
de actuatoren bedienen.
Iedere handeling die wordt
uitgevoerd met de
bedieningsmodule voor
begeleiders overschrijft
de schakelhandelingen
van de gebruiker.

VERWIJDERBARE
ARMLEUNINGEN MET
SCHUIFBEPERKING
Hiermee kan de armleuning
naar achteren worden
geklapt of worden verwijderd,
indien nodig.

Figuur 4. Onderdelen van TRU-Balance Power Lift en Tilt met optioneel
achteroverleunen
TRU-Balance Power-positioneringsystemen
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BEDIENING VAN HET THE TRU-BALANCE POWERPOSITIONERINGSYSTEEM
Het TRU-Balance Power Positionering-systeem kan bediend worden met
een PG- of Q-Logic-controller, een speciale controller of een schakelknop
(zie figuur 11, 12, 13, 14 of 15). Uw TRU-Balance-zittingsysteem biedt een
kanteling tot 55°, kan achterover leunen van 95°-168° en kan kantelen/
achterover leunen tot 168°. Zie figuren 6, 7 en 8.

NB: Bepaalde configuraties van een TRU-Balance Power Tilt op een Quantum
R-4000 elektrisch onderstel hebben een maximale kantelhoek van 45°.
Uw TRU-Balance Power-positioneringsysteem heeft een voedingsbeperking,
zodat u niet met uw elektrische rolstoel kunt rijden in de kantelpositie. Een
volledige beperking wordt geactiveerd bij 20°-55°. Zie figuur 5.
Achteroverleunen
Vergrendeling

Kantelen
Vergrendeling

Verhogen
Vergrendeling

Verhoogd

1/4-snelheid

Vol vermogen
Vergrendeling

Ingeschakeld

Meer dan
20° gekanteld

X

Ingeschakeld

Meer dan
20° achterover
geleund

X

Ingeschakeld

X

Ingeschakeld

Meer dan 170°
gekanteld/achterover geleund

X

X

Figuur 5. Overzicht van beperkingen

WAARSCHUWING! 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 vóór en
tijdens de bewegingen vrij.

NB: Indien uw TRU-Balance Power-positioneringsysteem is uitgerust
met elektrisch verstelbare kantelfuncties, dan heeft uw zittingsysteem
mogelijk veiligheidsdrukschakelaars. Indien er een obstakel wordt
aangetroffen op het schakelaargebied terwijl u probeert terug te keren
naar een zitpositie, dan zal het kantelmechanisme automatisch stoppen.
NB: Er zijn geen veiligheidsdrukschakelaars als uw TRU-Balance Powerpositioneringsysteem is uitgerust met zowel een elektrisch verstelbare kantel- als
liftstoel.
NB: Toevoeging van een optionele houder voor beademingsapparatuur
aan uw TRU-Balance Power-positioneringsysteem kan het totale gewicht,
de omvang en/of het zwaartepunt van uw elektrische rolstoel wijzigen.
Neem contact op met uw Quantum Rehab-leverancier, voordat u
wijzigingen aanbrengt aan de stoelconfiguratie.
www.pridemobility.com
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168

95

Minimale leunhoek

Maximale leunhoek

*45

55

Maximale kantelhoek
Veiligheidsdrukschakelaars

168
55
*45

Maximale gecombineerde leun- en kantelhoek

* De maximale kantelhoek van bepaalde configuraties op een Quantum R-4000 is 45°.

Figuur 6. Actieradius van TRU-Balance Power Tilt en Recline
TRU-Balance Power-positioneringsystemen
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50

25.4 cm (10 in.)

Figuur 7. Actieradius van TRU-Balance Power Lift en Tilt
www.pridemobility.com
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95

25.4 cm (10 in.)

168

180

Figuur 8. Actieradius van TRU-Balance Power Lift en Tilt with Optional Recline
TRU-Balance Power-positioneringsystemen
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Opklapbare rugbuizen
Met behulp van de opklapbare
rugbuizen kan de gebruiker de
rugleuning naar voren kantelen
voor gemakkelijk vervoer.
RODE STICKER

Om de rugleuning naar voren te
kantelen:
1. Draai de hendel voor
ontgrendeling
op
beide
rugbuizen naar de achterkant
van de stoel om de rugbuizen
te ontgrendelen. Zie figuur 9.
2. Vouw de rugleuning omlaag.
Om de rugleuning weer in de
verticale positie te plaatsen:
1. Til de rugleuning van de stoel
omhoog en plaats deze in de
verticale positie.
de
hendel
voor
2. Draai
ontgrendeling
op
beide
rugbuizen naar de voorkant van
de stoel om de rugbuizen te
vergrendelen. Zie figuur 10.
Zorg ervoor dat een rode sticker
op de hendel niet zichtbaar is.
WAARSCHUWING!
Indien een rode
sticker zichtbaar
is, dan is de hendel
voor ontgrendeling
niet
volledig
vergrendeld. Zorg
ervoor dat beide
hendels
volledig
zijn
vergrendeld
voordat u gaat
zitten
in
uw
elektrische
rolstoel.
www.pridemobility.com
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Figuur 9. Opklapbare
(Ontgrendeld)

rugbuizen

VERGRENDELD

Figuur 10. Opklapbare
(Vergrendeld)

rugbuizen
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NB: Deze handleiding behandelt uitsluitend de schakelknop- en joystickbediening. Indien uw TRU-Balance Power-positioneringsysteem is
uitgerust met een ander bedieningsapparaat, raadpleeg dan de
handleiding van dat apparaat en/of de gebruikershandleiding van uw
elektrische rolstoel.
Schakelbediening
Uw TRU-Balance Power-positioneringsysteem is mogelijk uitgerust met
één van twee mogelijke 2-weg schakelknoppen of één van drie verkrijgbare
4-weg schakelknoppen.
NB: Uw TRU-Balance Power-positioneringsysteem kan uitgerust zijn met
een willekeurig aantal van deze functies.
De 2-weg vaste schakelknop en de
2-weg schakelknop met meerdere
posities werken op dezelfde manier.
Zie figuren 11 en 12.
2-weg schakelknoppen
1. Om naar achteren te kantelen,
trekt u de tuimelschakelaar naar
achteren.
2. Om terug te keren naar een zittende
positie duwt u de tuimelschakelaar
Figuur
naar voren.

TRU-Balance Power-positioneringsystemen

11.
2-weg
schakelknopbediening

Vaste

Figuur
12.
Schakelknopbediening
meerdere posities

2-weg
met

www.pridemobility.com
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4-weg schakelen
 Kantelfunctie
1. Om naar achteren te kantelen, trekt u
de tuimelschakelaar naar achteren.
2. Om terug te keren naar een zittende
positie moet u de tuimelschakelaar
naar achteren trekken, loslaten en
weer naar achteren trekken.
 Achteroverleunfunctie
1. Om achterover te leunen trekt u de
tuimelschakelaar naar achteren.
13.
2. Om terug te keren naar een zittende Figuur
positie moet u de tuimelschakelaar Schakelknopbediening
naar achteren trekken, loslaten en
weer naar achteren trekken.

4-weg

 Stoelliftfunctie (optioneel)
1. Om de stoel te verhogen duwt u de tuimelschakelaar naar links.
2. Om de stoel te verlagen moet u de tuimelschakelaar naar links duwen,
loslaten en weer naar links duwen.
 Gecombineerde beensteunfunctie (optioneel)
1. Om beide beensteunen te verhogen duwt u de tuimelschakelaar naar
rechts.
2. Om beide beensteunen te verlagen moet u de tuimelschakelaar naar
rechts duwen, loslaten en weer naar rechts duwen.
 Onafhankelijke beensteunfunctie (optioneel)
1. Om de linker beensteun te verhogen duwt u de tuimelschakelaar naar
links.
2. Om de linker beensteun te verlagen moet u de linker tuimelschakelaar
naar links duwen, loslaten en weer naar links duwen.
3. Om de rechter beensteun te verhogen duwt u de tuimelschakelaar naar
rechts.
4. Om de rechter beensteun te verlagen moet u de tuimelschakelaar naar
rechts duwen, loslaten en weer naar rechts duwen.
NB: De verhogingsoptie van de elektrisch bedienbare zitting is niet
beschikbaar als de onafhankelijke beensteunoptie is geselecteerd.
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4-weg Schakelknop
 Kantelfunctie
1. Om naar achteren te kantelen trekt u de
schakelknop naar achteren.
2. Om terug te keren naar een zittende
positie moet u de schakelknop naar
achteren trekken, loslaten en weer naar
achteren trekken.
 Achteroverleunfunctie
Figuur
14.
4-weg
1. Om achterover te leunen trekt u de
Schakelknopbediening
tuimelschakelaar naar achteren.
2. Om terug te keren naar een zittende positie moet u de schakelknop naar
achteren trekken, loslaten en weer naar achteren trekken.
 Verhogingsfunctie van de zitting (optioneel)
1. Om de zitting te verhogen trekt u de schakelknop naar links.
2. Om de zitting te verlagen moet u de schakelknop naar links duwen,
loslaten en weer naar links duwen.
 Gecombineerde beensteunfunctie (optioneel)
1. Om beide beensteunen te verhogen duwt u de schakelknop naar rechts.
2. Om beide beensteunen te verlagen moet u de schakelknop naar rechts
duwen, loslaten en weer naar rechts duwen.
 Onafhankelijke beensteunfunctie (optioneel)
1. Om de linker beensteun te verhogen duwt u de schakelknop naar links.
2. Om de linker beensteun te verlagen moet u de schakelknop naar links
duwen, loslaten en weer naar links duwen.
3. Om de rechter beensteun te verhogen duwt u de schakelknop naar
rechts.
4. Om de rechter beensteun te verlagen moet u de schakelknop naar rechts
duwen, loslaten en weer naar rechts duwen.
NB: De verhogingsfunctie van de elektrisch verstelbare stoel is niet
beschikbaar als de onafhankelijke beensteunoptie is geselecteerd.
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Schakelbediening met vier drukknoppen
 Kantelfunctie
1. Om naar achteren te kantelen drukt u op de
eerste knop.
2. Om terug te keren naar de zittende positie
moet u de knop weer indrukken.
 Achteroverleunfunctie
1. Om achterover te leunen drukt u op de
tweede knop.
2. Om terug te keren naar de zittende positie
moet u de knop weer indrukken.

1
2
3
4

Figuur
15.
Schakelbediening met
vier drukknoppen

 Verhogingsfunctie voor zitting (optioneel)
1. Om de zitting te verhogen drukt u op de derde knop.
2. Om de zitting te verlagen drukt u nogmaals op de derde knop.

 Gecombineerde beensteunfunctie (optioneel)
1. Om beide beensteunen te verhogen drukt u op de vierde knop.
2. Om beide beensteunen te verlagen drukt u nogmaals op de vierde knop.

1.
2.
3.
4.

Onafhankelijke beensteunfunctie (optioneel)
Om de linker beensteun te verhogen drukt u op de derde knop.
Om de linker beensteun te verlagen drukt u nogmaals op de derde knop.
Om de rechter beensteun te verhogen drukt u op de vierde knop.
Om de rechter beensteun te verlagen drukt u nogmaals op de vierde knop.

NB: De verhogingsfunctie van de elektrisch verstelbare zitting is niet
beschikbaar als de onafhankelijke beensteunoptie is geselecteerd.
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Afstandsbediening plus joystick-bediening
1. Druk op de Aan/Uit-toets om de stoel en de controller aan te zetten.
2. Druk twee keer op de modustoets om de instellingsmodus van de
actuator te selecteren.
3. Druk de joystick naar rechts om door de beschikbare actuatoren te
bladeren totdat de gewenste actuator is verlicht op de actuatorindicator.
Zie figuur 16.
4. Trek de joystick naar achteren om de actuator in te schakelen of druk de
joystick naar voren om terug te keren naar de originele positie.
5. Druk nogmaals op de modustoets om terug te keren naar de rijmodus.

Achteroverleunmodus

Kantelmodus

Zittingverhogingmodus

ALR/ELR-modus (beide)

ALR/ELR-modus (rechts)

ALR/ELR-modus (links)

Figuur 16. Actuatormodi (afstandsbediening plus)
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Q-Logic-bediening
1. Duw de hendel voor aan/uit- en modusselectie één keer omhoog om de
stoel en de controller aan te zetten.
2. Duw de hendel voor aan/uit- en modusselectie meerdere malen omhoog
totdat het zittingscherm wordt weergegeven op het LCD-scherm of druk
de selectieknop voor Toets 2 één keer in om rechtstreeks naar de
actuatormodus te gaan.
3. Duw de joystick naar links of naar rechts om door de beschikbare
actuatoren te bladeren totdat de gewenste actuatoren zijn verlicht op de
actuatorindicator. Zie figuur 17.
4. Wanneer de gewenste actuator is geselecteerd, geeft u een
voorwaartscommando aan de joystick om de positie in één richting aan
te passen of geeft u een tegengesteld commando aan de joystick om de
positie in de tegenovergestelde richting aan te passen.
5. Duw de hendel voor aan/uit- en modusselectie en laat deze los totdat u
terugkeert naar het gewenste rijprofiel.

Kantelmodus

ALR/ELR-modus (beide)

Zittingverhogingmodus

Achteroverleunmodus

ALR/ELR-modus (rechts)

ALR/ELR-modus (links)

Achteroverleun- en
ELR/ALR-modus (beide)

Figuur 17. Actuatormodi (Q-Logic)
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Bedieningsmodule voor begeleiders
Uw zittingsysteem is mogelijk uitgerust met een van de twee beschikbare
bedieningsmodules voor begeleiders (zie figuren 18 en 19). De actuatoren
kunnen door de gebruiker worden aangepast met behulp van de controller
of de tuimelschakelaar of door een begeleider met behulp van de
bedieningsmodule voor begeleiders. Iedere handeling die wordt uitgevoerd
met de bedieningsmodule voor begeleiders heeft voorrang en overschrijft
handelingen die door de gebruiker met de tuimelschakelaar zijn gemaakt.

Actuatorindicator

Aan/uittoets

Figuur 18. Afstandsbediening plus bedieningsmodule voor begeleiders

NB: Uw TRU-Balance Power-positioneringsysteem is mogelijk uitgerust
met een aantal van deze functies of met al deze functies.
Afstandsbediening plus bedieningsmodule voor begeleiders
Om een van de actuatoren te wijzigen, drukt u op Selecteren om te bladeren
totdat de gewenste actuator is verlicht op de actuatorindicator (zie
figuur 18). Druk vervolgens op de pijl omhoog om de actuator te activeren
of op de pijl omlaag om terug te gaan naar uw oorspronkelijke positie.
 Kantelfunctie
1. Druk op de aan/uitknop om de module aan te zetten.
2. Druk op Selecteren totdat de actuatoren in zowel de rugleuning als de zitting
verlicht zijn op de actuatorindicator op de module. Gebruik de pijlen voor
omhoog en omlaag om de kanteling te vergroten of verkleinen.
3. Om terug te keren naar een zittende positie drukt u op Selecteren totdat
de actuatoren in zowel de rugleuning als de zitting zijn verlicht op de
actuatorindicator op de module en vervolgens drukt u op de pijl omlaag
totdat de zitting weer in een zittende positie is.
TRU-Balance Power-positioneringsystemen
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 Achteroverleunfunctie
1. Druk op de aan/uittoets om de module aan te zetten.
2. Druk op Selecteren totdat de actuator op de rugleuning is verlicht op de
actuatorindicator op de module. Gebruik de pijlen voor omhoog en omlaag
om de hoek waarin u achteroverleunt te vergroten of te verminderen.
3. Om terug te keren naar een zittende positie drukt u op Selecteren totdat
de actuator op de rugleuning is verlicht op de actuatorindicator op de
module en vervolgens drukt u op de pijl omlaag totdat de stoel zich in
een verticale positie bevindt.
 Functie voor zittingverhoging (optioneel)
1. Druk op de aan/uittoets om de module aan te zetten.
2. Druk op Selecteren totdat de actuator op de stoel is verlicht op de
actuatorindicator op de module. Gebruik de pijlen voor omhoog en
omlaag om de hoogte van de zitting te vergroten of te verminderen.
3. Om de stoel te verlagen tot de oorspronkelijke positie drukt u op
Selecteren totdat de actuator op de stoel is verlicht op de actuatorindicator
op de module. Vervolgens drukt u op de pijl omlaag totdat de stoel zich
in de oorspronkelijke positie bevindt.
 Beensteunfunctie (optioneel)
1. Druk op de aan/uittoets om de module aan te zetten.
2. Druk op Selecteren totdat de gewenste beensteunactuator is verlicht op
de actuatorindicator op de module. Gebruik de pijlen omhoog en omlaag
om de verhoging te vergroten of te verminderen.
3. Om de beensteun terug te brengen naar een verlaagde positie, drukt u op
Selecteren totdat de gewenste beensteun actuator is verlicht op de
actuatorindicator op de module. Vervolgens drukt u op de pijl omlaag
totdat de beensteun zich in een verlaagde positie bevindt.
 Onafhankelijke/gecombineerde beensteunfunctie (optioneel)
1. Druk op de aan/uitknop om de module aan te zetten.
2. Druk op Selecteren om te bladeren door de linker, rechter en
gecombineerde beensteunen totdat de gewenste beensteunactuator is
verlicht op de actuatorindicator op de module. Gebruik de pijlen
omhoog en omlaag om de mate van verhoging te vergroten of te
verminderen.
3. Om de beensteun terug te brengen naar de verlaagde positie, drukt u op
Selecteren om te bladeren door de linker, rechter en gecombineerde
beensteunen totdat de gewenste beensteunactuator is verlicht op de
actuatorindicator op de module en vervolgens drukt u op de pijl omlaag
totdat de beensteun zich in de verlaagde positie bevindt.
www.pridemobility.com
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Actuatorindicator
(Rugleuning)
(Zitting)
(Linkerbeen)
(Rechterbeen)

Aan/Uittoets

Modustoets

Joystick
Figuur 19. Q-Logic-module voor bediening door de begeleider

NB: Uw TRU-Balance Power-positioneringsysteem is mogelijk uitgerust
met een aantal van deze functies of al deze functies.
Q-Logic-module voor bediening door de begeleider
Om een van deze actuatoren te wijzigen drukt u twee keer op de modustoets
en vervolgens duwt u de joystick naar rechts om te bladeren totdat de
gewenste actuator is verlicht op de actuatorindicator (zie figuur 19).
Beweeg de joystick naar voren of naar achteren om de gewenste actuator te
activeren.
 Kantelfunctie
1. Druk op de aan/uittoets om de module aan te zetten.
2. Druk twee keer op de modustoets en duw vervolgens de joystick naar rechts
totdat de actuatoren in de rugleuning en in de stoel zijn verlicht op de
actuatorindicator op de module. Trek de joystick naar achteren om de mate
van kanteling te vergroten.
3. Om terug te keren naar een zittende positie moet u ervoor zorgen dat de
actuatoren in de rugleuning en in de stoel zijn verlicht op de
actuatorindicator en vervolgens duwt u de joystick naar voren om de
mate van kanteling te verminderen.
 Achteroverleunfunctie
1. Druk op de aan/uittoets om de module aan te zetten.
2. Druk twee keer op de modustoets en duw de joystick naar rechts totdat de
actuator in de rug is verlicht op de actuatorindicator op de module. Trek de
joystick naar achteren om de hoek voor het achteroverleunen te vergroten.
TRU-Balance Power-positioneringsystemen

www.pridemobility.com

Basisinstructies voor bediening

27

3. Om terug te keren naar een zittende positie drukt u twee keer op de
modustoets en duwt vervolgens de joystick naar rechts totdat de actuator
in de rug is verlicht op de actuatorindicator op de module. Duw de joystick
naar voren om de hoek voor het achteroverleunen te verminderen.
 Zittingverhogingfunctie (optioneel)
1. Druk op de aan/uittoets om de module aan te zetten.
2. Druk twee keer op de modustoets en duw de joystick naar rechts totdat
de actuator in de rug is verlicht op de actuatorindicator op de module.
Trek de joystick naar achteren om de hoogte van de stoel te vergroten.
3. Om de stoel te verlagen, drukt u twee keer op de modustoets en duwt
vervolgens de joystick naar rechts totdat de actuator in de stoel is verlicht op
de actuatorindicator op de module. Duw de joystick naar voren om de
hoogte van de stoel te verminderen.
 Beensteunfunctie (optioneel)
1. Druk op de aan/uittoets om de module aan te zetten.
2. Druk twee keer op de modustoets en duw de joystick naar rechts totdat
de actuator in de gewenste beensteun is verlicht op de actuatorindicator
op de module. Trek de joystick naar achteren om de beensteun omhoog
te brengen.
3. Om de beensteun te laten zakken drukt u twee keer op de modustoets en
duwt vervolgens de joystick naar rechts totdat de actuator in de
gewenste beensteun is verlicht op de actuatorindicator op de module.
Duw de joystick naar voren om de hoogte van de beensteun te
verminderen.
 Onafhankelijke/gecombineerde beensteunfunctie (optioneel)
1. Druk op de aan/uittoets om de module aan te zetten.
2. Druk twee keer op de modustoets en duw de joystick naar rechts totdat de
actuator(en) in de linker, rechter of gecombineerde beensteun is verlicht op de
actuatorindicator op de module. Trek de joystick naar achteren om de
beensteun(en) omhoog te brengen.
3. Om de beensteun(en) te laten zakken drukt u twee keer op de
modustoets en duwt vervolgens de joystick naar rechts totdat de
actuator(en) in de linker, rechter of gecombineerde beensteun(en) is/zijn
verlicht op de actuatorindicator op de module. Duw de joystick naar
voren om de hoogte van de beensteun(en) te verminderen.

ARMLEUNINGOPTIES

De volgende paragrafen beschrijven de armleuningopties en de eventuele
aanpassingen voor meer comfort die kunnen worden uitgevoerd. Niet
allearmleuningopties zijn beschikbaar op alle TRU-Balance Powerpositioneringsystemen. Raadpleeg figuren 1, 2, 3 en 4 voor
beschikbaarheid van armleuningen.
www.pridemobility.com
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Eventueel hebt u het volgende gereedschap nodig om aanpassingen uit te voeren:
 standaard inbussleutelset.
 standaard steeksleutel.
 kruiskopschroevendraaier.
WAARSCHUWING! Probeer de elektrische rolstoel of het
zittingsysteem niet op te tillen of te verplaatsen met behulp
van een van de verwijderbare onderdelen, inclusief de
armleuning(en), element(en) 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.
WAARSCHUWING! 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.
WAARSCHUWING! 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.

Opklapbare armleuningen
De opklapbare armleuningen zijn verbonden aan de stoelbuizen en zijn
ontworpen om “omhoog te klappen”, zodat ze weggeklapt zijn voor meer
gemak bij het overplaatsen naar of van de elektrische rolstoel. Zowel de hoek
als de hoogte van de opklapbare armleuningen kan worden aangepast.

Draai de schroef met
de klok mee om de
armleuning omlaag
te kantelen.

Draai de schroef tegen
de klok in om de
armleuning omhoog
te kantelen.

Hoeksteunbeugel voor
armleuning

Hoeksteunbeugel voor
armleuning

Bolkopschroef

Bolkopschroef

Contramoer

Contramoer

Figuur 20. Aanpassing van de hoek van de opklapbare armleuning
TRU-Balance Power-positioneringsystemen
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Om de hoek van de armleuning te wijzigen:
1. Klap de armleuningen omhoog en opzij.
2. Draai de stelmoer op de hoeksteunbeugel van de armleuning los. Zie
figuur 20.
3. Draai de bolcilinderschroef op de hoeksteunbeugel van de armleuning los of
vast. Door de bolcilinderschroef los te draaien neemt de hoek van de
armleuning toe en door de bolcilinderschroef vast te draaien wordt de hoek van
de armleuning kleiner. Zie figuur 21.
4. Als de schroef zich in de juiste positie bevindt, draait u de stelmoer vast.
Zie figuur 20.
5. Breng de armleuningen naar beneden naar de positie.
Om de hoogte van de armleuning te wijzigen:
1. Beweeg de armleuningen omhoog en uit de weg.
2. Draai de stelmoer op de hoeksteunbeugel van de armleuning los. Zie
figuur 20.
3. Verwijder de bolcilinderschroef en stelmoer van de hoeksteunbeugel
van de armleuning. Zie figuur 20.
4. Verwijder de twee (2) platte kopschroeven uit de hoeksteunbeugels van
de armleuning en verwijder vervolgens de beugel. Zie figuur 21.
5. Verwijder de inbusbout uit de armleuningklem. Zie figuur 21.
6. Verhoog of verlaag de armleuningen tot de gewenste hoogte.
7. Plaats de inbusbout terug in de armleuningklem. Zie figuur 21.
8. Plaats de hoeksteunbeugel van de armleuning weer terug en plaats de
twee (2) platte kopschroeven terug en draai ze aan. Zie figuur 21.
9. Plaats de bolcilinderschroef terug op de hoeksteunbeugel van de
armleuning en draai de stelmoer vast. See figure 20.
10. Breng de armleuningen naar beneden naar de positie.

Hoeksteunbeugel
voor armleuning
Hoeksteunbeugel
voor armleuning
Platkopschroeven
Platkopschroeven
Inbusbouten
Inbusbouten

Armleuningklem

Figuur 21. Aanpassing van de hoogte van de opklapbare armleuning
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Steekleuningen voor zwaar gebruik
De steekleuningen voor zwaar gebruik zijn aan de stoel bevestigd met een
vergrendelmechanisme dat is vastgemaakt aan de zijstangen van het
zittingsysteem. Deze armleuningen kunnen worden verwijderd voor
gemakkelijke overplaatsingen van en naar de elektrische rolstoel. De positie
van de armleuning op de stoel en ook de totale hoogte van de armleuning
kunnen worden aangepast.
Om de assemblage van de
armleuning te verwijderen:
1. Draai de vergrendelhendel van de
armleuning naar achteren. Zie
figuur 22.
2. Til de armleuningassemblage op.
Om de assemblage van de
armleuning te installeren:
1. Plaats de assemblage van de
armleuning in de vergrendeling van
de armleuning. Zie figuur 22.
2. Draai de vergrendelhendel van de
armleuning naar voren.
Om de positie van de armleuning
Ontgrendelde
aan te passen:
stand
1. Draai de vergrendelhendel van de
Vergrendelde stand
armleuning naar achteren en
verwijder de armleuning uit de Figuur 22. Verwijdering/plaatsing
vergrendeling van de armleuning. van de steekleuning voor zwaar
Zie figuur 22.
gebruik
2. Draai de platte kopschroeven los
waarmee de vergrendeling van de
armleuning wordt vastgemaakt aan de
zijstang van de stoel. Zie figuur 23.
3. Schuif de vergrendeling van de
armleuning naar voren of naar
achteren langs de
zijstang van de stoel.
4. Draai de platte kopschroeven vast.
5. Plaats de armleuning in de
vergrendeling van de armleuning
en draai de vergrendelhendel naar
voren. Zie figuur 23.
6. Voor de andere kant herhalen,
indien gewenst.
TRU-Balance Power-positioneringsystemen
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Om de hoogte van de armleuning
aan te passen:
1. Draai de vergrendelhendel van
de armleuning naar achteren en
verwijder de armleuning uit de
vergrendeling. Zie figuur 24.
2. Verwijder
de
twee
(2)
bolcilinderkopschroeven uit de
zijkant van de armleuning.
3. Schuif de armleuning omhaag
Armleuningvergrendeling
Zijstang van
of omlaag langs de stang van de zittingonderstel
vergrendeling, tot de gewenste
hoogte.
Platkopschroeven
4. Plaats
de
bolcilinderkopschroeven terug
aan de zijkant van de
armleuning.
Figuur 23. Positieaanpassing van de
5. Plaats de armleuning in de steekleuning voor zwaar gebruik
vergrendeling
van
de
armleuning en draai de
vergrendelhendel naar voren.
6. Herhaal dit voor de andere
armleuning, indien nodig.
Bolkopschroeven

Vergrendelstang

Armleuningvergrendeling
Vergrendelhendel
van armleuning

Figuur 24. Aanpassing van de hoogte
van de steekleuning voor zwaar gebruik
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Snel in hoogte verstelbare steekleuningen met enkele steun
De snel in hoogte verstelbare steekleuningen met enkele steun zijn verwijderbaar,
net zoals de steekleuningen voor zwaar gebruik en ze zijn verkrijgbaar in
volwassen- en kindermaten.
Om de assemblage van de
armleuning te verwijderen:
1. Draai de vergrendelhendel van de
armleuning naar voren. Zie figuur 25.
2. Til de assemblage van de
armleuning op.
Om de assemblage van de
armleuning te plaatsen:
1. Plaats de assemblage van de
armleuning in de vergrendeling.
Zie figuur 25.
2. Draai de vergrendelhendel van de
armleuning naar achteren.

Vergrendelde stand

Hoogteaanpassingen
van
de Ontgrendelde stand
armleuning voor volwassen maten
kunnen worden uitgevoerd aan zowel Figuur 25. Verwijdering/installatie
de boven- als de onderkant van de van de snel in hoogte verstelbare
armleuning. Het bereik van de totale steekleuning met enkele steun
hoogteaanpassing is 15,24 cm van
27,94-43,18 cm. Dit bereik wordt
gemeten vanaf de zitting tot de
bovenkant van het kussentje op de
armleuning.
OntgrendelOm de bovenste hoogte aan te passen
is geen gereedschap nodig. Het bereik
van de aanpassingen van de bovenste
hoogte is 7,62 cm in stappen van 0,95cm. Het bereik van de aanpassingen
van de onderste hoogte is 7,62 cm in
stappen van 2,54-cm.

hendel
Vergrendelpin

Om de bovenste hoogte aan te
passen:
26.
Bovenste
1. Indien aanwezig, de optionele Figuur
hoogteaanpassing
van
snel in
vergrendelpin verwijderen. Zie
hoogte
verstelbare
steekleuning
figuur 26.
met enkele steun
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2. Trek de armleuning omhoog om te verhogen of druk op de
ontgrendelhendel om de armleuning te verlagen tot de gewenste hoogte.
3. Indien van toepassing de vergrendelpin terugplaatsen.
4. Herhaal dit, indien nodig, voor de andere armleuning.
Om de onderste hoogte aan te passen:
1. Verwijder de twee bolcilinderkopschroeven uit de vergrendelstang.
Zie figuur 27.
2. Schuif de armleuning omhoog of omlaag.
3. Breng de gaten in de armleuning op één lijn.
4. Plaats de twee bolcilinderkopschroeven terug in de vergrendelstang.
5. Herhaal dit, indien nodig, voor de andere armleuning.

Vergrendelstang
Bolkopschroeven
Vergrendelhendel
van armleuning

Armleuningvergrendeling

Figuur 27. Onderste hoogteaanpassing van snel in hoogte verstelbare
steekleuning met enkele steun
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Net zoals de steekleuningen met enkele steun en snelle hoogteaanpassing
voor volwassenen, is de armleuning in kindermaten ontworpen om eenvoudig
te worden aangepast en verwijderd. Het bereik van de totale hoogteaanpassing
is 7,62 cm in stappen van 0,95-cm. Dit bereik wordt gemeten van de
bovenkant van de zitting tot de bovenkant van het kussentje op de armleuning.
Het bereik van de totale hoogteaanpassing is 19,69-27,31 cm.
De bovenste hoogteaanpassingen
vereisen geen gereedschap. Het
bereik
van
de
bovenste
Ontgrendelhendel
hoogteaanpassingen is 2,54 cm in
stappen van 0,95-cm. Het bereik van
Vergrendelpin
de onderste hoogteaanpassingen is
5,08 cm in stappen van 2,54-cm.
Om de bovenste hoogte aan te
passen:
1. Verwijder, indien aanwezig, de
optionele vergrendelpin. Zie
figuur 28.
2. Trek de armleuning omhoog om
de armleuning te verhogen of
druk op de ontgrendelhendel om
de armleuning naar de gewenste
hoogte te verlagen.
3. Indien van toepassing, de
vergrendelpin terugplaatsen.
4. Herhaal dit voor de andere
armleuning, indien nodig.
Om de onderste hoogte aan te
passen:
1. Verwijder
de
twee
bolcilinderkopschroeven uit de
vergrendelstang. Zie figuur 29.
2. Schuif de armleuning naar
boven of naar beneden tot de
gewenste hoogte.
3. Breng de gaten in de armleuning
op één lijn.
4. Plaats
de
twee
bolcilinderkopschroeven terug
in de vergrendelstang.
5. Herhaal dit, indien nodig, voor
de andere armleuning.
TRU-Balance Power-positioneringsystemen

Armleuningvergrendeling
Vergrendelhendel van armleuning

Figuur
28.
Bovenste
hoogteaanpassing van snel in hoogte
verstelbare steekleuning met enkele
steun, voor kinderen

Bolkopschroeven

Vergrendelstang

Vergrendelhendel
van armleuning

Armleuningvergrendeling

Figuur
29.
Onderste
hoogteaanpassing van snel in hoogte
verstelbare steekleuning met enkele
steun, voor kinderen
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Opklapbaar en in hoogte verstelbaar met twee steunen
Het bereik van de hoogteaanpassing voor de in hoogte verstelbare en
opklapbare armleuning met twee steunen is 10,16 cm in stappen van 2,54cm. Het bereik van de totale hoogteaanpassing is 25,4-35,56 cm. Dit bereik
wordt gemeten vanaf de bovenkant van de stoelstang tot de bovenkant van
het kussentje op de armleuning. U kunt de armleuningen ook omhoog
klappen of verwijderen voor overplaatsingen. Zie figuur 30.
Om de assemblage van de armleuning te verwijderen:
1. Druk de veerhendel naar beneden en trek de voorkant van de armleuning
omhoog. Zie figuur 30.
2. Verwijder de vergrendelpin uit de achterkant van de stoel. Zie figuur 30.
3. Trek de achterkant van de armleuning omhoog om de assemblage te
verwijderen.
Om de assemblage van de armleuning te installeren:
1. Plaats de achterkant van de armleuning in de achterste stoelhouder en
plaats de vergrendelpin. Zie figuur 30.
2. Draai de assemblage van de armleuning naar beneden.
3. Druk de voorkant van de armleuning in de voorste stoelhouder en draai
de veerhendel naar de horizontale positie om het op zijn plaats te
vergrendelen.

Palletje

Veerhendel

Figuur 30. Verwijdering en installatie van de in hoogte verstelbaar en
opklapbaar armleuning met twee steunen
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Om de hoogte van de armleuning aan te passen:
1. Druk de veerhendel naar binnen. Zie figuur 31.
2. Beweeg de armleuning naar boven of naar beneden tot de gewenste
hoogte.
3. Draai de veerhendel naar buiten en vergrendel de armleuning op zijn plaats.
Beweeg de armleuning, indien nodig, naar boven of naar beneden om te
controleren of de armleuning vast zit.

Veerhendel

Figuur 31. Hoogteaanpassing van in hoogte verstelbare en opklapbare
armleuning met twee steunen

TRU-Balance Power-positioneringsystemen
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Armleuningen voor schuifbeperking
Armleuningen voor schuifbeperking kunnen alleen worden aangepast door
uw Quantum Rehab-leverancier. U kunt de armleuningen echter wel
verwijderen, indien nodig.
Om de armleuningen te verwijderen:
1. Trek de vergrendelhendel van de armleuning op de zitting naar u toe.
Zie figuur 32.
2. Druk op de knop op de zijbuis. Zie figuur 32.
3. Trek de armleuning omhoog om hem uit de zitting te verwijderen. Zie
figuur 33.
Knop op zijbuis

Vergrendelhendel
van armleuning

Figuur 32. Ontgrendelen van de armleuning

Figuur 33. Verwijdering van de armleuning
www.pridemobility.com
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CONTROLLER-POSITIE
U kunt de controller voor links- of rechtshandig gebruik plaatsen. U kunt
ook de verlenging van de controller vanaf de armleuning aanpassen.
WAARSCHUWING! Zorg dat u de bedrading van de
controller zodanig plaatst dat het niet bekneld kan raken in
het frame van de stoel of in het frame van het elektrische
onderstel.

Om de controllerpositie te wijzigen:
1. Schakel de stroomvoorziening naar de controller uit.
2. Haal de connector van de controller uit het elektrische onderstel.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van het elektrische onderstel.
3. Verwijder eventuele kabelbinders waarmee de controllerkabel aan de
armleuning vastzit.
4. Draai de montageschroeven in het bevestigingsblok van de controller
los. Zie figuur 34.
5. Verplaats het bevestigingsblok van de controller en de controller naar de
andere armleuning en draai de montageschroeven vast.
6. Voer de kabel van de controller naar de achterkant van het onderstel en
sluit de controller weer aan. Zie figuur 35.
Om de verlenging van de controller te wijzigen:
1. Schakel de stroomvoorziening naar de controller uit.
2. Draai de stelschroeven in het bevestigingsblok van de controller los. Zie
figuur 34.
3. Schuif de controller in of uit de armleuning tot de gewenste positie.
4. Draai de stelschroeven aan om de controller vast te maken.
Montageblok
Montageschroeven

Stelschroeven

Figuur 34. Controllerpositie (standaard
bevestigingsblok en afstandsbediening
plus controller getoond)
TRU-Balance Power-positioneringsystemen
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LIFTOPTIE VOOR ELEKTRISCH VERSTELBARE ZITTING
De elektrisch verstelbare zittinglift biedt een verhoging tot 17,78 cm vanaf
het elektrische onderstel, met gebruik van een plaat met een enkele steun en
actuator. Zie figuur 36. De maximale gewichtscapaciteit van de elektrisch
verstelbare zittinglift is 136 kg en is verkrijgbaar op een aantal modellen.
Neem contact op met uw Quantum Rehab-leverancier voor specifieke
informatie. De elektrisch verstelbare zittinglift wordt bediend met de
controller of de tuimelschakelaar van de elektrische rolstoel.
NB: Wanneer de zitting is verhoogd, is een 1/4-snelheidrijbeperking
ingeschakeld en u zult de zitting niet kunnen kantelen.
NB: Bedieningsinstructies met gebruik van de 4-wegschakelingen van de
joystick worden hieronder besproken. Als u een andere schakelaar, de
bedieningsmodule van de begeleider of een ander bedieningsapparaat
gebruikt, raadpleeg dan de betreffende paragraaf van deze handleiding of
de gebruikshandleiding van het betreffende apparaat en/of van uw
elektrische rolstoel.
Voor bediening van de elektrische
verstelbare zittinglift:
1. Trek de tuimelschakelaar naar
achteren om de zitting te
verhogen.
2. Duw de tuimelschakelaar naar
voren om de stoel te verlagen.
VERBODEN!
Vermijd
blootstelling aan regen,
sneeuw, ijs, zout of
staand water, indien
mogelijk.
Onderhoud
en opslag in schone en
droge toestand.

Actuator

Figuur 36. Elektrisch verstelbare
zittingliftoptie

NB: Er zijn geen veiligheidsdrukknoppen indien uw TRU-Balance
Power-positioneringsysteem is uitgerust met een elektrisch verstelbare
zittinglift.
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HANDMATIGE OPTIE VOOR ACHTEROVERLEUNEN
(UITSLUITEND TRU-BALANCE POWER TILT)
Indien uw TRU-Balance Power-positioneringsysteem over de handmatige
optie voor achteroverleunen van Pride beschikt, dan kunt u de rugleuning
aanpassen tot hoeken variërend van de minimale leunhoekpositie (90° vanaf
het onderstel van de zitting) tot de maximale leunpositie (180° vanaf het
onderstel van de zitting). Zie figuur 37. Wanneer de zitting meer dan 110°
achteroverleunt, bevindt de stoel zich in volledige beperking. Door de
zitting weer terug te brengen naar een hoek minder dan 110° graden, zal de
stroomvoorziening naar de motoren worden hervat.

Ontgrendelhendel voor achteroverleunen

Figuur 37. Minimale en maximale leunhoeken
WAARSCHUWING! Laat de rugleuning nooit achteroverleunen 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 hendels bovenop de rugleuning vast.
2. Knijp gelijktijdig in beide vrijloophendels en plaats de rugleuning in de
gewenste hoek. Zie figuur 38.
3. Laat de hendels los om de rugleuning op zijn plaats te vergrendelen.

TRU-Balance Power-positioneringsystemen
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Figuur 38. Handmatige aanpassing van de leunhoek

VERZORGING EN ONDERHOUD
 Zorg ervoor dat alle bevestigingsmaterialen stevig zijn vastgemaakt,
maar draai ze niet té stevig aan.
 Om het zittingsysteem te reinigen neemt u het af met een vochtige doek
met milde zeep en water. Grondig laten drogen voor gebruik.
VERBODEN! Vermijd blootstelling aan regen, sneeuw, ijs,
zout of staand water, indien mogelijk. Onderhoud en opslag
in schone en droge toestand.
WAARSCHUWING! Pride raadt ten zeerste af dat u rookt
terwijl u op het zittingsysteem zit, ondanks het feit dat het
systeem de verplichte testeisen voor het roken van
sigaretten heeft doorstaan.U dient zich aan de volgende
richtlijnen 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.
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GARANTIE
Beperkte garantie van drie jaar
Gedurende drie (3) jaar vanaf de datum van aankoop zal Pride zorgen voor
kosteloze reparatie of vervanging, naar eigen goeddunken en aan de
oorspronkelijke koper, van onderstaande onderdelen waarvan na onderzoek
door een bevoegde vertegenwoordiger van Pride is gebleken dat zij defecten
vertonen in materiaal en/of afwerking:
 Structurele frameonderdelen
Beperkte garantie van twee jaar
Gedurende twee (2) jaar vanaf de datum van aankoop zal Pride 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 Pride is gebleken dat
zij defecten vertonen in materiaal en/of afwerking:
 Elektronica
Garantie van achttien maanden
Gedurende achttien (18) maanden vanaf de datum van aankoop zal Pride
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 Pride is gebleken dat
zij defecten vertonen in materiaal en/of afwerking:
 Actuator
Garantieservice kan worden uitgevoerd door een Quantum Rehableverancier of door Pride. Stuur geen defecte onderdelen naar Pride 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
 Reparaties en/of wijzigingen van een willekeurig onderdeel die zijn
uitgevoerd zonder uitdrukkelijke toestemming van Pride
 Omstandigheden buiten de invloedsfeer van Pride
 Arbeidskosten, serviceonderhoud, verzending en andere kosten die zijn
ontstaan door reparatie van het product, tenzij uitdrukkelijk
goedgekeurd door Pride
TRU-Balance Power-positioneringsystemen
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 Schade veroorzaakt door:
 Gemorste of gelekte accuvloeistof
 Misbruik, verkeerd gebruik, ongeluk of nalatigheid
 Onjuiste bediening, onderhoud of opslag
 Commercieel gebruik of gebruik dat afwijkt van normaal gebruik
Er bestaat geen andere uitdrukkelijke garantie.
Impliciete garantie, inclusief garantie voor verhandelbaarheid en
geschiktheid voor een specifiek 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 staten 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 biedt u specifieke rechten en per staat kunt u bovendien nog
andere rechten hebben.
Vul a.u.b. de productregistratiekaart in en stuur deze terug naar Pride
Mobility Products Corporation. Op deze manier helpt u Pride in het bieden
van de best mogelijke technische service en klantenservice.
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