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KUSSEN KENMERKEN TABEL

AANTEKENING: Deze instructies zijn samengesteld volgens de laatste specificaties en productinformatie die beschikbaar 
waren op het moment van publicatie. Wij behouden het recht om veranderingen aan te brengen wanneer dit noodzakelijk 
is. Elke verandering aan onze producten kan kleine verschillen veroorzaken tussen de illustraties, 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.

AANTEKENING: Dit product is conform WEEE, RoHS, en REACH-richtlijnen en vereisten.

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

AANTEKENING: Het product en de onderdelen zijn niet vervaardigd uit natuurlijke rubber latex. Raadpleeg de fabrikant 
betreffende accessoires die later aangebracht zijn.

Zitkussen Buitenste 
Cover

Vloeistofbestendige 
Binnenste Cover

Schuimkussen Schuimvulling Gelvulling Wiguitrusting Gewicht capaciteit 
in kg (lbs.)

159 
(350)

204
(450)

298 
(650)

Stealth® 
Simplicity G

x x x

Stealth® 
Solution® SPP

x x x x x

Stealth® 
Solution® 1 SP

x x x x x

Stealth® 
Spectrum® 

Gel SPP

x x x x x

Stealth® 
Spectrum® 
Foam SPP

x x x x x

TRU-Comfort 2 
SPP

x x-optioneel x x

Essence SPP x x-optioneel x x-optioneel x

Essence Plus 
SPP

x x-optioneel x x x x

1 Solution® 1 SPP heeft gel deklagen in plaats van een gelvulling.
2 Essence Plus SPP maakt gebruik van gelbekleding (optioneel).

WAARSCHUWING!

Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën waaronder benzopyreen, een stof die in de staat Californië bekend staat 
als kankerverwekkend. Voor meer informatie kunt u terecht op www.P65Warnings.ca.gov.
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VERPLICHT!

VERBODEN!

Een Stealth®/Quantum® Leverancier of een 
gekwalificeerde technicus moet de originele setup 
uitvoeren van dit mobiliteitsapparaat en moet alle 
procedures uitvoeren volgens deze handleiding.

De onderstaande symbolen worden door de hele 
handleiding gebruikt en ook op het mobiliteitsapparaat, om 
waarschuwingen en belangrijke informatie te identificeren. 
Het is erg belangrijk dat u deze volledig leest en begrijpt.

Veiligheid Richtlijnen

Geeft een potentiele gevaarlijke conditie/situatie aan. 
Het nalaten van het opvolgen van deze aangegeven 
procedures kan persoonlijke verwondingen 
veroorzaken, schade aan de componenten of storing. 
Op het product wordt dit icoon gerepresenteerd door 
een zwart symbool op een gele driehoek met een zwarte 
rand.

Deze handelingen moeten uitgevoerd worden zoals 
aangegeven. Het niet uitvoeren van verplichte 
handelingen kan persoonlijke letsels en/of schade 
aan apparatuur veroorzaken. Op het product staat dit 
pictogram afgebeeld als een wit symbool op een blauwe 
stip met een witte rand.

Deze acties zijn verboden. Deze acties mogen onder 
geen enkele voorwaarde op geen enkel moment 
uitgevoerd worden. Het uitvoeren van een verboden 
actie kan persoonlijk letsel en/of schade aan het 
materiaal tot gevolg hebben. Op het product is dit icoon 
gerepresenteerd als een zwart symbool met een rode 
cirkel en rode lijn erdoor.
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Introductie
WELKOM bij Stealth/Quantum Producten. Het product wat 
u hebt gekocht combineert eersteklas onderdelen, met 
het oog op veiligheid, comfort en styling. Wij zijn ervan 
overtuigd dat deze ontwerp-kenmerken u de gemakken 
leveren die u verwacht tijdens uw dagelijkse activiteiten. 
Als u eenmaal begrijpt hoe u er veilig mee kunt werken en 
hoe u moet zorgen voor uw mobiliteitsapparaat, zou het u 
jarenlang zorgeloze en probleemvrije werking en service 
moeten verlenen.

Lees alle instructies, waarschuwingen en aantekeningen in 
deze handleiding en volg ze ook op voordat u probeert uw 
mobiliteitsapparaat voor de eerste keer te gebruiken. U moet 
ook alle instructies, waarschuwingen en aantekeningen 
lezen in alle bijgevoegde instructieboekjes voor de bediening, 
voorste uitrusting en/of het zitsysteem die bijgesloten zijn bij 
uw mobiliteitsapparaat, voordat u het voor de eerste keer 
gebruikt. Uw veiligheid hangt af van het feit dat uzelf, zowel 
als de leverancier, verzorger of gezondheidszorg professional 
het in goed overleg en goed geïnformeerd gebruikt.

Deze handleiding moet gebruikt worden samen met de 
handleiding voor eigenaars die bijgesloten was bij uw 
stoel. Als er enige informatie is in deze handleiding die u 
niet volledig begrijpt, of als u meer assistentie nodig hebt 
voor de setup of het gebruik, neem dan a.u.b. contact op 
met uw Stealth/Quantum Leverancier. Het niet opvolgen 
van de instructies in deze handleiding en die op uw 
mobiliteitsapparaat staan, kan leiden tot persoonlijk 
letsel en/of schade aan het mobiliteitsapparaat, inclusief 
de ongeldig verklaring van de garantie.

Overeenkomst van de Koper
Door levering van dit product te accepteren, belooft u 
dat u aan dit product niets zult wijzigen, veranderen of 
aanpassen, noch enige bescherming, kappen of andere 
veiligheidsmaatregelen zult verwijderen of inoperabel maken 
van dit product; falen, weigeren of verzuimen om van tijd tot 
tijd enige retrofit kits te installeren die voorzien worden door 
Stealth/Quantum Producten om het veilige gebruik van dit 
product te verbeteren of te bewaren.

Verzending en Levering
Alvorens uw mobiliteit apparaat te gebruiken, verzeker 
u ervan dat de levering compleet is, aangeien sommige 
componenten individueel verpakt kunnen zijn. Als u geen 
complete levering ontvangt, neem dan a.u.b. onmiddellijk 
contact op met uw Stealth/Quantum Leverancier. Als er 
schade is ontstaan tijdens het transport, hetzij aan de 
verpakking of aan de inhoud, neem dan contact op met 
het verantwoordelijke leveringsbedrijf of met uw Stealth/
Quantum Leverancier.

OPMERKING: Als u ooit uw exemplaar van deze 
handleiding verliest of kwijtraakt, neem dan gerust 
contact met ons op en we zullen u met plezier een nieuw 
exemplaar sturen.

Product Veiligheid Symbolen
De onderstaande symbolen worden op het mobiliteitsapparaat 
gebruikt om waarschuwingen, verplichte acties en verboden 
acties te identificeren. Het is erg belangrijk dat u deze 
compleet leest en begrijpt.

Lees en volg de instructies op van de 
handleiding

Stel niet bloot aan hittebronnen zoals open
vuur of vonken.

Weggooien en recycling – Neem contact op 
met uw Stealth/Quantum Leverancier voor 
informatie over de correcte manier van 
opruimen en recyclen van uw Stealth/
Quantum product en de verpakkingsmaterialen.

Alleen de Cover - Maximum wastemperatuur 
140°F (60°C)

Niet centrifugeren

Niet strijken

Geen bleekmiddel gebruiken

Niet roken

INSTALLATIE EN VERZORGING INSTRUCTIES
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Het Stealth/Quantum Kussen
Onze kussens zijn van labels voorzien om correcte plaatsing 
op de stoel te verzekeren.

WAARSCHUWING!

Als u de afgemeten positie verandert die door uw 
gezondheidszorg professional ingesteld is, kan dat 
leiden tot afknellen, huid ontvellingen, of doorliggen/
decubitus zweren. Hou het kussen in de voorgeschreven 
positie om veilig, comfortabel gebruik te verzekeren.

Het Stealth/Quantum kussen op de stoel plaatsen:
1. Vind het "Achter Knop" label aan de onderkant van het 

kussen.
2. Plaats het kussen zodanig op de zitting dat het "Achter 

Knop" label zich bevindt aan de achterkant van de zitting, 
met het label naar beneden geplaatst. De ritssluiting van 
het kussen zit dan aan de achterkant van de zitting. Zie 
figuur 1.

Figuur 1. Plaatsing van het Kussen

RITSSLUITING AAN 
DE ACHTERKANT
VAN DE ZITTING

Extreme temperaturen kunnen effect hebben op de 
onderdelen van uw kussen en kunnen huidirritaties 
veroorzaken. Wees voorzichtig als uw mobiliteitsapparaat 
in een extreem hete of koude omgeving is gebruikt of 
opgeslagen.

Het kussen is niet bedoeld voor direct contact met de 
blote huid. Als u het toch zo gebruikt, kan het resulteren 
in huidirritatie.

Overschrijd het maximum aangegeven gewicht niet zoals 
vermeld is in de handleiding van uw mobiliteitsproduct 
of op de Kenmerken Tabel van Stealth/Quantum Kussens 
op blz. 2, gebruik de minste waarde.

INSTALLATIE EN VERZORGING INSTRUCTIES

De Wiguitrusting
Wiggen kunnen georiënteerd worden op een manier die de 
eindgebruiker toelaat zijn of haar positie te roteren om zo 
plaats te bieden aan het bekken. 

Indien wiguitrustingen nodig zijn voor meer contour, zijn ze 
beschikbaar in lage, medium en grote profielen. Zie figuur 2.

Figuur 2. De Wiguitrusting

KLEINE PROFIELWIGS

MEDIUM PROFIELWIGS

GROTE PROFIELWIGS

ABS Contourvorm (ACM) Pan 
Het plastic inzetstuk dat tussen de stoelrails van het 
zitsysteem past om de stoelbekleding te ondersteunen. De 
ACM pan wordt onder de kussenhoes geplaatst wanneer 
het kussen zich reeds aan de binnenkant bevindt.

Figurr 3. ACM Pan

WARNING!
De maximale gewichtslimiet voor de ACM pan is 158 Kg..

WAARSCHUWING!

OPMERKING: De wiggen links en rechts zijn opgenomen 
in een wig set.
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Schoonmaken
Het kussen kan gemakkelijk worden schoongemaakt. Wij 
bevelen aan om de overtrek te wassen voor het eerste 
gebruik Regelmatige reiniging van de kussenhoes wordt 
aanbevolen.

Om de kussenhoes te reinigen:
1. Vind de ritssluiting aan de achterkant van de buitenste 

overtrek. Zie figuur 4.
2. Maak de rits los van de buitenste cover en haal de ver-

schillende binnen-componenten van het kussen eruit. 
Als uw kussen een vloeistof-afstotende binnen overtrek 
heeft, dan mag het binnenste kussen niet verwijderd 
worden van de vloeistof-afstotende binnen overtrek, ten-
zij u het binnenste kussen vervangt. Zie de Kenmerken 
Tabel van het Stealth/Quantum Kussen op blz. 2 om te 
bepalen of uw kussen een vloeistof-afstotende binnenste 
overtrek heeft.

3. Was de buitenste overtrek in de wasmachine op KOUD. 
Het wassen dient regelmatig te gebeuren gebaseerd op 
gebruik.

 

4. U mag het binnenkussen afvegen met een vochtige 
doek of een ontsmettingsmiddel. Als uw kussen een 
vloeistof-afwerende binnenste overtrek heeft, spray dan 
de vloeistof-afwerende cover met een desinfecterend 
middel. Zie de Kenmerken Tabel van het Stealth/Quantum 
Kussen aan de binnenkant van de voorste cover om te 
bepalen of uw kussen een vloeistof-afwerende binnenste 
overtrek heeft.

5. Laat de buitenste kussenovertrek en de binnenste 
kussenonderdelen in de lucht drogen.

6. Als het overtrek en de binnenste kussenonderdelen 
droog zijn, stop de verzamelde binnenste onderdelen 
van het kussen dan weer terug in de cover. Maak de 
ritsluiting dicht en plaats het kussen weer terug op de 
zitting van uw stoel.

Gebruik geen bleekmiddel of wasverzachter bij het 
reinigen van de buitenhoes. Dit kan schade toebrengen 
aan de cover.

Dompel uw kussen nooit onder in water. Als u dat doet, 
kan het kussen beschadigd raken.

WAARSCHUWING!

Probeer niet om de buitenste overtrek in een droger te 
drogen en laat het ook niet uitstomen. Dit kan krimpen 
veroorzaken.

BINNENSTE KUSSEN 
ONDERDELEN

VLOEISTOF AFWERENDE 
BINNENSTE COVER

BUITENSTE COVER

Figuur 4. Verborgen kussen

INSTALLATIE EN VERZORGING INSTRUCTIES

WAARSCHUWING!

WAARSCHUWING!
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Opslag
Het kussen mag niet bewaard worden in extreme hoge 
of lage temperaturen. Het moet opgeslagen worden bij 
kamertemperatuur en in een schone en droge omgeving.

 � Opslag temperaturen:  -40°F/-40°C tot 158°F/70°C
 � Bedrijfstemperaturen: -13°F/-25°C tot 122°F/50°C.

Verzorging en Onderhoud
Uw mobiliteitsproduct moet worden opgeruimd volgens de 
geldende lokale en nationale statutaire regelgeving.

Neem contact op met uw lokale vuilophaaldienst 
of met uw Stealth/Quantum Leverancier voor 
informatie over de juiste manier van verwijdering van 
verpakkingsmaterialen van het mobiliteitsproduct, de 
onderdelen van het metalen frame, de plastic onderdelen, 
elektronica, accu’s, neopreen, silicone en polyurethaan 
materialen.

Wees u bewust van veiligheid kwesties als u rookt.

Stealth Producten beveelt ten sterkste aan dat u niet 
rookt terwijl u op het kussensysteem zit, hoewel het 
kussensysteem aan de nodige test vereisten voldoet 
voor het roken van sigaretten. U moet zich houden 
aan de volgende veiligheid richtlijnen als u besluit om 
sigaretten te roken terwijl u op het kussensysteem zit.

 � Laat geen brandende sigaretten onbeheerd achter.
 � Hou asbakken op een veilige afstand van het 

kussensysteem.
 � Wees er altijd zeker van dat de sigaretten helemaal 

uit zijn voordat u ze weggooit.

Hoewel de gebruikte plastic onderdelen van uw 
mobiliteitsproduct getest zijn en voldoen aan de 
brandbaarheidstandaarden, beveelt Stealth/Quantum 
Producten aan dat u uw mobiliteitsproduct niet blootstelt 
aan open vuur.

Wees vooral heel voorzichtig als u zuurstof gebruikt 
dicht bij elektrische circuits en ontvlambare materialen. 
Neem contact op met uw zuurstofleverancier voor 
informatie over veilig zuurstof gebruik.

Vervang versleten of beschadigde bekleding 
onmiddellijk om het brandgevaar te verminderen.

Wees er op attent dat het wassen van beklede items 
de weerstand tegen ontbranding van de stof kan 
verminderen.

VERPLICHT!

WAARSCHUWING!

Garantie
Het Stealth/Quantum kussen is ontworpen en gemaakt 
volgens de hoogste standaarden. Ons kussen is 
gegarandeerd vrij van defecten in materiaal en vakmanschap 
voor een periode van 24 maanden. Als er een defect in het 
materiaal of in de afwerking wordt gevonden, dan zal Stealth/
Quantum Producten het kussen repareren of vervangen, 
naar onze keuze. Deze garantie geldt niet voor kussens die 
mishandeld of misbruikt zijn door de gebruiker en als zodanig 
worden bevonden door Stealth/Quantum Producten.

Claims en reparaties moeten worden verwerkt door de 
dichtstbijzijnde Stealth/Quantum Producten Leverancier.

INSTALLATIE EN VERZORGING INSTRUCTIES
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