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GEBRUIKSAANWIJZING TOBA DOUCHESTOEL
Plaatsnemen van cliënten op de TOBA
De TOBA beschikt over een voetensteun die volledig tot op de grond komt.
Mobiele cliënten kunnen daardoor eenvoudig plaatsnemen op de TOBA, zonder
dat het personeel hoeft te bukken om de voetensteun op te klappen.
De voetensteun kan eenvoudig in hoogte worden versteld om een optimale
zitpositie te bereiken voor elke individuele cliënt.
De TOBA is lifttoegankelijk waardoor niet mobiele cliënten eenvoudig in de stoel
geplaatst kunnen worden. Ook een zijdelingse transfer vanuit bed of (rol)stoel is
mogelijk, omdat de armleuningen van de TOBA opklapbaar zijn.
Afstandsbediening
Het heffen en kantelen van de cliënt vindt plaats via de afstandsbediening. Op de
bovenste toetsen wordt door middel van pijlen
aangegeven of de TOBA in
opwaartse of neerwaartse richting beweegt. De tweede rij toetsen regelt de
zitpositie van de patiënt; rechte zithouding of kantelstand.
Belangrijk: indien u tijdens het gebruik een groen lampje ziet branden op de
afstandsbediening of de afstandsbediening “piept”, dan moet u direct de
wisselaccu vervangen. Indien u dit niet doet, beschadigt u de wisselaccu en gaat
de levensduur van de wisselaccu snel achteruit.
Controlebox
De controlebox bevindt zich aan de linkerachterkant van de TOBA. Op de box
bevindt zich de noodstop, een Emergency knop en een display die weergeeft of
de wisselaccu nog voldoende geladen. Onder aan de controlebox bevinden zich
verder de aansluitbussen voor de afstandsbediening en de motoren.
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Noodstop
Bij een gevaarlijke situatie moet de noodstop worden ingedrukt. Deze knop
bevindt zich op de controlebox. Na het indrukken van deze knop stopt de motor
direct, waardoor het heffen of kantelen direct wordt gestopt.
Om de stopsituatie weer op te heffen, dient de noodstop naar rechts gedraaid te
worden, totdat de knop er vanzelf weer uitspringt. De motor kan dan weer worden
bediend.
Emergency-knop
Om gebruik te maken van de Emergency-knop op de controlebox, dient deze met
een smal voorwerp (bijvoorbeeld een balpen) te worden ingedrukt. De motor
beweegt dan naar boven of beneden. Deze knop kan bijvoorbeeld worden
gebruikt wanneer de afstandsbediening beschadigd is.
Opladen van de wisselaccu
De wisselaccu wordt vanuit de fabriek voorgeladen afgeleverd. Voor de eerste
ingebruikname van de TOBA moet de wisselaccu echter tenminste 10 uur
achtereen worden opgeladen. Daarna minimaal eenmaal per week tenminste 10
uur achtereen, ook als TOBA gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
Voor het opladen dient altijd gebruik te worden gemaakt van de bijgeleverde
originele oplader.
Mogelijke storingen
Storing TOBA
Heft of kantelt niet

Wisselaccu laadt niet op
De TOBA beweegt
langzaam op en neer

Mogelijke oplossing
- Noodstop uittrekken
- Stekkers controleren of deze goed vastzitten
in de controlebox
- Wisselaccu vervangen
- Motor(en) vervangen
- Afstandsbediening op schade controleren en
eventueel vervangen
- Controlebox vervangen door een nieuwe
- Controleren of de oplader in orde is
- Wisselaccu controleren of omwisselen
- Wisselaccu bijladen of vervangen

Indien de TOBA niet werkt, raadpleeg dan bovenstaande tabel om de storing op
te sporen en te verhelpen. Wanneer u aan de hand van bovenstaande informatie
het probleem niet kunt verhelpen, neem dan contact op met Doove Care Groep.

