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Overzicht van de onderdelen





NB: Onderstaande informatie is een aanvulling op de informatie in de basishandleiding die met 
uw VR2-controller werd meegeleverd. Deze informatie beschrijft de bediening van de Jazzy Air 
elektrisch in hoogte verstelbare stoel. Bewaar deze informatie voor uw administratie en neem in 
geval van vragen contact op met uw bevoegde Pride-leverancier.

Jazzy Air
Uw elektrische rolstoel is voorzien van de functie die in combinatie met uw Jazzy Air wordt gebruikt. 
De Jazzy Air-functie is gemonteerd op een elektrisch onderstel van Pride voor betere stabiliteit als het 
zittingsysteem wordt verhoogd.

In bepaalde situaties, zoals in het geval van sommige medische aandoeningen, zal de gebruiker van 
de elektrische rolstoel in het bijzijn van een geoefende begeleider moeten oefenen in het gebruik 
van de elektrische rolstoel met Jazzy Air. Een bevoegde begeleider is bijvoorbeeld een gezinslid of 
een zorgverlener die speciale training heeft gevolgd voor het assisteren van een gebruiker van een 
elektrische rolstoel bij het uitvoeren van verschillende dagelijkse handelingen.

Zodra u uw Jazzy Air gaat gebruiken bij dagelijkse activiteiten zult u waarschijnlijk situaties tegenkomen 
die enige oefening vereisen. Neem rustig de tijd en dan zult u al snel genoeg zelfvertrouwen hebben en 
alles onder controle hebben.

Tilfunctie 
De Jazzy Air-functie kan worden ingeschakeld door selectie van de schakelaar voor stoelverhoging.

Voor selectie en aanpassing van de stoelverhoging met gebruik van de VR2-controller:
1. Druk de Aan/Uit één keer omhoog om de stoel en de controller.
2. Druk op de bedieningsknop tot de Mode -lampje branden .
3. Druk de joystick naar links of rechts om door de liftmodus van de stoel te bladeren, die wordt op de 

schakelaarindicator verlicht. 
4. Als u wilt terugkeren naar een ander profiel, moet u op de schakelaarknop drukken en deze weer 

loslaten totdat u bent teruggekeerd bij het gewenste rijprofiel.

NB: Neem contact op met uw Pride-leverancier als uw VR2-instellingen afwijken van de 
beschrijving. Uw bevoegde Pride-leverancier heeft mogelijk de programmering van uw VR2-
controller gewijzigd.
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Voor activering van de Jazzy Air met een enkele schakelaar:
1. Druk de enkele schakelaar eenmaal in om de zitting te 

verhogen en Jazzy Air te activeren.
2. Druk de enkele schakelaar eenmaal in om de zitting te 

verlagen.

NB: De Jazzy Air-functie wordt automatisch ingeschakeld 
als de elektrisch in hoogte verstelbare zitting wordt 
geactiveerd en er gaat een LED-lampje op de indicator voor 
maximale snelheid/profiel op uw controller knipperen.

Figuur 1. Enkele schakelaar





De elektrische rolstoel moet binnenshuis worden gebruikt op een egale ondergrond, zoals in 
winkelcentra, kantoren en/of medische instellingen om de Jazzy Air in te schakelen. Als de schakelaar 
van het zittingsysteem is gestart, beperkt de Jazzy Air beweging van de voorste zwenkwielen en wordt 
het klimvermogen van de elektrische rolstoel beperkt.  

WAARSCHUWING! De Jazzy Air-functie dient alleen te worden gebruikt op een vlakke en egale 
ondergrond binnenshuis, zoals in winkelcentra, kantoren en/of medische instellingen. De zitting mag 
nooit vanuit de laagste positie worden verhoogd op een schuine ondergrond. Het niet in acht nemen 
van deze waarschuwing kan leiden tot het omkiepen van de elektrische rolstoel.

WAARSCHUWING! De Jazzy Air-functie is bedoeld voor beperkt gebruik buitenshuis en uitsluitend op 
een vlakke, egale en harde ondergrond.  Als u twijdels hebt over uw omgeving, gebruik Jazzy Air dan 
niet buitenshuis.

VERBODEN! Gebruik de Jazzy Air nooit buitenshuis op oneffen terrein (grind, heuvels of ander 
ongelijke, niet-stevige ondergrond) of in weilanden.

WAARSCHUWING! Verhoog de stoel nooit in Jazzy Air als uw elektrische rolstoel wordt gebruikt op 
een hobbelige of ongelijke ondergrond.  Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan leiden tot 
het omkiepen van de elektrische rolstoel.

WAARSCHUWING! De veiligheidsgordel moet altijd vastgemaakt zijn als de elektrische rolstoel functie.

WAARSCHUWING! De Jazzy Air niet gebruiken en de zittinghoogte op geen enkele wijze veranderen 
als de elektrische rolstoel zich onder een vast object bevindt, zoals een tafel of een bureau.   Houd de 
omgeving vrij, zowel voorafgaand aan als tijdens verplaatsing.

WAARSCHUWING! Als de Jazzy Air-vergrendeling niet is ingeschakeld, krijgt u een waarschuwing door 
een geluidsalarm en de conditiemeter van de accu toont 10 balkjes. Bij verhoging wordt de snelheid 
met 25% verminderd. Indien deze waarschuwing nog steeds verschijnt op een vlakke ondergrond, 
beëindig dan het gebruik van Jazzy Air en raadpleeg uw bevoegde Pride-leverancier.

NB: De Jazzy Air-functie is voorzien van een systeem waarmee de elektrische rolstoel met een 
vooraf ingestelde, veilige snelheid kan rijden als de zitting is verhoogd. Controleer altijd of dit 
systeem correct functioneert voordat u de elektrische rolstoel in gebruik neemt.
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USA
401 York Avenue
Duryea, PA 18642

182 Susquehanna Avenue
Exeter, PA 18643-2694

Canada
5096 South Service Road
Beamsville, Ontario L0R 1B3

UK
32 Wedgwood Road
Bicester, Oxfordshire OX26 4UL
www.pride-mobility.co.uk

Australia
20-24 Apollo Drive
Hallam, Victoria 3803
www.pridemobility.com.au

New Zealand
38 Lansford Crescent
Avondale
Auckland, New Zealand 1007
www.pridemobility.co.nz

Italy
Via del Progresso, ang. Via del Lavoro
Loc. Prato della Corte
00065 Fiano Romano (RM)
www.pride-italia.it

B.V.
Castricummer Werf 26
1901 RW Castricum
The Netherlands
www.pride-mobility.nl

www.pridemobility.com


