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If you are visually impaired, this document can be viewed in PDF format at 
www.SunriseMedical.co.uk. 

Si vous souffrez de déficience visuelle, ce document peut être consulté en 
format PDF sur www.sunrisemedical.fr. 

Questo documento è presente in formato pdf per gli ipovedenti sul sito 
www.SunriseMedical.it. 

Als u visueel gehandicapt bent kan dit document ook worden gelezen in PDF-
formaat op: www.SunriseMedical.nl. 

www.sunrisemedical.com
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Wheelchair Components
We at SUNRISE MEDICAL have been awarded the ISO-13485 certificate, which affirms the quality of our products at every stage, from R & 
D to production. This products meet the requirements in accordance with EC regulations. Options or accessories shown are available at extra 
cost.
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Wheelchairs:
1. Push handles
2. Backrest upholstery
3. Sideguard
4. Seat sling
5. Footrest
6. Castors
7. Footboard
8. Fork
9. Quick-release axle
10. Wheel locks
11. Handrim
12. Rear wheel
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Description du fauteuil
Nous, la société SUNRISE, sommes certifiés ISO 13485, ce qui garantit la qualité de nos produits à tous les stades, du développement 
jusqu’à la production. Ce produit est conforme aux réglementation de la Communauté européenne. Les options ou accessoires illustrés sont 
disponibles en option.

FR

Componenti della carrozzina
SUNRISE MEDICAL ha ottenuto la certificazione ISO-13485 che certifica la qualità dei suoi prodotti in ogni fase del loro processo di 
realizzazione, dalla ricerca e sviluppo alla produzione. I nostri sistemi di gestione della qualità, poiché conformi alla norma ISO 13485, 
garantiscono che anche il vostro prodotto Sunrise Medical soddisfa i requisiti del Regolamento Dispositivi Medici.

IT

Rolstoelonderdelen
SUNRISE MEDICAL heeft het ISO 13485 certificaat toegekend gekregen, een bewijs van de kwaliteit van onze processen in elk stadium, vanaf 
het onderzoek en de ontwikkeling tot de productie. Deze producten voldoen aan de eisen in overeenstemming met de EG-regelgeving. Getoon-
de opties en accessoires zijn tegen betaling verkrijgbaar.

NL

Fauteuils roulants :
1. Poignées de poussée
2. Toile de dossier
3. Protège-vêtement
4. Toile du siège
5. Repose-pieds
6. Roues avant
7. Palette
8. Fourche
9. Axe à déverrouillage rapide
10. Freins
11. Main courante
12. Roue arrière

31

Carrozzina:
1. Maniglie di spinta
2. Rivestimento dello schienale
3. Spondina
4. Rivestimento della seduta
5. Pedana
6. Ruote anteriori
7. Appoggiapiedi
8. Forcella
9. Asse ad estrazione rapida
10. Freni
11. Corrimano
12. Ruota posteriore

53

Rolstoelonderdelen:
1. Duwhandvatten
2. Spanbanden rug
3. Zijkant
4. Zitmat
5. Voetsteun
6. Voorwielen
7. Voetplaten
8. Vork
9. Quick release assen
10. Remmen
11. Hoepel
12. Achterwiel

75
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3.1  Betekenis van woorden die in deze handleiding 
worden gebruikt.

Woord Betekenis

GEVAAR!

De gebruiker wordt 
geattendeerd op de kans op 
ernstig letsel of overlijden 
indien het advies niet wordt 
opgevolgd.

WAARSCHUWING!

De gebruiker wordt 
geattendeerd op de kans op 
letsel indien het advies niet 
wordt opgevolgd.

OPGELET!

De gebruiker wordt 
geattendeerd op de kans op 
schade aan de apparatuur 
indien het advies niet wordt 
opgevolgd.

OPMERKING: Algemeen advies of beste 
gebruik

Verwijzing naar aanvullende 
documentatie

Massief

Zachte banden

Past niet

OPMERKING:
Noteer het adres en telefoonnummer van uw plaatselijke 
dealer in de daarvoor bestemde ruimte.                                                                                                    
Neem in het geval van storingen contact met de dealer op 
en probeer zoveel mogelijk relevante informatie te geven 
zodat hij u snel kan helpen.

Stempel en handtekening dealer

Definities

OPMERKING:
De getoonde en beschreven rolstoelen in deze 
gebruikershandleiding kunnen op sommige punten van 
uw eigen model afwijken. Alle instructies zijn echter 
belangrijk, ongeacht de verschillen in detail.
De fabrikant houdt zich het recht voor zonder opgaaf 
gegevens met betrekking tot gewicht, maten of andere 
technische gegevens zoals genoemd in deze 
handleiding, te wijzigen. Alle afbeeldingen, maten en 
mogelijkheden zoals getoond in deze handleiding zijn 
slechts indicatief en bevatten geen specificaties.
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Voorwoord
Beste klant,
Wij zijn erg blij dat u gekozen hebt voor een kwalitatief 
hoogstaand SUNRISE MEDICAL-product.

In deze gebruikshandleiding vindt u tal van tips en ideeën 
waarmee u van uw nieuwe rolstoel een betrouwbare partner in 
uw leven kunt maken.

Wij van Sunrise vinden het heel belangrijk om goede banden met 
onze klanten te onderhouden. Daarom willen wij u op de hoogte 
houden van de huidige en de nieuwe ontwikkelingen in ons 
bedrijf. Een goede band met onze klanten betekent ook: snelle 
service, uitstekende toegankelijkheid en nauwe samenwerking 
met onze klanten. Wanneer u vervangende onderdelen of 
accessoires nodig hebt, of een vraag over uw rolstoel hebt, staan 
wij voor u klaar.

Wij willen dat u tevreden bent over onze producten en diensten. 
Bij Sunrise werken we voortdurend aan verdere ontwikkeling van 
onze producten. Dat maakt dat de vorm, de technologie en de 
uitrusting van onze producten kan veranderen. Er zijn dan ook 
geen juridische vorderingen mogelijk op basis van de gegevens 
of de afbeeldingen in deze gebruikershandleiding.
Het managementsysteem van SUNRISE MEDICAL is 
gecertificeerd en voldoet aan de EN ISO 9001, ISO 13485 en 
ISO 14001 normen.

SUNRISE MEDICAL verklaart als producent dat de 
lichtgewicht rolstoelen voldoen aan de 
EU-verordening Medische hulpmiddelen (2017/745).

Een mededeling aan de gebruiker en/of patiënt: Als dit product 
betrokken was bij een ernstig incident, dient dit aan Sunrise 
Medical en de bevoegde autoriteit van de Lidstaat waarin de 
gebruiker en/of patiënt is gevestigd, te worden gemeld.

Built-4-Me speciale aanpassingen
Sunrise Medical adviseert nadrukkelijk alle bij uw Built-4-Me 
product meegeleverde gebruikersinformatie zorgvuldig door te 
lezen voordat u het product voor het eerst gebruikt. Alleen 
wanneer u de gebruiksaanwijzingen volledig hebt doorgelezen en 
begrijpt, bent u ervan verzekerd dat het Built-4-Me product 
functioneert en presteert zoals de fabrikant dit heeft bedoeld.  

Sunrise Medical adviseert tevens de gebruikersinformatie na het 
lezen niet weg te gooien, maar het veilig op te bergen, zodat u de 
informatie later nog eens kunt doornemen.

Combinaties van medische hulpmiddelen
Het is eventueel mogelijk om dit medische hulpmiddel met één of 
meerdere andere medische hulpmiddelen of een ander product 
te combineren. Kijk voor informatie over mogelijke combinaties 
op www.Sunrisemedical.nl Alle op de lijst vermelde combinaties 
zijn gevalideerd om te voldoen aan de Algemene veiligheids- en 
prestatievereisten, Bijlage I nr. 14.1 van de MDR - Verordening 
voor Medische hulpmiddelen (2017/745).

Richtlijnen voor de combinatie, zoals de bevestiging, vindt u op 
www.SunriseMedical.nl

Heeft u vragen over het gebruik, het onderhoud of de veiligheid 
van uw rolstoel, neem dan contact op met uw plaatselijke 
erkende dealer van SUNRISE MEDICAL.

Als er in uw regio geen erkende dealer gevestigd is, of als u 
vragen hebt over productveiligheid of het terugroepen van 
producten, kunt u schriftelijk of telefonisch contact opnemen met 
Sunrise Medical, of de informatie vinden op 
www.sunrisemedical.nl.

Sunrise Medical B.V.
Groningenhaven 18-20
3433 PE NIEUWEGEIN 
The Netherlands
T: +31 (0)30 – 60 82 100
E: info@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl

Gebruik
Rolstoelen zijn uitsluitend bedoeld voor kinderen en volwassenen 
die niet kunnen lopen of verminderd mobiel zijn. De rolstoel is 
bedoeld voor persoonlijk gebruik, zowel binnens- als buitenshuis 
en kan zelfbewegend zijn of worden voortbewogen door een 
begeleider.

Het maximale gewicht dat de stoel kan dragen staat vermeld 
bij het serienummer; dit vindt u aan de kruisstang of 
stabiliseerstang onder de zitting. Het maximale gewicht is 
het totale gewicht van de gebruiker en de op de rolstoel 
gemonteerde accessoires. 

Aansprakelijkheid wordt uitsluitend geaccepteerd indien het 
product wordt gebruikt onder die specifieke omstandigheden en 
voor het doel waarvoor het product is gemaakt. 
De verwachte levensduur van de rolstoel is vijf jaar.
Monteer of gebruik GEEN onderdelen van andere partijen op de 
rolstoel, tenzij deze officieel goedgekeurd zijn door Sunrise Medical.

Toepassingen

Indicaties
De keuze aan beschikbare accessoires en het modulaire ontwerp 
betekenen dat de rolstoel kan worden gebruikt door personen die 
niet kunnen lopen of beperkt mobiel zijn vanwege:

• Verlamming
• Amputatie (van been of benen)
• Disfunctioneren of misvorming van been of benen
• Contractuur van/letsel aan gewrichten
• Ziektes zoals hart- en vaatziektes, evenwichtsstoornissen of 

cachexie, neurologische aandoeningen, spierdystrofie, 
hemiplegie, evenals voor oudere mensen die nog kracht in 
het bovenlichaam hebben.

Contra-indicaties
De rolstoel mag niet zonder begeleider worden gebruikt bij:

• Waarnemingsstoornissen
• Evenwichtsstoornissen
• Verlies van beide armen, indien niet door een zorgverlener 

begeleid
• Gewrichtscontractuur of beschadiging van gewrichten in 

beide armen
• Onvermogen om te zitten

Wanneer levering/aanschaf van een rolstoel wordt overwogen, 
neem dan de volgende zaken in overweging: lichaamsgrootte, 
gewicht, fysieke en psychische toestand, leeftijd, 
leefomstandigheden en -omgeving.

Gebruiksvoorwaarden
De rolstoel kan zowel binnen als buiten worden gebruikt op 
droge, relatief gladde ondergrond; zowel met de instelling voor 
voortbeweging door de gebruiker zelf, of door een begeleider. 
Het wordt niet aanbevolen om de rolstoel te gebruiken tijdens 
storm, zware regenval, sneeuw en ijs, of andere extreme 
weersomstandigheden.

GEBRUIK UW ROLSTOEL NIET TOT U DEZE 
GEBRUIKSAANWIJZING HEEFT GELEZEN EN 
BEGREPEN.  WANNEER DEZE INSTRUCTIES NIET 
WORDEN OPGEVOLGD, KAN DIT LEIDEN TOT 
FYSIEK LETSEL, SCHADE AAN HET PRODUCT OF 
SCHADE AAN DE OMGEVING!

GEVAAR!
• Monteer nooit niet-erkend elektrisch apparatuur.
• Monteer geen elektrisch aangedreven, of mechanisch 

functionerende mobiliteitshulpmiddelen, aandrijfmiddelen, 
handbikes of andere mechanismen waardoor het bedoelde 
gebruik of de structuur van de rolstoel wordt gewijzigd.

• Voor iedere combinatie met andere medische hulpmiddelen is 
rechtstreekse goedkeuring van Sunrise Medical nodig. 
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1.0 Algemene veiligheidstips en rijbeperkingen

De techniek en constructie van deze rolstoel zijn ontworpen voor 
het bieden van maximale veiligheid. Aan de momenteel van 
kracht zijnde internationale veiligheidsnormen is voldaan en zij 
zijn overtroffen. Toch kunnen gebruikers zichzelf in gevaar 
brengen door onjuist gebruik van hun rolstoel. Voor uw eigen 
veiligheid moeten de volgende regels absoluut worden 
opgevolgd.
Onprofessionele of foutieve aanpassingen of instellingen kunnen 
de kans op ongelukken vergroten. Als rolstoelgebruiker maakt u, 
net als andere weggebruikers, deel uit van het dagelijkse 
verkeer op straten en trottoirs. Wij herinneren u er aan dat u 
daardoor ook onderworpen bent aan alle verkeerswetgeving.
Wees voorzichtig tijdens uw eerste rit in deze rolstoel. Leer uw 
rolstoel kennen.
Voor elk gebruik, moet het volgende worden gecontroleerd:
• Quick release assen op de achterwielen
• Velcro op de zittingen en rugleuningen
• Banden, bandendruk en parkeerremmen.
Alvorens aanpassingen van deze rolstoel te wijzigen, is het 
belangrijk het bijbehorende deel van de gebruiksaanwijzing te 
lezen.
Het is mogelijk dat de rolstoel door kuilen of oneffen 
oppervlakken kan kantelen, in het bijzonder wanneer heuvel op 
of af wordt gereden. Wanneer over een trede of helling op wordt 
gereden, moet het lichaam naar voren zijn gebogen.

GEVAAR!

• Overschrijd NOOIT de maximale belasting van 140 kg (136 
kg in crashtest); dit gewicht geldt voor de gebruiker plus 
artikelen die worden meegenomen op de rolstoel. Let op de 
informatie betreffende gewichten voor de lichtgewichtopties. 
Deze worden apart vermeld. Als u de maximale belasting 
overschrijdt, kan dit leiden tot schade aan de stoel, of u kunt 
omvallen of omkantelen, de controle verliezen, wat ernstig 
letsel aan de gebruiker en andere personen tot gevolg kan 
hebben.

• Draag lichte of reflecterende kleding wanneer u in het donker 
naar buiten gaat. Zo wordt u gemakkelijker gezien. Zorg 
ervoor dat de reflectoren op de zij- en achterkant van de 
rolstoel duidelijk zichtbaar zijn. Sunrise adviseert tevens 
gebruik te maken van verlichting.

• Om vallen en gevaarlijke situaties te voorkomen, is het 
verstandig om eerst met uw nieuwe rolstoel te oefenen op 
een vlakke ondergrond, bij goed zicht.

• Gebruik de voetplaten niet als u in of uit de rolstoel stapt. 
Deze moeten van tevoren omhoog worden geklapt en zo ver 
mogelijk naar buiten worden gedraaid. Plaats uzelf altijd zo 
dicht mogelijk bij de plek waar u wilt gaan zitten.

• Gebruik uw rolstoel alleen voor het daarvoor bestemde doel. 
Bijvoorbeeld, probeer niet tegen een obstakel op te rijden 
zonder te remmen (opstapje, trottoirrand) of verschillen in 
afstapjes.

• De parkeerremmen zijn niet bedoeld om als rem voor uw 
rolstoel te dienen. Zij dienen er slechts voor om te voorkomen 
dat uw rolstoel onbedoeld begint te rollen. Wanneer u op een 
oneffen oppervlak stopt, dient u altijd uw parkeerremmen te 
gebruiken om wegrollen te voorkomen. Gebruik altijd beide 
parkeerremmen anders kan uw rolstoel kantelen.

• Onderzoek het effect van het veranderen van het zwaartepunt 
op het gedrag van de rolstoel op bijvoorbeeld hellingen of 
wanneer u obstakels neemt. Doe dit met de hulp van een 
begeleider

• Met extreme instellingen (bijv. achterwielen in de voorste 
positie) en minder dan perfecte houding, kan de rolstoel zelfs 
op een effen oppervlak omkantelen.

• Leun met uw bovenlichaam naar voren als u hellingen en 
opstapjes opgaat.

• Leun met uw bovenlichaam verder naar achteren, wanneer u 
van een helling of afstapje afgaat. Probeer nooit diagonaal 
een helling op of af te gaan.

• Gebruik nooit een roltrap, aangezien u hier vanaf kunt vallen 
wat ernstig letsel kan veroorzaken.

• Gebruik de rolstoel niet op hellingen steiler dan > 10°. De 
werking van de Dynamic beveiliging hangt af van de 
instellingen van de stoel, de capaciteiten van de gebruiker en 
de rijstijl. Omdat Sunrise Medical vooraf niet kan voorzien hoe 
de capaciteiten en rijstijl van de gebruiker is, kan de 
maximale veilig te nemen helling niet worden bepaald. 
Daarom moet dit door de gebruiker worden bepaald, samen 
met een begeleider, die kan voorkomen dat de rolstoel 
kantelt. Sunrise Medical adviseert onervaren gebruikers 
veiligheidswielen te laten installeren.

• Het is mogelijk dat de rolstoel door kuilen of oneffen 
oppervlakken kan kantelen, in het bijzonder wanneer heuvel 
op of af wordt gereden.

• Gebruik de rolstoel niet op modderige of bevroren (gladde) 
ondergrond. Daar waar voetgangers niet zijn toegestaan, 
mag u ook niet met de rolstoel rijden.

• Steek nooit uw handen tussen de spaken of tussen het 
achterwiel en wielvergrendeling terwijl u rijdt. Dit kan leiden 
tot letsel aan de handen.

• Met name bij het gebruik van lichtgewicht hoepels, worden 
vingers gemakkelijk warm bij het remmen op hoge snelheid of 
op steile hellingen.

• Door zijwaarts te rijden op een helling of glooiing, wordt de 
kans vergroot dat de rolstoel zijwaarts kantelt.

• Gebruik geen trappen zonder de hulp van een begeleider. Er 
bestaan middelen om u te helpen, bijv. hellingen op te gaan 
of de lift te gebruiken. Wij raden u aan deze te gebruiken. Als 
deze niet beschikbaar zijn, dient de rolstoel naar achteren te 
worden gekanteld en over de treden te worden geduwd (2 
helpers), maar mag nooit worden getild. Wij raden aan dat 
gebruikers die zwaarder dan 100 kg zijn deze manier om 
trappen te nemen, niet gebruiken.

• Over het algemeen moeten anti-tip wielen vooraf zodanig 
worden ingesteld dat ze de treden niet kunnen raken, omdat 
dit tot een ernstige val zou kunnen leiden. Naderhand moeten 
de anti-tip wielen weer in de oude positie worden 
teruggebracht.

• Zorg ervoor dat de begeleider de rolstoel alleen aan stevig 
bevestigde onderdelen vasthoudt (bijv. niet aan de 
voetsteunen of zijkant).

• Deze rolstoel is niet ontworpen om te worden gebruikt tijdens 
gewichtstraining en/of tijdens het gebruik van halters. Gebruik 
uitsluitend middelen die specifiek voor dit doel zijn ontworpen.
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• De stangen aan de achterzijde en de duwhendels zijn niet 
bedoeld om de stoel op te tillen of te dragen. 

• Wanneer u de rolstoellift gebruikt, dient u ervoor te zorgen 
dat de aangebrachte anti-tip wielen buiten de gevarenzone 
zijn geplaatst.

• Gebruik de remvergrendeling om de stoel vast te zetten 
wanneer u zich op ongelijke grond bevindt of wanneer de 
rolstoel bijvoorbeeld in een auto wordt geplaatst.

• Wanneer gebruik wordt gemaakt van een speciaal voor 
gehandicaptenvervoer ingericht voertuig, dienen de 
personen die worden vervoerd, voor zover mogelijk, gebruik 
te maken van de stoelen van het voertuig en het juiste 
gordelsysteem. Alleen op deze wijze genieten de personen 
optimale bescherming indien een ongeluk plaatsvindt. 
Wanneer u de veiligheidselementen van SUNRISE 
MEDICAL en een speciaal ontwikkeld veiligheidssysteem 
gebruikt, kunnen lichtgewicht rolstoelen tijdens vervoer in 
een speciaal uitgerust voertuig als stoel worden gebruikt. 
(Zie het hoofdstuk over "Vervoer").

• Afhankelijk van de diameter en instelling van de zwenkwielen 
evenals de instelling van het zwaartepunt van de rolstoel, 
kunnen de zwenkwielen op hoge snelheid beginnen te trillen. 
Hierdoor kunnen de zwenkwielen geblokkeerd raken en kan 
de rolstoel omkantelen. Zorg er daarom goed voor dat de 
zwenkwielen goed zijn aangepast (zie het hoofdstuk 
"Zwenkwielen"). Rijd met name niet op een helling zonder 
remmen en rijd op lage snelheid. We raden aan dat nieuwe 
gebruikers anti-tip gebruiken.

• Met anti-tip kan de stoel niet onbedoeld achterover kantelen. 
Ze mogen in geen geval de transitwielen vervangen en 
gebruikt worden om een persoon in een rolstoel te vervoeren 
als de achterwielen zijn verwijderd.

• Wanneer u naar voorwerpen (die zich voor, aan de zijkant of 
achter de rolstoel bevinden) reikt, zorg er dan voor dat u niet 
te ver uit de rolstoel leunt, want als u het zwaartepunt 
verandert, bestaat het gevaar dat u omkantelt of omver rolt. 
Als u extra belasting (rugzak of gelijksoortige voorwerpen) 
aan de buizen van de rugleuning hangt, kan dit van invloed 
zijn op de stabiliteit aan de achterkant van uw stoel, vooral in 
combinatie met rugleuningen die achterover kunnen leunen. 
Hierdoor kan de stoel naar achteren kantelen en letsel 
veroorzaken.

• Aanpassingen aan uw rolstoel, en in het bijzonder 
aanpassingen aan onderdelen die voor de veiligheid van 
belang zijn, moeten worden uitgevoerd door een erkende 
dealer. Dit geldt voor aanpassing van wielvergrendeling, anti-
tipwielen, de hoek en hoogte van de rugleuning, het 
onderbeenlengte, zwaartepunt, heupgordel, toe-in en 
camber van het achterwiel, zithoogte en toe-in en de 
richtingsstabiliteit van de vork van het zwenkwiel.

• Wanneer op de rolstoel gemonteerde mobiliteitsaccessoires 
worden gebruikt, zoals handbikes, elektrische 
aandrijfondersteuning, etc. verzeker u er dan van dat uw 
rolstoel is uitgerust met de juiste, voor dit gebruik 
goedgekeurde, voorvorken. Neem bij vragen contact op met 
uw dealer.

• Monteer geen niet-erkende elektronische apparaten, 
elektrisch of mechanisch aangedreven 
voortstuwingsapparaten, handfiets, of andere hulpmiddelen 
aan de rolstoel waardoor het bedoelde gebruik, of de 
structuur van de rolstoel verandert. 

• Alle combinaties met andere medische hulpmiddelen moeten 
door Sunrise Medical worden goedgekeurd. 

• NB: in sommige uitvoeringen kan de rolstoel breder zijn dan 
700 mm. In dat geval kan het in bepaalde omstandigheden 
onmogelijk zijn om sommige, of alle, beschikbare 
vluchtroutes uit een gebouw te gebruiken. Het kan moeilijker 
of onmogelijk zijn om met openbaar vervoer te reizen.

• U kunt meer informatie en veiligheidsinstructies krijgen bij uw 
erkende dealer.

• Gebruikers met een amputatie vanaf de dij, moeten anti-tip 
wielen gebruiken.

• Controleer voor vertrek of de bandenspanning correct is. 
Voor de achterwielen moet de druk ten minste 3,5 bar (350 
kPa). De maximale druk staat aangegeven op de band. De 
knie-remhendels functioneren alleen bij voldoende 
bandenspanning en wanneer ze correct zijn ingesteld (zie 
ook het hoofdstuk "Remmen").

• Indien de zitting of rugbekleding van de rugleuning 
beschadigd zijn, dient u deze direct te vervangen.

• Wees voorzichtig met vuur, en vooral met brandende 
sigaretten. De banden van de rugleuning en zitting kunnen 
vlam vatten.

• Wanneer de rolstoel langdurig blootgesteld wordt aan direct 
zonlicht, kunnen sommige onderdelen (bijv. frame, 
beensteunen, remmen, zijkant) heet worden (>41°C).

• Controleer altijd of de quick release assen op de 
achterwielen goed zijn ingesteld en vergrendeld. Wanneer de 
knop op de quick release as niet ingedrukt is, kan het 
achterwiel niet worden verwijderd.

WAARSCHUWING!
• Niet alleen het vermogen van de knie-remhendel maar ook 

de algemene rij-eigenschappen zijn afhankelijk van de 
bandenspanning. De rolstoel is aanzienlijk lichter en 
gemakkelijker te manoeuvreren wanneer de achterwielen op 
de juiste spanning zijn en beide dezelfde spanning hebben.

• De banden van de rolstoel moeten voldoende profiel hebben! 
Let op dat u zich aan alle verkeerswetten moet houden 
wanneer u zich op de openbare weg begeeft.

• Pas altijd goed op uw vingers wanneer u instellingen of 
onderdelen van de rolstoel wijzigt of aanpast.

WAARSCHUWING!

VERSTIKKINGSGEVAAR - In dit mobiliteitshulpmiddel zijn 
kleine onderdelen verwerkt die onder bepaalde 
omstandigheden een verstikkingsgevaar voor kleine kinderen 
kunnen vormen.

De getoonde en beschreven rolstoelen in deze 
gebruikershandleiding kunnen op sommige punten van uw 
eigen model afwijken. Alle instructies zijn echter belangrijk, 
ongeacht de verschillen in detail.

De fabrikant houdt zich het recht voor zonder opgaaf gegevens 
met betrekking tot gewicht, maten of andere technische 
gegevens zoals genoemd in deze handleiding, te wijzigen. Alle 
afbeeldingen, maten en mogelijkheden zoals getoond in deze 
handleiding zijn slechts indicatief en bevatten geen 
specificaties.

Sunrise Medical heeft een ISO-13485 certificaat, wat kwaliteit in 
alle fasen van de ontwikkeling en productie van onze producten 
waarborgt. Dit product voldoet aan de normen uit de 
EU-richtlijnen. Optionele uitrusting en accessoires zijn te 
verkrijgen tegen bijbetaling.
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2.0 Garantie

DEZE GARANTIE DOET OP GEEN ENKELE WIJZE AFBREUK AAN UW RECHTEN.

Sunrise Medical* biedt haar klanten een garantie op rolstoelen, zoals bepaald in de garantievoorwaarden die het 
onderstaande dekken.

Garantievoorwaarden:

1. Indien een onderdeel of onderdelen van de rolstoel binnen 24 maanden gerepareerd of vervangen moet(en) worden 
als gevolg van een fabricagefout en/of gebrek in het materiaal, of voor het frame en vouwframe binnen 5 jaar na 
levering aan de klant, wordt het betreffende onderdeel of de betreffende onderdelen kosteloos gerepareerd of 
vervangen. De garantie geldt slechts voor fabricagefouten.

2. Om de garantie ten uitvoer te brengen, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Sunrise Medical met 
de exacte gegevens over het probleem. Indien u de rolstoel gebruikt buiten het gebied dat wordt gedekt door 
de klantenservice van Sunrise Medical, wordt de reparatie of vervanging uitgevoerd door een ander servicepunt 
welke door de fabrikant wordt aangewezen. De rolstoel moet worden gerepareerd door een door Sunrise Medical 
aangewezen servicepunt (dealer).

3. Voor onderdelen die binnen het bereik van deze garantiebepalingen zijn gerepareerd of vervangen, bieden we een 
garantie in overeenstemming met deze garantievoorwaarden voor de resterende garantieperiode voor de rolstoel in 
overeenstemming met punt 1.

4. Voor originele reserveonderdelen die op kosten van de klant zijn gemonteerd, geldt een garantieperiode van 12 
maanden (na montage) in overeenstemming met deze garantiebepalingen.

5. Vorderingen op basis van deze garantie kunnen niet worden gedaan indien een reparatie of vervanging van een 
rolstoel of een onderdeel daarvan noodzakelijk is vanwege de onderstaande redenen:

a. Voor normale slijtage, zoals accu's, armleuningen, bekleding, banden, remschoenen, etc.
b. Bij overbelasting van het product; zie het EC-etiket voor het maximale gebruikersgewicht.
c. Het product of onderdeel is niet onderhouden in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant, zoals 

uiteengezet in de gebruikershandleiding en/of de onderhoudsinstructies.
d. Er zijn accessoires gebruikt die niet gespecificeerd zijn als originele onderdelen.
e. De rolstoel of het onderdeel is beschadigd door nalatigheid, ongeval of onjuist gebruik.
f. Er zijn veranderingen/wijzigingen aangebracht aan de rolstoel of onderdelen die afwijken van de specificaties van 

de fabrikant. 
g. Reparaties zijn uitgevoerd voordat onze Klantenservice is geïnformeerd over de omstandigheden.

6. Deze garantie wordt beheerst door het recht van het land waarin het product van Sunrise Medical* werd aangekocht.

* Dit betekent de Sunrise Medical faciliteit waarvan het product werd aangekocht.
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Fig.A Fig.B

3.0 Transport 

GEVAAR!

Indien dit advies wordt genegeerd ontstaat het risico op ernstig 
letsel of overlijden.

Het vervoer van uw rolstoel in een voertuig:

Een in een voertuig vastgezette rolstoel biedt niet dezelfde 
veiligheid als een normale stoel en veiligheidssysteem in dat 
voertuig. Sunrise adviseert altijd om de rolstoelgebruiker over te 
brengen naar een stoel van het voertuig. Sunrise Medical 
erkent dat het niet altijd praktisch is om een rolstoelgebruiker 
over te brengen naar een gewone stoel in het voertuig. 
Wanneer de gebruiker vervoerd moet worden in de rolstoel, 
moet onderstaand advies worden opgevolgd:

1. Controleer of het voertuig over de juiste hulpmiddelen 
beschikt om een passagier in een rolstoel te vervoeren. 
Controleer tevens of de methode om in en uit het voertuig te 
komen, geschikt zijn voor uw type rolstoel. De vloer van het 
voertuig moet sterk genoeg zijn om het totale gewicht van de 
rolstoelgebruiker, de rolstoel en de accessoires te dragen.
2. Rondom de rolstoel dient voldoende ruimte te zijn om de 
spanbanden en veiligheidsgordels te bevestigen en de rolstoel 
goed en gemakkelijk vast te zetten en los te maken.
3. De stoel met daarin de gebruiker moet in de rijrichting 
worden geplaatst. De rolstoel dient te worden vastgezet met 
spanbanden en voor de gebruiker dienen veiligheidsgordels 
gebruikt te worden, waarbij wordt voldaan aan de normen ISO 
10542 Deel 2 of SAE J2249 en aan de WTORS instructies van 
de fabrikant. 
4. De rolstoel is niet getest in andere posities binnen een 
voertuig. De rolstoel met daarin de gebruiker mag nooit in 
zijwaartse richting worden vervoerd (Fig. A).

5. De rolstoel moet worden vastgezet met een 
bevestigingssysteem dat voldoet aan ISO 10542 of SAE J2249, 
met niet-verstelbare banden aan de voorzijde en verstelbare 
banden aan de achterzijde, die worden bevestigd door middel 
van karabijnhaken/S-haken en gesp en gordel bevestigingen. 
De bevestigingen bestaan doorgaans uit vier aparte banden die 
vastgemaakt worden aan iedere hoek van de rolstoel.
6. De verankeringsbanden moeten aan het frame van de 
rolstoel worden bevestigd zoals aangegeven in de tekening op 
de volgende pagina. Ze mogen niet worden bevestigd aan 
accessoires, wielen, remmen, voetsteunen en dergelijke.
7. De verankeringsbanden dienen in een hoek van 45 graden 
zo dicht mogelijk bij de stoel bevestigd te worden; de banden 
moeten strak vastgezet worden in overeenstemming met de 
instructies van de fabrikant. 
8.  Zonder overleg met de fabrikant mogen geen veranderingen 
of vervangende onderdelen worden aangebracht op de 
bevestigingsplaatsen waar verankeringsbanden aan de rolstoel 
bevestigd moeten worden. Ook het frame, de structuur of 
onderdelen mogen niet worden veranderd of vervangen zonder 
overleg met de fabrikant. Dergelijke wijzigingen kunnen de 
rolstoel van Sunrise Medical ongeschikt maken voor transport 
in een voertuig.
9. Zowel de heupgordel als de veiligheidsgordel voor het 
bovenlichaam moet worden gebruikt om de rolstoelgebruiker 
goed in de rolstoel te laten zitten. Hierdoor wordt het risico 
verkleind dat hoofd en borst in botsing komen met onderdelen 
van het voertuig. Tevens wordt risico verkleind dat de 
rolstoelgebruiker of de andere inzittenden van het voertuig 
geblesseerd raken.  (Fig. B) De bovenlichaamgordel dient 
bevestigd te worden aan de "B" stang van het voertuig. Indien 
dit wordt nagelaten, wordt het risico van ernstig (onder)
buikletsel van de gebruiker vergroot.
10. Tijdens het transport dient men gebruik te maken van een 
hoofdsteun die geschikt is voor transport (zie etiket van de 
hoofdsteun). Deze moet gedurende het hele transport op de 
juiste wijze zijn aangebracht.
11. Lichaamsondersteunende gordels (zoals heupgordels) 
mogen niet worden gebruikt als veiligheidsgordel voor een 
rolstoelgebruiker, tenzij deze voldoen aan de normen zoals 
gespecificeerd in ISO 7176-19:2001 of SAE J2249.

HEUPGORDEL

GORDEL VOOR 
BOVENLICHAAM
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3. De bevestigingspunten van de stoel bevinden zich aan de 
binnenzijde aan de voorkant van het frame vlak boven het 
zwenkwiel en aan het frame aan de achterzijde. De banden 
worden rond het frame aan de zijkanten geplaatst waar de 
horizontale en verticale buizen van het frame elkaar kruizen. 
(zie Fig. G - H)
 4. Op het frame van de rolstoel wordt door middel van het 
symbool voor het verankeringspunt (Fig. F) aangegeven waar 
de verankeringsbanden geplaatst moeten worden.  De banden 
worden strak getrokken nadat de banden aan de voorzijde zijn 
aangebracht om de rolstoel te borgen.

GEWICHT VAN GEBRUIKER MINDER DAN 22 KG
Wanneer de gebruiker die wordt vervoerd een kind is dat 
minder dan 22kg weegt, en het betrokken voertuig minder dan 
acht (8) inzittenden heeft, wordt het aanbevolen dat het kind 
wordt overgeplaatst naar een kinderzitje met veiligheidsgordels 
dat voldoet aan de UN-ECE R44 regelgeving.
Dit type gordelsysteem biedt een doelmatiger gordelsysteem 
dan het conventionele 3-puntsgordelsysteem. Daarbij bieden 
sommige kinderzitjes ook extra ondersteunende elementen 
waardoor de houding van het kind wanneer het zit, beter wordt 
ondersteund.
In sommige omstandigheden kunnen de ouders of 
zorgverleners overwegen om het kind in de rolstoel te laten 
zitten tijdens transport, als de rolstoelinrichting het kind veel 
lichaamsondersteuning en comfort biedt.
In dergelijke omstandigheden adviseren we een 
risicobeoordeling te laten uitvoeren door uw medische 
deskundige of andere relevante personen die over de vereiste 
kennis beschikken.

Vervoer - de plaatsing van verankeringsbanden op de 
rolstoel

De rolstoel vastgemaakt met verankeringsbanden aan de 
voorzijde. (Fig. G).
De plaats van de verankeringsbanden aan de achterzijde van 
de rolstoel (Fig. H).

12. De veiligheid van de rolstoelgebruiker tijdens het transport 
hangt af van de nauwkeurigheid waarmee de 
verankeringsbanden worden bevestigd. De persoon/personen 
die de verankering tot stand brengt/brengen, moet(en) op juiste 
wijze zijn geïnstrueerd en getraind.
13. Verwijder waar mogelijk hulpmiddelen en accessoires en 
berg deze veilig op. Hierbij kunt u denken aan:
Krukken, losse kussens en werkbladen.
14. Een scharnierende/opgetilde beensteun mag zich niet in 
opgetilde positie bevinden tijdens transport van de rolstoel en 
gebruiker wanneer de rolstoel is verankerd met 
verankeringsbanden en veiligheidsgordels.
15. Een gekantelde rugleuning moet in rechte positie worden 
gezet. 
16. De handremmen moeten goed worden vastgezet.
17. Veiligheidsgordels moeten worden bevestigd aan de "B" 
stang van het voertuig en mogen niet van het lichaam 
afgehouden worden door bijvoorbeeld armsteunen of wielen.

Instructies voor veiligheidsgordels:

1. De heupgordel moet laag worden bevestigd over de voorzijde 
van de heup, zodanig dat de hoek van de heupgordel zich 
binnen de horizontale voorkeurszone van 30 tot 75 graden 
bevindt.
Hoe groter de hoek binnen deze begrenzing, hoe beter, maar 
de hoek mag nooit groter zijn dan 75 graden. (Fig. C).
2. De bovenlichaamgordel moet over de schouder en diagonaal 
over de borst worden gedragen, zoals op de afbeelding 
weergegeven. Fig. D en E.
De gordels moeten zo strak mogelijk worden gebruikt, maar 
moeten altijd comfortabel zijn voor de gebruiker.
Veiligheidsriemen mogen niet gedraaid zitten tijdens gebruik.
De gordel voor het bovenlichaam moet dwars over de schouder 
worden bevestigd, zoals getoond in afbeeldingen D en E.

Transport, vervolg

Fig. F

Fig. G

Fig. H

30°

75°

Fig.D

VOORKEURSGEBIEDVOORKEURSGEBIED

Fig.C Fig.E
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Quick release assen voor achterwielen (Fig. 5.0)

Wanneer een lege rolstoel in een voertuig wordt vervoerd, moet 
hij worden vastgezet of -gebonden.
De achterwielen zijn toegerust met quick-release-assen. Zo 
kunt u de wielen zonder gereedschap monteren of verwijderen. 
Om een wiel te verwijderen, drukt u gewoon de quick release 
knop op de as in (1) en trekt u het wiel weg.

OPGELET!
Houd de quick release as ingedrukt terwijl u de as in het frame 
steekt om de achterwielen te monteren. Laat de knop los om 
het wiel op zijn plaats te vergrendelen. De quick release knop 
zou weer op zijn oorspronkelijke plaats moeten klikken.

4.0 Gebruik
Opvouwen  (Fig. 4.0)

Verwijder eerst het kussen uit de rolstoel en de gepolsterde 
rugleuning (alleen Sedeo versie) en klap de voetenplank of de 
afzonderlijke voetplaten omhoog. 
Pak de zitmat aan de onderkant in het midden en trek hem 
omhoog, zodat de vouwbeugel op zijn plaats klikt (Fig. 4.0 - 4.1). 
Om uw rolstoel zo klein mogelijk te maken, zodat hij bijvoorbeeld 
in een auto past, kunt u de voetsteunen verwijderen (afhankelijk 
van het model). Duw daarvoor de grendel van de voetsteun naar 
binnen en draai de voetsteun naar buiten, (Fig. 4.2 - 4.3). 
Vervolgens moet de voetsteun alleen uit de framebuis getrokken 
worden.

4.1 Transport (Fig. 4.1).
Om de stoel te verplaatsen, tilt u de opgevouwen stoel op door 
hem aan de voorkant van het kruisframe en de duwhandvatten 
vast te houden.

Uitklappen 
Duw de ontgrendelingshendel van de vouwbeugel (Fig. 4.4) 
naar beneden en duw beide framehelften uit elkaar. Druk 
vervolgens op de zittingbuis (Fig. 4.5). Uw rolstoel is dan 
uitgeklapt. Klik de zitbuizen in hun positie in het zadel van de 
zitting. Dat gaat makkelijker als u de rolstoel wat opzij kantelt. Zo 
haalt u namelijk het gewicht weg van één van de achterwielen. 
Zorg ervoor dat uw vingers niet tussen de gekruiste buizen 
raken. Plaats het zitkussen op de zitmat.
Plaats het zitkussen en de gepolsterde rugleuning (alleen Sedeo 
versie). 

WAARSCHUWING!
Risico op beklemde vingers

Zelf in uw rolstoel stappen
• Duw de rolstoel tegen een muur of een stevig meubelstuk;
• Zet de rem erop;
• De gebruiker kan zich in de rolstoel laten zakken;
• Plaats de voeten vervolgens voor de hielbanden (Fig. 4.6).

Zelf uit uw rolstoel stappen
• Zet de rem erop;
•  De persoon dient met een hand op het wiel of de zijkant 

enigszins naar voren te leunen om het lichaamsgewicht naar 
de voorrand van de stoel over te brengen, en zich dan rechtop 
te duwen met beide voeten stevig op de vloer en een voet 
achter de andere 

   (Fig. 4.7).

Fig. 4.0

Fig. 4.7

Fig. 4.5

Fig. 5.0

1

5.0 Transport van de rolstoel

Fig. 4.1

Fig. 4.2 1 Fig. 4.3

1

Fig. 4.4

Fig. 4.6
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Verlenging van de remhendel 
Het gebruik van de langere 
hendel kost u minder moeite om 
de wielvergrendeling in werking 
te zetten.
De langere remhendel is door 
schroeven verbonden aan de 
remmen.  Door deze op te 
lichten, kan hij naar voren 
worden gekanteld.
(Fig. 6.4).

OPGELET!
Wanneer u de wielvergrendeling te dicht bij het wiel monteert, 
zal deze moeilijker te hanteren zijn. Hierdoor kan de verlengde 
hendel breken!

De hendel kan ook breken wanneer u op de verlenging gaat 
leunen tijdens transfers! Opspattend water en vuil van de 
banden kan slecht functioneren van de wielvergrendelingen 
veroorzaken.

Trommelremmen
Trommelremmen
Trommelremmen helpen een begeleider om veilig en goed te 
remmen.
U kunt deze ook gebruiken met behulp van een 
vergrendelingshendel (1) om te voorkomen dat u wegrolt. 
U moet de hendel in zijn plaats horen klikken.
Trommelremmen werken onafhankelijk van de luchtdruk in de 
banden (Fig. 6.3).

 WAARSCHUWING!

U mag de trommelremmen alleen door erkende dealers laten 
aanpassen.
Gebruik de 2 trommelremmen altijd tegelijkertijd zodat u de 
controle over de rijrichting behoudt!
Trommelremmen kunnen uitsluitend als dynamische rem 
worden gebruikt om de rolstoel te stoppen wanneer deze in 
beweging is. 
Schakel altijd de wielvergrendeling in tijdens een lange of korte 
stop, of bij het overplaatsen van de gebruiker, om de rolstoel op 
zijn plaats te houden.

Wielvergrendelingen (Fig. 
6.0)
Uw rolstoel heeft twee 
wielvergrendelingen. Ze 
komen rechtstreeks op de 
banden terecht. Om de 
vergrendelingen te 
gebruiken, drukt u beide 
vergrendelingshendels naar 
voren tot tegen de 
aanslagen. Om de 
vergrendeling ongedaan te 
maken, trekt u de hendels weer 
naar hun oorspronkelijke positie.

Wielvergrendeling één hand 
(Fig. 6.1 - 6.2)
Uw rolstoel is uitgerust met twee 
sets wielvergrendelingen, aan de 
linker- en rechterkant. Ze komen 
rechtstreeks op de banden 
terecht. Om ze in te schakelen 
drukt u de vergrendelingshendel 
naar voren tegen de stop aan. 
Om het wiel vrij te geven, trekt u 
de hendel weer naar zijn 
oorspronkelijke positie.

 WAARSCHUWING!

Het remvermogen vermindert wanneer: 

• Onjuiste montage en aanpassing van de remmen 
• de bandendruk niet voldoende is;
• het loopvlak van de band versleten is;
• de banden nat zijn;
• de wielvergrendelingen niet goed afgesteld zijn.
• De parkeerremmen zijn niet bedoeld om als rem voor een 

bewegende rolstoel te dienen. 
• U mag de remmen dan ook niet gebruiken om een 

bewegende rolstoel te doen remmen. 
• Rem altijd met behulp van de hoepels. 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de banden en de 
wielvergrendelingen voldoet aan de vermelde specificaties. Om 
die afstand aan te passen, draait u schroef los en stelt u de 
juiste afstand in. Draai vervolgens de schroeven weer aan (Fig. 
6.0, 6.1, 6.2).
Telkens wanneer u de achterwielen hebt bijgesteld, moet u 
nagaan of de afstand tot de remmen in orde is. Pas die indien 
nodig aan.

Remmen

6.0 Opties

1
3,0 mm,0 mm

1

3,0 mm3,0 mm

1

 Fig. 6.0

Fig. 6.1 

Fig. 6.2 Fig. 6.3 

Fig. 6.4 
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De trapdop kan door begeleiders worden gebruikt om de rolstoel 
over een obstakel te duwen. Trap gewoon op de buis om een 
rolstoel bijvoorbeeld over een stoep of een trede te duwen, (Fig. 
6.5).

OPGELET!

Voor modellen waarbij de rolstoel 
voornamelijk zal worden 
voortgeduwd door een begeleider, 
adviseert Sunrise Medical het 
gebruik van een trapdop. Er kan 
schade ontstaan aan het rugframe 
wanneer u deze voortdurend 
gebruikt als hendel om de rolstoel 
naar achteren te trekken of zonder 
trapdop te kantelen.

 WAARSCHUWING!
Zorg ervoor dat de trapdop de grond niet kan raken wanneer er 
over stoepranden, randen, trappen of roltrappen wordt gereden.

Trapdop

Voetenplaten (Fig. 6.6)
Er zijn twee soorten voetplaten: 
platform of verdeeld. Ze kunnen 
omhoog worden geklapt, waardoor 
u gemakkelijk in en uit uw rolstoel 
kunt komen.

Lengte van het onderbeen

Door de instelschroeven te 
verwijderen (1) kan de  
voetsteun aangepast worden tot 
elke gewenste onderbeenlengte. Verwijder instelschroeven, zet 
instelbuis met voetsteun in de gewenste positie en steek de 
instelschroeven er opnieuw in en draai ze aan (zie de pagina 
over torsie). Zorg ervoor dat de composiet voetplaat op de juiste 
positie vergrendeld. Er moet altijd 25 mm ruimte boven de 
grond worden aangehouden. 

De schroeven worden in de fabriek met schroefdraadborging 
gemonteerd; ze kunnen na montage 5x worden versteld. Hierna 
moeten ze worden vervangen of opnieuw met een borgmiddel 
van gemiddelde sterkte worden geborgd.

Voetenplaten

Aanpassing breedte van aluminium voetsteunen

Wanneer de breedte van de 
voetsteunen aangepast moet 
worden, draai dan schroef (1) los, 
kies de gewenste breedte door 1, 2 
of 3 stelringen (2) van de 
buitenzijde naar binnen te stellen. 
Plaats hierna de schroeven terug, 
(Fig. 6.7). 

Aanpassing hoek van aluminium voetplaat
De voetplaat kan worden opgeklapt om gemakkelijker in en uit 
uw rolstoel te komen, (Fig. 6.8 - 6.11).
Deze kan worden aangepast om de hoek met de grond te 
wijzigen.
Draai de schroef (1) aan de buitenzijde aan. Door de klemmen 
(2) te verwijderen, kan de voetplaat in drie verschillende 
posities worden versteld, zowel naar voren als naar achteren. 
Door de instellingsschroef (3) te verstellen, kan de voetplaat 
naar een horizontale positie worden versteld. Hiervoor moet de 
voetplaat omhoog worden geklapt. Controleer na aanpassingen 
altijd of alle schroeven correct zijn aangedraaid (zie ook de 
pagina betreffende draaikracht/torque). Zorg ervoor dat u de 
minimale ruimte ten opzichte van de grond houdt (25 mm).

3

1
2

>25 mm

1

Fig. 6.5 

Fig. 6.6 

Fig. 6.7 

Fig. 6.8 Fig. 6.9 

Fig. 6.10 Fig. 6.11 
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Aanpassing hoek van composiet voetsteun (Fig. 6.12).
Deze kan worden aangepast om de hoek met de grond te 
wijzigen. Draai de schroef los, trek hem naar binnen, stel hem 
op de gewenste hoek in en druk hem er dan op. Draai na het 
uitvoeren van de aanpassing, de schroef opnieuw aan. 
Controleer na aanpassingen altijd of alle schroeven correct zijn 
aangedraaid (zie ook de pagina betreffende draaikracht/torque).
Zorg ervoor dat u de minimale ruimte ten opzichte van de grond 
houdt (25 mm) (Fig. 6.11).

Fig. 6.12

Hanger en vergrendeling
De voetsteunen kunnen in- en uitwaarts worden gezwaaid onder 
het zitjuk.
Bij het aanbrengen van de voetsteunen, moeten de voetsteunen 
naar binnen of buiten zijn gericht. Draai de voetsteun naar 
binnen tot hij op zijn plaats vastklikt. Om de voetsteun te 
verwijderen, trekt u aan de hendel (1), zwaait u de hanger naar 
binnen of buiten, en tilt u de voetsteun op en eruit. Zorg ervoor 
dat de voetsteun goed op zijn plaats vastklikt (Fig. 6.13 - 6.14).

WAARSCHUWING!
• De beensteunen mogen niet worden gebruikt om de rolstoel 

op te tillen of te dragen.
• Gebruik de voetplaten niet als u in of uit de rolstoel stapt. 

Deze moeten van tevoren omhoog worden geklapt en zo 
ver mogelijk naar buiten worden gedraaid.

Fig. 6.13 1

1

Optie lengte compenserende beensteun 
(Fig. 6.16 - 6.18)
Om de voetplaat te verwijderen, trekt u aan de hendel (1), 
zwaait u de voetplaat naar buiten en tilt u de beensteun op om 
deze te verwijderen. 

Aanpassing hoogte:
De onderbeenlengte is zeer flexibel en kan worden aangepast 
door de schroef (2) los te maken. Stel de geschikte hoogte in en 
draai de schroef weer aan.

OPGELET!

De afstand tussen de voetplaat en de grond moet minstens 40 
mm zijn.

Aanpassing hoek:
Duw met één hand de hendel (3) naar beneden, terwijl u met de 
andere hand de beensteun ondersteunt om het gewicht weg te 
nemen. Wanneer een geschikte hoek is bereikt, laat u de hendel 
los; de beensteun zal in één van de vooraf ingestelde posities 
vergrendelen.

WAARSCHUWING!
• Houd de handen weg van het aanpassingsmechanisme 

tussen het frame en de beweegbare onderdelen van de 
voetsteun terwijl u de voetsteun verhoogt of verlaagt.

• De voetsteunen mogen niet worden gebruikt om de rolstoel 
op te tillen of te dragen.

•  Vingers kunnen bekneld raken!
• Als de voetsteunen omhoog of omlaag worden bewogen, 

mag u uw vingers niet in het aanpassingsmechanisme 
tussen de bewegende onderdelen van de voetsteun 
plaatsen.

1

2

3AMPUTATIEBESCHERMER
(Fig. 6.15).
De amputatiebeschermer kan in elke richting, naar wens 
worden aangepast.

Fig. 6.12 

Fig. 6.13 Fig. 6.14 

Fig. 6.15 

Fig. 6.16 Fig. 6.17 

Fig. 6.18 
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Zwenkwiel

Zwenkwiel, aanpassing zwenkwiel, zwenkwielvork (Fig. 6.19 
- 6.19.2)

Het kan gebeuren dat de rolstoel iets afwijkt naar links of naar 
rechts of dat de voorwielen wiebelen.
Dat kan door de volgende zaken komen:
De voorwaartse en/of achterwaartse wielbeweging is niet goed 
ingesteld.
De camber is niet goed afgesteld.
De luchtdruk van het voorwiel en/of van het achterwiel is niet 
goed; de wielen draaien niet soepel genoeg.

Om de rolstoel in een rechte lijn te laten rijden, moeten de 
zwenkwielen optimaal worden aangepast. U moet de voorwielen 
laten afstellen door een erkend dealer.
Telkens wanneer u de positie van het achterwiel hebt laten 
veranderen, moet u het balhoofd opnieuw aanpassen en de 
wielvergrendelingen controleren. Controleer de instelling van het 
verbindingsstuk van het zwenkwiel (1) door er een 
tekendriehoek naast te zetten en het van de voorzijde te 
bekijken. Zorg ervoor dat het verbindingsstuk in een rechte hoek 
is ten opzichte van de vloer. Door de schroeven (2) los te 
draaien en het verbindingsstuk te stellen, kunt u de wielen weer 
instellen naar hun optimale positie, door de corresponderende 
tandwielen te stellen. Controleer na aanpassingen altijd of alle 
schroeven correct zijn aangedraaid (zie ook de pagina 
betreffende draaikracht/torque). 

De schroeven worden in de fabriek met schroefdraadborging 
gemonteerd; ze kunnen na montage 5x worden versteld. Hierna 
moeten ze worden vervangen of opnieuw met een borgmiddel 
van gemiddelde sterkte worden geborgd.

90°

2

1

Amputatie asplaat
Amputatie asplaat (Fig. 6.20)

De positie van het zwaartekrachtpunt in combinatie met de 
achterwielen is een belangrijke factor voor gemakkelijk en 
comfortabel rijden. Er zijn verschillende mogelijkheden. Wanneer 
u de geperforeerde plaat meer naar achteren plaatst, is de 
rolstoel veilig, maar tegelijkertijd niet zo gemakkelijk te 
manoeuvreren als wanneer de geperforeerde plaat verder naar 
voren wordt geplaatst.
Door de asplaat hoger of lager te zetten, kunt u de hoogte van 
de zitting aanpassen. Controleer na aanpassingen altijd of alle 
schroeven correct zijn aangedraaid (zie ook de pagina 
betreffende draaikracht/torque).

OPGELET!

Het kan noodzakelijk zijn de remmen en zwenkwielen opnieuw 
in te stellen.

Camber
Camber (Fig. 6.21)

De camber van de stoel kan worden aangepast van 0° tot 3°.
Hierdoor krijgt de rolstoel een verhoogde stabiliteit en valt hij niet 
weg naar een zijde. Het verbetert tevens het vermogen tot 
manoeuvreren.
Draai de schroeven op de asplaat los en draai vervolgens de 
adapter 180̊. Draai de schroeven weer vast. (zie de pagina 
over torque).
De instelling van de camber is van invloed op de totale breedte 
van de rolstoel; iedere graad komt overeen met 100mm).

OPGELET!

Het kan noodzakelijk zijn de remmen en zwenkwielen opnieuw 
in te stellen.

Zithoogte voor  
Om de hoogte aan de voorzijde van de zitting te verstellen, 
draait u schroeven A los (2 aan elke zijde), waarna u de zitting 
op de gewenste hoogte kunt zetten. Controleer of de zitting 
aan beide kanten even hoog staat en draai de schroeven weer 
aan. Let op de vereiste torque (zie ook de pagina betreffende 
draaikracht/torque).

Fig. 6.19.2

Fig. 6.19 

Fig. 6.20 

Fig. 6.21 



N
ED

ER
LA

N
D

S

87Life i    Rev.H

Instelbare spanning rugleuning 
(Fig. 6.25)
De verstelbare rugleuning kan qua 
spanning worden aangepast door 
het Velcro® klittenband los te 
maken en deze door de gespen (1) 
te halen. Wanneer de gewenste 
spanning is bereikt, drukt u het 
klittenband weer op elkaar. 
Herhaal dit proces voor iedere 
band.
De bekleding van de rugleuning 
kan via een opening aan de 
binnenzijde worden bereikt en aangepast aan individuele 
voorkeur.

WAARSCHUWING!

Controleer voor gebruik van de rolstoel of al het klittenband goed 
is bevestigd.

Rugleuning 
Aanpassing hoogte
Rugleuning 
De hoogte van de rugleuning 
kan worden versteld van 350 
mm - 500 mm (afhankelijk 
van de positie van de 
rugleuning). Draai de bouten 
(1)+(2) los en druk de buis 
van de rugleuning in de 
gewenste positie. Draai  de 
bouten weer aan (Fig. 6.22).

1
2

Hoekverstelbare 
rugleuning
De hoek van de rugleuning 
kan in 6 verschillende 
posities worden gesteld 
(-5° naar voren, 0°, 5°, 10°, 
15° en 20° naar achteren). 
Om de hoek aan te 
passen, verwijdert u de 
schroef (1), stelt u de 
gewenste hoek in en draait 
u de schroef opnieuw aan. 
(Fig. 6.23). 
Door de klemhendel (1) los te maken kan de hoogte van de 
rugleuning oneindig van 350 – 500 mm worden aangepast.

1

Aanpassen van de hoek 
van de rugleuning 
(7° - 30°)
Door de 2 hendels (1) 
U kunt de rugleuning 
loskoppelen en vervolgens 
naar de gewenste positie 
verplaatsen.
Loslaten van de 2 hendels 
(1) zal de rugleuning op 
zijn plaats vastklikken (Fig. 
6.24).

WAARSCHUWING!
• De verstelbare rugleuning kan uitsluitend worden gebruikt 

in combinatie met de verlengde wielbasis.
• Het is aan te bevelen de verstelbare rugleuning te 

gebruiken in combinatie met anti-tip wielen (max. vrije 
grond ruimte 30 mm-50 mm).

• We adviseren de verstelbare rugleuning te gebruiken in 
combinatie met een stabilisatiestang.

1

Rompsteun
De hoek, diepte en hoogte van de 
rompsteun kunnen worden 
aangepast (zie Fig. 6.26). Door de 
vergrendelingshendel te draaien, 
kan de rompsteun worden 
weggeklapt (1).

1

Sedeo Back

De Sedeo rugleuning maakt het mogelijk langdurig comfortabel 
te zitten met laterale ondersteuning. De rugleuning is 
verstelbaar in hoogte, diepte en hoek. 
Om te verwijderen, duw beide hendels (1) naar voren om te 
ontgrendelen. 
Wanneer beide hendels naar voren zijn gebracht, kan de 
rugsteun eenvoudig opgetild worden. 
Om de rugleuning opnieuw te bevestigen, brengt u de pennen 
gewoon in lijn met de stangen en duwt u de rugleuning op zijn 
plaats. Wanneer de rugsteun op de juiste wijze op zijn plaats 
wordt geduwd, worden de pennen met een 'klik' vergrendeld. 
Wanneer de twee vergrendelingspennen zijn bevestigd, wordt 
hiermee voorkomen dat de rugleuning los komt van de stoel. 
Om te vergrendelen, doe de pennen in de beugels. Verwijder de 
pennen wanneer het nodig is om de rugsteun snel los te 
kunnen maken, (Fig. 6.27 - 6.29).

1

1

Fig. 6.22 

Fig. 6.23 

Fig. 6.24 

Fig. 6.25 

Fig. 6.26 

Fig. 6.27 

Fig. 6.28 

Fig. 6.29 



N
ED

ER
LA

N
D

S

88 Life i    Rev.H

Zijkanten
Centrale ondersteuning

Bevestiging: laat de stang van de armleuning in de houder op 
het rolstoelframe glijden tot hij niet verder kan.

Aanpassing hoogte: 
Trek de stang van de armsteun uit de houder. 
Stel de positie van de beugel (1) door de schroef (2) te 
verwijderen, waarna u de beugel in de gewenste positie kunt 
zetten. Plaats de schroef terug en draai deze weer aan.
Laat de stang van de armsteun weer in de houder glijden, (Fig. 
6.33).

Positie kussen armleuning:
 De armleuning (het kussen) kan worden aangepast door de 
schroeven (3) los te maken, en de armleuning in de gewenste 
positie te plaatsen. Draai daarna de schroeven weer aan (Fig. 
6.33).

Aanpassing armsteunhouder
Door middel van de twee schroeven (1) kan de armsteunhouder 
strakker of losser worden vastgezet (Fig. 6.34).

Zijkant met kledingbescherming (Fig. 6.35)
Met de kledingbescherming wordt kleding niet vuil door 
opspattend water. U kunt de positie ten opzichte van het 
achterwiel instellen door de zijkanten te bewegen.
Verwijder hiervoor de schroeven (1 en 2). 
Nadat u de zijkanten in de gewenste positie heeft geplaatst, 
draait u de schroeven opnieuw aan (zie de pagina betreffende 
draaimoment).

WAARSCHUWING!
Noch de armleuningen, noch de opvulkussens mogen worden 
gebruikt om de rolstoel te
tillen of te dragen

1 2

3

1

1

2

Inklappende stabilisatiestang 
Deze stang dient om de rug te 
stabiliseren. 
Om de rolstoel te kunnen 
opvouwen, moet de 
ontkoppelingshendel naar binnen 
worden geduwd (Fig. 6.31) of 
worden losgekoppeld en de 
stabiliseerstang moet naar beneden 
worden geklapt. Bij het uitklappen 
van de rolstoel dient u ervoor te zorgen dat de stabilisatiestang 
op zijn plaats is vergrendeld.

Hoofdsteun
(Fig. 6.30)
U kunt de hoogte van de hoofdsteun 
aanpassen en de steun kan 
horizontaal naar voren en naar 
achteren worden versteld. Hiertoe 
draait u de schroef (1 of 2) los. Zo 
kunt u de hoofdsteun naar de 
gewenste positie verstellen. Draai 
de schroeven weer vast (zie ook de 
pagina betreffende draaikracht/
torque).

Hoofdsteun

1

2

Stabilisatiestang

Opties – One-arm-drive
One-arm-drive
(Fig. 6.32 - 6.32.1)
Om de rolstoel recht 
vooruit te laten rijden, 
moeten beide hoepels 
tegelijkertijd worden 
gebruikt. Om de rolstoel op 
te vouwen, koppelt u de 
telescopische stang los 
door deze naar binnen te 
duwen (1). Om de wielen te 
verwijderen, drukt u op de 
vergrendelingsknop op de 
as (2).

OPGELET!
Controleer altijd of 
de verbindingen op 
de juiste wijze zijn 
bevestigd, om letsel 
te voorkomen.

Fig. 6.30.1

2

1

Fig. 6.30 

Fig. 6.31 

Fig. 6.32 

Fig. 6.33 Fig. 6.34 

Fig. 6.35 

Fig. 6.32.1
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ZIJKANTEN, OPKLAPBAAR, AFNEEMBAAR MET KORTE 
OF LANGE ARMSTEUNEN, IN HOOGTE INSTELBAAR
De armsteun kan qua hoogte als volgt worden ingesteld.
Duw de hendel naar beneden en beweeg de armsteun naar de 
gewenste hoogte.
Laat de hendel los en druk de armsteun omlaag tot u hem op 
zijn plaats hoort klikken. Controleer altijd dat de zijkant stevig op 
zijn plaats zit.
U klapt de armsteun op door de 
hendel (1) in te drukken zodat de 
zijkant vrijkomt.

De lengte van de armsteun kan 
worden aangepast door de 
schroeven los te draaien (2), 
vervolgens de armsteun in de 
gewenste positie te zetten en de 
schroeven weer aan te draaien (Fig. 
6.38).

OPGELET:
•  Noch de armleuningen, noch de opvulkussens mogen worden 

gebruikt om de rolstoel te tillen of te dragen.
•  Als er een achterwiel van 609,6 mm (24”) wordt gebruikt, moet de 

armleuning één niveau hoger worden gezet.

De hoogte van de armsteun (2) 
kan worden aangepast door de
afstandsbeugel in diverse 
posities aan te brengen. Om dit 
te doen, draait u de schroeven 
los, verplaatst u de 
afstandsbeugel en draait u de 
schroeven weer vast. De lengte 
van de armsteun kan worden 
aangepast door de schroeven (3) 
los te draaien, vervolgens de 
armsteun naar de gewenste 
positie te verplaatsen en de schroeven weer aan te draaien (Fig. 
6.37).

STANDAARD ZIJKANT,
ZIJKANTEN, OPKLAPBAAR, 
AFNEEMBAAR MET KORTE 
OF LANGE ARMSTEUNEN, IN 
HOOGTE INSTELBAAR
MET KORTE OF LANGE 
ARMSTEUNEN
Dankzij de afgeronde hoeken van 
de zijkanten kunt u de rolstoel 
dicht naar een tafel toe rijden. U 
klapt de armsteun op door de 
hendel (1) in te drukken zodat de 
zijkant vrijkomt (Fig. 6.36 en 
6.37).

1
2

3

1
2

OPGELET:
•  Noch de armleuningen, noch de opvulkussens mogen 

worden gebruikt om de rolstoel te tillen of te dragen.
•  Let op uw vingers bij het aanpassen van de hoogte van het 

armkussen.

Eenhandig bedienbare armleuning
Door op de hendel (1) te 
drukken, kan de hoogte met 
één hand worden aangepast.

Fig. 6.36 

Fig. 6.37 

Fig. 6.38 



N
ED

ER
LA

N
D

S

90 Life i    Rev.H

In hoogte verstelbare armleuningen, met een stang bevestigd 
(Fig. 6.40 - 6.43).

WAARSCHUWING!
Noch de armleuningen, noch de opvulkussens mogen worden gebruikt 
om de rolstoel te tillen of te dragen.

1. Bevestiging
a.  Duw de buitenste geleiders van de armsteun in de houder die 

bevestigd is op het rolstoelframe.
b. De armleuning klemt automatisch vast.

2. Aanpassing hoogte
a.  Draai de ontgrendelingshendel voor hoogteaanpassing (2) naar het 

tweede stoppunt.
b.  Duw de armsteun omhoog of omlaag om de gewenste hoogte te 

bereiken.
c.  Duw de hendel terug tegen de geleiders van de armsteun totdat de 

hendel weer vergrendelt.
d.  Duw de armsteun (4) totdat de geleiders goed op hun plaats klikken.

3. Verwijder de armsteun
a.  Gebruik hendel (3) en til de hele armsteun op.

4. Doe de armsteun erin.
a.  Doe de armsteun terug in de houder, totdat de steun op zijn plaats 

klikt.

Bevestigingsonderdelen voor de houder van de armsteun
Aanpassen van de houder van de armsteun.
Om de bevestiging van de buitenste geleiders van de armsteun strakker 
of losser in de houder te draaien:

1.  Draait u de vier schroeven voor de houder (D) aan beide zijden van de 
houder los.

2.  Laat de armsteun in de houder (E) zitten en duw de houder samen, 
totdat de gewenste instelling is bereikt.

3.   Draai de vier schroeven vast (D). (144 in-lbs, 16,3 Nm)

Instelling positie
1.  Draai de schroeven (10) los totdat de klem los is.
2.  Duw de houder van de armsteun in de gewenste positie.
3. Vastdraaien.

1. Buitenste geleiders van de armsteun
2. Instelling van de hoogte van de vergrendelingshendel
3. Ontkoppelingshendel
4. Armsteunkussen
5. Overstapstang
6. Zijkant
7. Houder
8. Stelklem
9. Onderdelen om de houder aan te passen
10. Klemschroeven

Zijkanten

1

2
3 6

4
5

97

1

E

ARMSTEUNEN, HEMIPLEGIE
De hemiplegie-armsteun kan zowel qua lengte als hoek worden ingesteld. 
U kunt de lengte instellen door de armsteun te duwen na de 2 
draaischroeven (1) los te hebben gedraaid. Om de hoek aan te passen, 
opent u de vergrendelingshendel (2) en draait u de armsteun naar de 
gewenste positie. Draai vervolgens de hendel weer aan (Fig. 6.39).

Opties – Armsteun, hemiplegie

2

1

Fig. 6.39 

Fig. 6.40 

Fig. 6.41 

Fig. 6.42 

Fig. 6.43 
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In de hoogte verstelbare duwhandvatten (Fig. 6.44)
Die duwhandvatten zijn in hun positie beveiligd door pinnen die 
voorkomen dat ze per ongeluk wegschuiven. Het openen van de quick 
release
hendel maakt het mogelijk de hoogte van de duwhendels
aan te passen aan uw individuele wensen. Wanneer u de hendel 
beweegt, zult u een vergrendelingsmechanisme horen; u kunt het 
duwhandvat nu makkelijk in de gewenste positie brengen. De moer 
bepaalt hoe
stevig de duwhandvatten op hun plaats gehouden worden. Als de 
moer losgedraaid is, zal ook het duwhandvat te los zitten. Draai het 
duwhandvat naar beide kanten om u ervan te vergewissen dat hij 
stevig op zijn plaats zit. Nadat u de hoogte van het duwhandvat heeft 
ingesteld, moet u de fixatiehendel altijd stevig op zijn plaats 
vastmaken. Als de fixatiehendel niet vergrendeld is, kan dit letsel 
veroorzaken bij het opgaan van een trap.

Duwhandvatten

Duwhandvat
Neerklapbare duwhandvatten (Fig. 6.45)
Wanneer u de duwhandvatten niet gebruikt, kunt u die neerklappen 
door op de knop (1) te drukken. Zodra u ze opnieuw nodig hebt, klapt u 
ze weer naar boven tot ze op hun plaats klikken.

1
Anti-tip wielen

Anti-tip wielen (Fig. 6.46)
Anti-tip wielen (1) bieden bijkomende veiligheid voor onervaren 
gebruikers wanneer deze nog leren hoe de rolstoel te gebruiken. Anti-
tip wielen (1) voorkomen dat een rolstoel naar achteren kantelt. De 
anti-tip wielen (1) kunnen naar beneden worden geklapt door erop te 
duwen. Ook kunnen ze naar voren worden gedraaid. Er moet 30 mm 
tot 50 mm ruimte zijn tussen vloer en anti-tip wielen. Om een stap 
omhoog of omlaag te gaan (bijv. een stoeprand), moeten de anti-tip 
wielen naar voren worden gebracht, om te voorkomen dat ze de grond 
raken.

OPGELET!

Duw de anti-tip niet zover in de buis van het frame dat beide knoppen 
in de buis komen. Hierdoor kan de anti-tip beschadigen en het 
gewenste effect wordt verkleind. 
Door op de tweede zichtbare ontgrendelingsknop te drukken, kan de 
anti-tip omhoog worden gebracht of worden verwijderd. Er moet altijd 
tussen de 30 mm en 50 mm afstand zijn tot aan de grond. U moet de 
wielen naar voren zwaaien wanneer u grote hindernissen (bijv. stoep) 
op- of afrijdt, om aanraking met de grond te vermijden. Draai de anti-
tip wielen vervolgens weer naar beneden in de normale positie (Fig. 
6.46).

WAARSCHUWING!

Wanneer de anti-tip wielen verkeerd zijn aangebracht, wordt het 
gevaar op achterwaarts kantelen groter.

1

Krukkenhouder
Krukkenhouder (Fig. 6.47)
Hiermee kunt u krukken meenemen op de rolstoel. De krukkenhouder 
heeft een velcrolus waarmee u de krukken of andere hulpmiddelen 
kunt vastmaken.

OPGELET!
Probeer nooit de krukken of andere hulpmiddelen te gebruiken, of 
deze te verwijderen, terwijl de rolstoel in beweging is.

Fig. 6.44 

Fig. 6.45 

Fig. 6.46 

Fig. 6.47 
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Fig. 6.48

De heupgordel moet zodanig bevestigd worden dat hij in een 
hoek van 45 graden over het bekken van de gebruiker valt. Bij 
het op maat maken dient de gebruiker rechtop en zo ver 
mogelijk naar achteren te zitten. De heupgordel moet 
voorkomen dat de gebruiker uit de rolstoel glijdt.
(Fig. 6.49)

Om de sluiting te sluiten: 
Steek de tanden van de 
gesp in de sluiting.

Om de sluiting los te maken: 
Druk op de zichtbare delen van 
de tanden van de gesp en duw 
deze naar binnen, terwijl u 
tegelijkertijd de gesp rustig uit 
elkaar trekt.

WAARSCHUWING!

• Indien u vragen of twijfels heeft over het gebruik en de 
wijze van gebruik van de heupgordel, vraag dan advies aan 
uw medische begeleider, rolstoeldealer, verzorger of 
begeleider.

• Neem contact op met uw erkende Sunrise Medical dealer 
als u een heupgordel opnieuw wilt bevestigen.

• Controleer de gordel dagelijks op slijtage of de gordel goed 
op maat is en of hij nergens op vastloopt of geklemd wordt.

• Sunrise Medical raadt ten zeerste af om tijdens het 
transport van een persoon in een voertuig deze heupgordel 
als veiligheidsgordel te gebruiken.

Zie ook de speciale brochure van Sunrise Medical over 
transport.

Onderhoud:
Controleer de gordel en de bevestigingsmaterialen geregeld op 
slijtage of beschadiging. Vervang de gordel indien noodzakelijk.

WAARSCHUWING
De heupgordel dient aangepast te worden aan de uiteindelijke 
gebruiker zoals hierboven omschreven. Sunrise Medical 
adviseert de lengte en bevestiging van de gordel regelmatig te 
controleren om te voorkomen dat de gordel onbedoeld te lang 
wordt.

Heupgordel

Fig. 6.48 Fig. 6.49 
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Zitmat
Standaard zittingbespanning
(Fig. 6.50)
De zitting is aan één zijde voorzien van Velcro klittenband. 
Hierdoor kan de zitting eindeloos worden aangepast. Om de 
zitting opnieuw te spannen, vouwt u de rolstoel enigszins op. 
Verwijder de schroeven (1) en trek de pennen aan de voorzijde 
(2) in voorwaartse richting uit het frame. Nu kan de zitting (3) 
voorwaarts uit het frame worden getrokken. Door het 
klittenband los te maken, kunt u de zitting strakker spannen. 
Voer bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde uit om 
de zitting weer te bevestigen. Controleer na aanpassingen altijd 
of alle schroeven correct zijn aangedraaid (zie ook de pagina 
betreffende draaikracht/torque).

LET OP!

Om de veiligheid te waarborgen, moet minstens 50% van het 
oppervlak van het klittenband met elkaar in contact komen.

3

1 2

1

Zitdiepte aanpassing
Zitdiepte aanpassing 
(Fig. 6.51)
U kunt de diepte van de zitting gemakkelijk aanpassen door de 
Velcro klittenbandbevestiging op de zitting te gebruiken.
Haal band A van band B af, plaats de zitting in de gewenste 
positie en druk de banden weer op elkaar, de één bovenop de 
ander.

Zitdiepte
Door de klemmen (1) te verwijderen, kan het kruisframe (2) 
langs het frame worden bewogen, waarbij de zittingsdiepte kan 
worden gewijzigd (afhankelijk van de positie van de rugbalken).

Zorg ervoor dat de klemmen (1) steeds in de voorziene holtes 
op het frame vastklikken.

Om het frame zo compact mogelijk te houden, kan de diepte 
van de zitting ook worden aangepast door de stangen aan de 
achterkant te gebruiken. Verwijder hiervoor de schroeven (1 en 
2) op de beugel van de rugbuis. Verwijder de wielen en de 
armsteunen, en zet de stangen in de gewenste positie. Beweeg 
de opening voor de armleuning in de gewenste positie, (Fig. 
6.52).

 Zitdiepte

 Werkblad
Werkblad 
(Fig. 6.53)
Het werkblad functioneert als een werkoppervlakte. Uw dealer 
moet het werkblad eenmalig aanpassen zodat het wordt 
afgestemd op de breedte van de stoel. De gebruiker moet in de 
rolstoel zitten wanneer de functionaliteit wordt getest. 

Fig. 6.50 

Fig. 6.51 

Fig. 6.52 

Fig. 6.53 
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Transitwielen (Fig. 6.54)
U kunt transitwielen gebruiken wanneer uw rolstoel met zijn 
gewone achterwielen te breed is. Nadat u de achterwielen met 
behulp van de quick-release-assen hebt verwijderd, kunt u de 
transitwielen onmiddellijk gebruiken om te blijven rijden. De 
transitwielen zijn zodanig gemonteerd dat ze zich ongeveer 30 
mm boven de grond bevinden wanneer u ze niet gebruikt. Ze 
zitten dus niet in de weg wanneer u rijdt, tijdens transport, of 
wanneer u de rolstoel kantelt om over hindernissen te rijden.

OPGELET!
Uw rolstoel heeft geen wielvergrendelingen wanneer u de 
transitwielen gebruikt.

Transitwielen

8.0 Sticker

Ons beleid is erop gericht het ontwerp van onze 
scootmobielen voortdurend te verbeteren. Hierdoor kunnen 
productspecificaties enigszins afwijken van de getoonde 
voorbeelden. Alle gewichten, afmetingen en gegevens 
betreffende prestaties zijn bij benadering en dienen slechts als 
richtlijn. 
Sunrise Medical voldoet aan de Regelgeving Medisch 
hulpmiddel (EU) 2017/745.

Alle rolstoelen moeten worden gebruikt in 
overeenstemming met de gebruiksaanwijzing van de 
fabrikant. 

Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/Heidelberg
Deutschland
Tel.: +49 (0) 7253/980-0
Fax: +49 (0) 7253/980-222
kundenservice@sunrisemedical.de
www.SunriseMedical.de

7.0 Banden en montage
Banden en montage
Standaard wordt de rolstoel met massieve rubberbanden 
geleverd. 
Wanneer de rolstoel is voorzien van luchtbanden, controleer 
dan regelmatig of de banden op de juiste spanning zijn. Een 
onjuiste bandenspanning kan de prestaties van de rolstoel 
beïnvloeden. Als er niet genoeg druk op de banden staat, zal de 
rolweerstand toenemen waardoor u een grotere inspanning 
moet leveren om de rolstoel voort te bewegen; bovendien 
maakt een lage bandendruk de rolstoel minder wendbaar. Als 
de bandendruk te groot is, kan de band springen. De juiste druk 
voor een bepaalde band staat vermeld op het oppervlak van de 
band zelf.

De banden zijn op dezelfde manier op de velg aan te brengen 
als gewone fietsbanden. Alvorens u een nieuwe binnenband 
oplegt, moet u altijd controleren of er zich geen vreemde 
voorwerpen bevinden op de basis van de velg en de 
binnenzijde van de band. Controleer de druk nadat u een band 
opgelegd of hersteld hebt. Het is voor uw veiligheid en voor de 
goede werking van uw rolstoel van erg groot belang dat de 
voorgeschreven luchtdruk altijd gehandhaafd blijft en dat de 
banden in goede conditie zijn.

Sticker
De sticker bevindt zich of op het kruisframe, of op de 
dwarsstang van het frame. Ook vindt u een sticker met 
gegevens in de gebruikershandleiding. Op de sticker met het 
serienummer staat ook de precieze naam van het model en 
andere technische gegevens. Wanneer u 
vervangingsonderdelen bestelt of een schadeclaim indient, 
moet u de volgende gegevens vermelden:

• Serienummer
• Ordernummer
• Maand/Jaar 

VOORBEELD
Sunrise Medical GmbH 
Kahlbachring 2-4
D-69254 Malsch / Germany

2021-04-23

RollstuhlTYPE: 203211533147915

ISO 7176-19:2008Easy Life i

136 kg max 10° 400 mm 440 mm

kg

Easy Life i Naam product, SKU nummer

XXXX-XX-XX

ISO 7176-19:2008

De maximale veiligheidsmarge bij hellingen met anti-tip 
wielen hangt onder andere af van de instellingen, 
postuur en fysieke capaciteiten van de gebruiker.

CE-keurmerk

Gebruikershandleiding

Productiedatum

Serienummer.

Dit symbool betekent Medisch apparaat.

Adres fabrikant.

Crashtest met goed gevolg doorstaan in 
overeenstemming met: ISO 7176-19:2008.

XXX mm

Diepte (max.)

Breedte zitsysteem.
XXX mm

Maximale belasting.
XXX kg

kg

max X°

Fig. 6.54 
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Hygiënemaatregelen als de stoel wordt gebruikt door 
nieuwe gebruiker:
Wanneer de rolstoel door een nieuwe gebruiker in gebruik wordt 
genomen, moet de rolstoel zorgvuldig schoongemaakt worden, 
waarbij met desinfecterende spray alle oppervlakten waar de 
nieuwe gebruiker mee in aanraking komt, worden gereinigd.

Als dit snel moet gebeuren, gebruik dan een vloeibaar 
desinfecterend middel op basis van alcohol, dat geschikt is voor 
medische producten en apparaten.
Let op de instructies van de fabrikant van het 
ontsmettingsmiddel dat u gebruikt.

Rolstoel trekt naar één kant 
• Controleer bandendruk
• Controleer of het wiel vlot draait (lagers, as)
• Controleer hoeken van zwenkwielen.
• Controleer of beide voorwielen de grond goed raken 

Voorwielen beginnen te wiebelen  
• Controleer hoeken van zwenkwielen.
• Controleer of alle bouten vast zitten; draai ze indien nodig vast 

(zie hoofdstuk over de koppelsleutel)
• Controleer of beide voorwielen de grond goed raken 

Rolstoel piept en rammelt  
• Controleer of alle bouten vast zitten; draai ze indien nodig vast 

(zie hoofdstuk over de koppelsleutel)
• Breng een beetje smeerolie aan op plaatsen waar 

beweegbare delen met elkaar in contact komen 

Rolstoel begint te wiebelen 
• Controleer hoek waarin voorwielen ingesteld zijn
• Controleer bandendruk
• Controleer of achterwielen verschillend ingesteld zijn

10.0 Mogelijke problemen

11.0 Afvalverwerking / recycling van materialen

LET OP:Indien u de rolstoel kosteloos hebt verkregen, is de 
rolstoel niet uw eigendom. Wanneer u de rolstoel niet langer 
nodig hebt, volg dan de instructies op van de organisatie van 
wie u de rolstoel hebt ontvangen. De organisatie wil de rolstoel 
vermoedelijk terug hebben.

De onderstaande informatie heeft betrekking op de in de rolstoel 
gebruikte materialen, voor wat betreft de afvalverwerking of 
recycling van de rolstoel. De informatie betreft ook het 
verpakkingsmateriaal.
Er kan specifieke wetgeving bestaan in uw land of woonplaats; 
neem deze wet- of regelgeving in overweging, wanneer u de 
rolstoel naar de afvalverwerking wilt brengen. (Dit kan inhouden 
dat u de stoel voor verwijdering naar de afvalverwerking moet 
schoonmaken en ontsmetten).

Aluminium: Voorvorken, wielen, zijkanten van het frame, 
armsteunen, frame, voetsteun, duwhandvatten
Staal: Bevestigingen, quick release as
Plastic:Handgrepen, afsluitdoppen, zwenkwielen, voetplaten, 
armkussens
Verpakking:Lage densiteit polytheen zak, kartonnen doos
Bekleding:Geweven polyester met PVC coating en 
geëxpandeerd gevormd schuim.

Afvalverwerking of recycling dient plaats te vinden via een 
erkende agent, afvalverwerking met vergunningen. Als 
alternatief kunt u uw handbike ook terugbrengen naar uw dealer 
voor verdere afvalverwerking.

9.0 Algemeen onderhoud
•  Als uw rolstoel nat wordt, moet u hem na gebruik afdrogen.
•  Om de 8 weken ongeveer moet u een klein beetje 

naaimachine-olie op de quick-release-assen aanbrengen. 
Afhankelijk van hoe frequent u uw rolstoel gebruikt, raden we 
aan dat u om de 6 maanden met uw rolstoel naar uw dealer 
gaat waar gespecialiseerd personeel hem kan nakijken. 

• Er zijn geen verdere maatregelen nodig als u de rolstoel voor 
langere tijd wilt opbergen. Zorg ervoor dat de rolstoel op 
kamertemperatuur op een droge locatie wordt opgeborgen, 
beschermd tegen fel zonlicht. Voordat de rolstoel weer in 
gebruik wordt genomen, moet hij door een erkende dealer 
worden nagekeken.

OPGELET!
Zand en zeewater (of zout in de winter) kan de rollagers van de 
voor- en achterwielen beschadigen. Maak de rolstoel grondig 
schoon nadat die aan zand en zeewater is blootgesteld.

De onderstaande onderdelen kunnen worden verwijderd en voor 
reparatie teruggezonden naar de
 fabrikant/dealer:
• Achterwielen
• Armsteunen
• Anti-tip wielen

Deze onderdelen zijn als reserveonderdelen beschikbaar. Meer 
informatie hierover vindt u in onze onderdelencatalogus.

Hygiënemaatregelen bij hergebruik:
Voordat de rolstoel door een nieuwe gebruiker in gebruik 
genomen wordt, moet de stoel zorgvuldig worden voorbereid. 
Alle oppervlaktes waarmee de gebruiker in aanraking komt, 
moeten behandeld worden met een desinfecterende spray. 

Hiervoor heeft u een ontsmettingsmiddel van de DGHM-lijst 
nodig, bijv. Antifect Liquid (Schülke & Mayr) voor snelle 
ontsmetting op alcoholbasis voor medische producten en 
medische instrumenten, die snel moeten worden ontsmet.
Let op de instructies van de fabrikant van het 
ontsmettingsmiddel dat u gebruikt.

Over het algemeen kan op de naden van de rolstoel geen 
volledige ontsmetting worden gegarandeerd. Daarom wordt 
geadviseerd de zitting en rugleuning te vervangen om 
microbacteriële besmetting te voorkomen. (In overeenstemming 
met de Wet Medische hulpmiddelen).



N
ED

ER
LA

N
D

S

96 Life i    Rev.H

AANVULLENDE OPMERKINGEN
Overeenkomstig EN12183: 2009 zijn alle hier opgenoemde 
onderdelen (zitting, bekleding rugleuning, armkussen, 
zijbescherming, ...) vuurresistent zoals omschreven in EN1021-2.

WAARSCHUWING!

De werking van de Dynamic beveiliging hangt af van de 
instellingen van de stoel, de capaciteiten van de gebruiker en de 
rijstijl. Omdat Sunrise Medical vooraf niet kan voorzien hoe de 
capaciteiten en rijstijl van de gebruiker is, kan de maximale veilig 
te nemen helling niet worden bepaald. Daarom moet dit door de 
gebruiker worden bepaald, samen met een begeleider, die kan 
voorkomen dat de rolstoel kantelt. 
Sunrise Medical adviseert onervaren gebruikers anti-tip wielen te 
laten installeren. 

De rolstoel voldoet aan de volgende vereisten: 
a) Vereisten en testmethodes voor statische krachten, 
botskrachten en materiaalmoeheid (ISO 7176-8) 
b) Vereisten voor weerstand bij starten in overeenstemming met 
ISO 7176-16 (EN 1021-1)

12.0 Technische gegevens

Technische gegevens

Totale breedte:
Met standaardwielen, incl. hoepels, smalle montage:
• in combinatie met zijkanten: ZB + 200 mm
• in combinatie met aluminium zijkanten: ZB + 180 mm
• in combinatie met kledingbeschermer, composiet: ZB + 190 mm
• Wanneer een extra smalle hoepel wordt gemonteerd
de totale breedte neemt met 20 mm af

Totale breedte wanneer ingeklapt:
• met achterwielen ongeveer 300 mm
• zonder achterwielen ongeveer 250 mm

Gewicht in kg:
• Transport (zonder voetsteunen, wielen, zijkanten) vanaf 8 kg
• Voetsteun (per stuk) 0,8 kg
• Zijkant (eenheid) 1,3 kg
• Wielen (per stuk) 2,2 kg

Om de rolstoel op te tillen of te dragen (zonder wielen, voetsteunen 
en zijkanten), pakt u de rolstoel aan de bovenste stang van het frame 
en de stang van de rugleuning of het midden van de zitting.

Max. gebruikersgewicht:
• Easy Life i = maximaal gebruikersgewicht 140 kg
 = 136 kg getest in crashtest
 = 100 kg met lichtgewicht wiel.

673 mm192 mm
1047 mm
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Fig. 12.0
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Sunrise Medical GmbH
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Tel.: +49 (0) 7253/980-0
Fax: +49 (0) 7253/980-222
www.SunriseMedical.de

Sunrise Medical
Thorns Road
Brierley Hill
West Midlands
DY5 2LD
England
Phone: 0845 605 66 88 
Fax: 0845 605 66 89
www.SunriseMedical.co.uk

Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga – Vizcaya
España
Tel.: +34 (0) 902142434
Fax: +34 (0) 946481575
www.SunriseMedical.es

Sunrise Medical Poland 
Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6, 
94-103 Łódź 
Polska
Telefon: + 48 42 275 83 38
Fax: + 48 42 209 35 23 
E-mail: pl@sunrisemedical.de
www.Sunrise-Medical.pl

Sunrise Medical B.V.
Groningenhaven 18-20
3433 PE NIEUWEGEIN
The Netherlands
T: +31 (0)30 – 60 82 100
F: +31 (0)30 – 60 55 880
E: info@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl

Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +31 (0)492 593 888
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.eu 
(International)

Sunrise Medical S.A.S
ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Mickaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tel : + 33 (0) 247554400
Fax : +30 (0) 247554403
www.sunrisemedical.fr

Sunrise Medical S.r.l.
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Tel.: +39 0523 573111
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www.SunriseMedical.it

Sunrise Medical AG
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www.SunriseMedical.ch
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Tel.: +46 (0)31 748 37 00
post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se

MEDICCO s.r.o.
H – Park, Heršpická 1013/11d, 
639 00 Brno
Czech Republic
Tel.:  (+420) 547 250 955
Fax:  (+420) 547 250 956
www.medicco.cz
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Bezplatná linka 800 900 809
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