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Wij waarderen uw keuze voor een nieuw product van R82 – 
een wereldwijde leverancier van technische hulpmiddelen en 
instrumenten voor hulpbehoevende kinderen en volwassenen. 
Lees deze Gebruikershandleiding voorafgaande aan het 
gebruik goed door, zodat u volledig kunt profiteren van de 
opties die door dit product worden aangeboden. Bewaar de 
Gebruikershandleiding voor toekomstige referentie.
Bestemming
Het betreft een rolstoel voor kinderen en volwassenen met een 
beperking.
Indicaties
De rolstoel kan worden gebruikt door kinderen en volwassenen 
met een beperking die niet in staat zijn om rechtop te blijven 
zitten of zich zonder een hulpmiddel te verplaatsen. De rolstoel 
is dus bedoeld voor mensen met een functionele beperking en 
niet met een specifiek gezondheidsprobleem of een specifieke 
leeftijd. 
De gebruiker is degene die in de rolstoel zit. De verzorger is 
degene die de rolstoel bedient. Laat de gebruiker nooit alleen 
in de rolstoel achter. Zorg ervoor dat de verzorger permanent 
toezicht houdt.
Het gebruik van de rolstoel wordt vaker op een dag stopgezet 
als de gebruiker in een ander hulpmiddel of een conventioneel 
product gaat liggen, staan of zitten.
De rolstoel is geschikt voor het vervoer van kinderen en 
volwassenen vanaf 22 kg tot het aangegeven maximumgewicht.
Contra-indicaties
Er zijn geen contra-indicaties bekend
Voorzorgsmaatregelen
Speciale aandacht moet worden gegeven aan de overwegingen 
over de samenstelling van het product en het gebruik van 
accessoires voor gebruikers met beperking in hun: 
• Zintuiglijke waarneming en pijn voelen: ga dan na of 

de rolstoel en de bijbehorende accessoires met hun 
ondersteuning niet te veel druk veroorzaken.

• Motoriek (bv. door ongecontroleerde bewegingen 
te maken): overweeg dan om een rolstoel met een 
dynamische rugleuning te gebruiken.

• Vermogen om rechtop te blijven zitten: gebruik dan de 
rolstoel met accessoires (bv. zijsteunen, vest, riemen of 
armsteunen en een blad). 

• vermogen om de positie van hun hoofd te handhaven: 
overweeg het gebruik van accessoires of een product dat 
ondersteuning biedt voor de positionering van het hoofd.

Toepassingsgebieden
Dit product kan binnen en buiten worden gebruikt
Meegeleverd gereedschap:
• een 4mm en 5mm inbussleutel
• 13 mm steeksleutel

Verklaring van overeenstemming
Dit product voldoet aan de vereisten van de Verordening 
medische hulpmiddelen (2017/45). Het CE-keurmerk moet 
worden verwijderd bij reconstructie van het product, wanneer 
het wordt gebruikt in combinatie met een product van een 
andere fabrikant of wanneer er andere dan originele R82-
reserveonderdelen en -bevestigingen worden gebruikt. Verder 
voldoet dit product aan de vereisten conform:
• EN 12183
De CE-markering moet worden verwijderd als:
• er veranderingen aan het product worden aangebracht;
• het product voor iets anders wordt gebruikt dan het 

beoogde doel en de conformiteitsverklaring
• niet de originele R82-reserveonderdelen en -fittingen 

worden gebruikt.

Als het hulpmiddel met andere producten wordt gecombineerd, 
mag deze combinatie het beoogde doel van de producten 
niet veranderen of de producten zodanig wijzigen dat 
niet kan worden gegarandeerd dat de combinatie aan de 
toepasselijke vereisten voldoet. De persoon die/het bedrijf 
dat verantwoordelijk is voor de combinatie van de producten 
moet ervoor zorgen dat aan de toepasselijke vereisten wordt 
voldaan.
Voorbeelden van toepasselijke vereisten:
• uitlijning van gebruikersgewicht/massa van de 

gecombineerde zitting en onderstel, goedkeuring voor 
vervoer van beide producten in voertuigen (ISO16840-4 
voor de zitting en ISO7176-19 voor het onderstel);

• materiaalveiligheid (biocompatibiliteit, ontvlambaarheid), 
veiligheid mechaniek (stabiliteit, klemgevaar, onderlinge 
verbinding), elektrische veiligheid.

Recycle informatie
Wanneer een voorziening het einde van haar levensduur 
bereikt, dient het te worden gescheiden op verschillende 
materialen, zodat de onderdelen kunnen worden gerecycled 
of op een juiste wijze kunnen worden afgevoerd. Neem, indien 
nodig, contact op met de importeur voor een nauwkeurige 
beschrijving van elk materiaal. 
Accessoires en reserve onderdelen
De voorzieningen van R82 kunnen worden uitgerust met 
diverse accessoires, die voldoen aan de behoefte van het 
kind/de tiener. Vervangende-onderdelen zijn beschikbaar op 
aanvraag. De specifieke accessoires vindt u op onze website. 
Neem contact op met uw dealer voor meer informatie.
R82 Garantie 
R82 biedt 2 jaar garantie op gebreken in uitvoering en 
materialen en 5 jaar garantie op framebreuk veroorzaakt door 
lasfouten. De garantie kan nadelig worden beïnvloed, indien 
de dealer of ouders zijn/haar verantwoordelijkheid niet neemt 
ten aanzien van servicebeurten en/of dagelijks onderhoud 
conform de door R82 voorgeschreven en/of in de User Guide 
aangegeven richtlijnen en intervallen. Voor meer informatie 
verwijzen we naar de website van etac onder de rubriek; 
Service > download.
De levensduur van deze voorziening bij normaal gebruik is 8 jaar, 
indien al het onderhoud wordt uitgevoerd in overeenstemming 
met instructies van de fabrikant en aantoonbaar zijn 
vastgelegd. Het hulpmiddel kan binnen zijn levensduur worden 
teruggegeven 
De garantie geldt alleen in het land waar het product is 
gekocht, en als de voorziening kan worden geïdentificeerd aan 
de hand van het serienummer. De garantie dekt geen schade 
door ongevallen, met inbegrip van schade veroorzaakt door 
onjuist gebruik of onachtzaamheid. De garantie heeft geen 
betrekking op gebruiksonderdelen zoals bijvoorbeeld banden 
en bekleding welke onderhevig zijn aan normale slijtage en op 
gezette tijden moeten worden vervangen.
Deze garantie vervalt indien andere dan niet-originele 
onderdelen/accessoires worden gebruikt of als het product niet 
is onderhouden, gerepareerd of gewijzigd volgens de richtlijnen 
en intervallen die door de leverancier worden voorgeschreven 
en/of worden vermeld in de gebruikershandleiding (User 
Guide). R82 behoudt zich het recht voor om de voorziening 
waarvoor een claim wordt ingediend inclusief de bijbehorende 
documentatie te onderzoeken alvorens de garantie claim te 
honoreren en/of te besluiten de defecte voorziening, accessoire 
of het onderdeel te vervangen of te repareren. De dealer dient 
het betreffende onderdeel waarvoor een claim wordt ingediend 
op te sturen naar het adres waar hij het heeft aangeschaft.
Voorverkoopinformatie
• www.etac.com
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Veiligheid
De op deze voorziening aangebrachte stickers, aanduidingen 
en instructies mogen nooit afgedekt of verwijderd worden en 
moeten gedurende de gehele levensduur van de voorziening 
op hun plek blijven zitten en duidelijk leesbaar zijn. Vervang 
of herstel onleesbare of beschadigde stickers, aanduidingen 
en instructies onmiddellijk. Neem contact op met de importeur 
voor instructies.
In geval van een ongewenste gebeurtenis met betrekking tot 
het apparaat, moeten incidenten tijdig worden gemeld aan uw 
lokale dealer en de nationale bevoegde autoriteit. De lokale 
dealer stuurt de informatie door naar de fabrikant.
Voor informatie over veiligheidsberichten, terugroepacties en 
lokale dealergegevens kunt u terecht op de website etac.com.
Ouder/verzorgende
• Lees alle instructies en User Guide aandachtig door voor 

gebruik en bewaar deze als naslagwerk. Onjuist gebruik 
van deze voorziening kan leiden tot ernstig letsel aan het 
kind/de tiener

• Instellingen en afstellingen aan het product of de 
accessoires mogen alleen worden uitgevoerd door 
personen die de gebruikershandleiding hebben gelezen en 
de noodzakelijke instructies hebben ontvangen van een 
productadviseur.

• Dit product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen 
worden. Verstikkingsgevaar als ze worden verwijderd van 
hun oorspronkelijke plaats

• Gebruik altijd de juiste tiltechnieken en tilhulpmiddelen
• Laat de gebruiker nooit zonder toezicht in dit product 

achter. Zorg dat een zorgverlener permanent toezicht houdt
• Let op eventuele maximumaanduidingen voordat u een in/

verstelling gaat verrichten
• Reparaties/vervangingen mogen alleen worden gedaan 

met behulp van nieuwe originele R82-reserve-onderdelen 
en accessoires en volgens de richtlijnen en intervallen 
voorgeschreven door R82

• In geval van twijfel over het veilig kunnen gebruiken van 
uw voorziening of als er onderdelen niet juist functioneren, 
raden wij u aan om de voorziening niet langer te gebruiken 
en zo spoedig mogelijk contact op te nemen met uw dealer

• Let op dat er geen lichaamsdelen in de bewegende delen 
bekneld raken terwijl u die afstelt

• Zorg ervoor dat er geen lichaamsdelen vastzitten in 
openingen voor de montage van steunen/accessoires.

• Informatie over transport is te vinden in het document 
"Transport in motorvoertuigen" dat bij het product wordt 
geleverd

• Informatie over wegligging is te vinden in het document 
"Wegligging" dat bij het product wordt geleverd

Omgeving
• Controleer de temperatuur van het oppervlak van het 

product voordat u een gebruiker erin laat plaatsnemen. Dit 
geldt met name voor gebruikers met een gevoelloze huid, 
omdat zij geen warmte kunnen voelen. Laat het product 
voor gebruik afkoelen als het oppervlak warmer is dan 41 
°C

• Gebruik deze voorziening op een vlakke ondergrond 
zonder obstakels. Wees bedacht op een verminderde 
manoeuvreerbaarheid op gladde wegen

• Bij gebruik op hellende ondergronden, verwijzen wij u naar 
de specificatie van de maatgegevens

Kind/tiener
• Als het kind/de tiener tegen het maximale gewicht aan 

zit en/of veel ongecontroleerde bewegingen maakt, dient 
u te overwegen om over te stappen op een grotere maat, 
met een hogere maximale belasting of te kiezen voor een 
andere voorziening

De voorziening
• Voer voor het eerste gebruik alle in/verstellingen uit aan 

de voorziening en accessoires en zorg ervoor dat alle 
knoppen, schroeven en gespen goed vastzitten. Houd alle 
gereedschappen buiten bereik van kinderen

• Verwijderbare onderdelen zonder gebruik van 
gereedschap: wielen, voetsteun en kussens. Het 
verwijderen ervan heeft een nadelig effect op het apparaat

• Activeer (wanneer aanwezig) de remmen voordat het kind/
de tiener in de voorziening wordt geplaats 

• Activeer de anti-tips wanneer het product wordt gebruikt op 
hellingen

• Activeer de anti-tips wanneer u de kantelverstelling en/of 
rughoekverstelling versteld

• Deactiveer de anti-kanteluitrusting alvorens een stoeprand 
op te rijden die hoger is dan 10 cm

• Controleer of de voorziening stabiel staat alvorens het 
kind/de tiener in de voorziening te plaatsen

• Wij raden aan om het kind te waarschuwen alvorens u de 
kantelverstelling en/of rughoekverstelling versteld

• Controleer of de wielen en banden in goede staat zijn, op 
druk zijn en goed vastzitten alvorens de voorziening te 
gebruiken

• De juiste bandenspanning staat vermeld op de behuizing 
van de banden en in het hoofdstuk met technische 
gegevens over de banden.

• Gebruik het product in geval van een lekke band niet 
totdat het probleem is verholpen.

• De toegang tot en de wendbaarheid in een motorvoertuig 
hangt voor een groot deel af van de grootte van het 
apparaat en de draaicirkel; kleinere apparaten en/
of apparaten met een kortere draaicirkel bieden over 
het algemeen eenvoudiger toegang tot een voertuig en 
zijn makkelijker wendbaar in een voertuig bij een naar 
voren gerichte positie. Overeenkomstig bijlage D van 
ISO 7176-19 is het product beoordeeld op geschiktheid 
voor het gebruik van in voertuigen verankerde heup- en 
schoudergordels. Het apparaat krijgt de totaalscore "Goed”

• Een product zonder gebruiker erin kan over de weg en door 
de lucht worden vervoerd

• Het bevestigen van extra gewicht kan de stabiliteit 
nadelig beïnvloeden. De plaats van de punten die zijn 
bedoeld om extra gewicht te dragen worden vermeld in de 
Montagehandleiding in de paragraaf over accessoires.

• Stel de gasveer niet bloot aan druk en hoge temperatures.
DO niet doorboren.

• Inspecteer de voorziening en alle accessoires regelmatig 
en vervang defecte/versleten  onderdelen voor gebruik

• Dit product is getest op ontvlambaarheid in 
overeenstemming met EN 1021-2 en ISO 7176-16

• Het product kan zijn vlambestendige eigenschappen 
verliezen als geen originele R82-onderdelen worden 
gebruikt:  Kussens
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Onderhoudsinformatie
Het onderhoud van de voorziening is geheel en al de taak van de bezitter van het hulpmiddel. Als een hulpmiddel niet volgens de 
instructies wordt onderhouden, kan dat de garantie op het hulpmiddel ongeldig maken. Verder kan het niet-onderhouden van een 
hulpmiddel de klinische toestand of veiligheid van het kind en/of de begeleider in gevaar brengen.
Neem indien nodig contact op met uw plaatselijke dealer voor hulp bij het instellen, gebruiken of onderhouden van het product.

Vóór 1e gebruik
• Lees vóór gebruik van de voorziening de User Guide goed 

door en bewaar deze op een veilige plek als naslagwerk
• Stop het meegeleverde gereedschap in het opbergtasje 

aan het frame
Dagelijks
• Gebruik een droge doek om de voorziening te reinigen 
• Visuele inspectie: herstel of vervang beschadigde of 

versleten onderdelen
• Controleer of alle fixaties aanwezig zijn en correct zijn 

aangebracht
• Controleer alle fixaties en gespen op tekenen van slijtage 

van onderdelen
• Let op eventuele maximumaanduidingen voordat u een in/

verstelling gaat verrichten
Wekelijks
• Controleer (indien aanwezig) of alle wielen kunnen vrij 

bewegen en al wielvergrendelingen en remmen kunnen 
gemakkelijk worden geactiveerd

• Veeg resten en vuil weg met een doek die is uitgewrongen 
in warm water met een mild reinigingsmiddel/milde zeep 
zonder chloor, en maak het product voor gebruik droog

• Banden: Controleer regelmatig de bandenspanning 
(aanbevolen: 55 PSI/3,8 bar/380 kPa) en het profiel van 
de banden. Geadviseerd wordt dit minimaal één keer per 
maand te doen. 

Maandelijks
• Alle moeren,  bouten en knoppen van deze voorziening 

moeten worden gecontroleerd en aangedraaid om 
losraken te voorkomen

• Doe wat smeermiddel op de wegzwenkbare onderdelen. 
We raden aan een professioneel smeermiddel te 
gebruiken

Jaarlijks
• Inspecteer het frame op scheuren en werk de 

servicechecklist af. Gebruik nooit een voorziening welke 
gebreken vertoont. Raadpleeg de servicechecklist

• te kunnen functioneren. 
• Als er trommelremmen gemonteerd zijn, moeten de 

binnen- en buitenkabels strak zijn, zonder knikken, zodat 
de remmen goed blijven werken.

Wassen
De stof kan op 60° met een zacht schoonmaakmiddel in een 
machine worden gewassen.
De inlegstukken van schuim kunnen op 40° in de wasmachine 
worden gewassen met een mild wasmiddel:
Het schuim mag tijdens en na het wassen niet worden verbogen, 
samengedrukt of uitgewrongen, aangezien dit de vorm negatief 
kan beïnvloeden.
Hulpmiddelen wasmachine
Dit product kan gedurende 15-20 minuten op 60 ° in een 
wasmachine voor medische hulpmiddelen schoongemaakt 
worden. Gebruikmakend van een mild schoonmaakmiddel of 
desinfectie schoonmaakmiddel zonder chloor.
Desinfectie 
Het product kan zonder accessoires en kussen worden 
gedesinfecteerd met een ontsmettingsmiddel met 
isopropylalcohol 70%. Het wordt aanbevolen om eventuele 
resten en vuil met een doek en warm water met een mild(e) 
wasmiddel/zeep zonder chloor van het product te verwijderen 
en het product te laten drogen voordat u gaat desinfecteren.
Service-interval
Het product moet elke 12 maanden nauwkeurig worden 
nagekeken (elke 6 maanden bij intensief gebruik), of als het 
opnieuw wordt teruggegeven voor gebruik of als het langere tijd 
niet in gebruik is geweest (langer dan 4 maanden). Het product 
moet worden nagekeken door een vakbekwaam technicus die 
weet hoe je het product moet gebruiken. 
Onderhoudschecklist:
Controleer de volgende functies op de beoogde werking en stel 
af waar nodig. Repareer of vervang beschadigde of versleten 
onderdelen. Controleer:
• Controleer de afstelling van het zitvlak. Het zitvlak is 

verstelbaar en blijft daarna in die positie staan.
• Het systeem om de zitting te kantelen wordt afgesteld om 

vrij en zonder overbodige beweging te kunnen lopen
• Smeer het kantelingsysteem niet
• Controleer of de zwenkwielen vrij kunnen bewegen 

en of alle wielvergrendelingen/-remmen gemakkelijk 
ingeschakeld kunnen worden. Zo nodig aanpassen.

• Controleer of wielen met snelkoppeling verwijderd/
vervangen kunnen worden

• Anti-tips kunnen worden bevestigd in werk- en ruststand
• Controleer de bandenspanning
• De spaakbeschermers hebben geen barsten en zijn aan 

het wiel bevestigd, waarbij de clips op elke beschermer zijn 
gemonteerd.

• Vóór opslag: Zet de wielvergrendelingen/remmen altijd uit
• Controleer of moeren en bouten op het product zijn 

aangehaald
• Doe wat smeermiddel op de wegzwenkbare onderdelen
• Controleer het product op scheuren of tekenen van slijtage 

aan de onderdelen
• Controleer of alle etiketten op het product intact zijn
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Montagehandleding

Montage-
handleding
9996097144

Zie pagina 22

Zie pagina 23

Zie pagina 23

Zie pagina 24

Zie pagina 25

Zie pagina 26

Zie pagina 26

Zie pagina 28

Zie pagina 21

Zie pagina 25

Montage-
handleding
9996097133

Montage-
handleding
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handleding
9996097143



7

N
L

Montage-
handleding
9996097248



8

B

C C

A

A

N
L

KLAAR MAKEN 
VOOR GEBRUIK

De Cougar wordt ingeklapt geleverd zodat hij 
tijdens transport zo weinig mogelijk ruimte in 
beslag neemt. 

Volg onderstaande aanwijzingen om de Cougar 
gebruiksklaar te maken. 

1) Trek de zitting helemaal naar achteren voor 
een correct uitgangspunt. 

2) Trek aan de riem (A) aan de achterzijde van 
de rolstoel en kantel het ruggedeelte in ver-
ticale positie. 

3) Trek de hendel (B) naar buiten, breng de 
gasveer aan en laat de hendel los. U moet 
daarbij een klik horen. 

4) Draai de duwbeugel naar de gewenste positie 
en zet hem vast (C). 

De Cougar is nu klaar voor gebruik. 

Zorg er voor dat het vergrendelmechanisme 
aan het uiteinde van de riem (A) en de hen-
del voor de gasveer (B) op hun plaats klik-
ken wanneer u het ruggedeelte kantelt. 

NL

T-TOOL
De T-tool (A) helpt de vierkante plaatjes in de 
gleuf te houden wanneer men bijvoorbeeld 
kniesteunen of een bekkensteun monteert of 
verstelt. 

Steek de T-tool in de gleuf en draai hem 90° 
zodat hij het plaatje ondersteunt.

NL
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TRANSFER IN EN 
UIT DE COUGAR 

Voordat de gebruiker plaatsneemt in de Cougar, 
dient u beide remmen te activeren, de voetsteu-
nen opzij te klappen of de beensteun weg te 
halen. Tevens dienen de anti-tipsteunen naar 
achteren te zijn uitgeklapt. 

Laat vervolgens de gebruiker in de Cougar 
plaatsnemen en maak de fixaties 
(b.v. heupgordel, fixatievest of wegzwenkbare 
zijsteunen) zorgvuldig vast. 

Het is niet nodig om de beensteunen weg te 
halen wanneer de gebruiker met behulp van een 
tillift in de Cougar plaatsneemt.

NL
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GASVEER 
VERSTELLING

De Cougar is uitgerust met een gasveer ten 
einde de hoek te kunnen verstellen. Na enige tijd 
kan het nodig zijn dat de gasveer opnieuw moet 
worden bijgesteld. Dit is alleen nodig indien:

- De gasveer niet meer vastgezet kan worden
- De gasveer niet meer reageert op de be-
 dieningshendel 

Als de gasveer niet meer in een bepaalde stand 
te blokkeren is (schuift langzaam uit) dient u 
eerst de moer (B) met een 17mm steeksleutel 
los te draaien. Draai vervolgens de as (A) links 
om (tegen de klok in) en draai de moer (B) weer 
vast. Controleer of het probleem is verholpen. 
Herhaal deze handelingen zonodig (of vraag uw 
dealer om hulp).

Als de gasveer volstrekt niet reageert op de 
bediening shendel (schuift niet in- of uit) dient u 
de moer (B) met een 17mm steeksleutel los te 
draaien. Draai vervol gens de as (A) rechts om 
(met de klok mee) en draai de moer (B) weer 
vast. Controleer of het probleem is verholpen. 
Herhaal deze handelingen zonodig (of vraag uw 
dealer om hulp).

Stel de gasveer niet bloot aan druk, hoge 
temperaturen en perforatie.

Zorg dat de "zuigerstang" niet wordt 
blootgesteld aan krassen. Gebruik bij vo-
orkeur een (zachte) doek en geen scherp 
gereedschap voor het bijstellen van de 
gasveer.

NL
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QUICK RELEASE 
WIELEN 

De Cougar is standaard uitgevoerd met Quick 
- Release achterwielen. Hiermee kunnen de 
achterwielen eenvoudig van het frame worden 
verwijderd. 

Als u een wiel wilt verwijderen, drukt u knop (A) 
op de achteras in en trekt u de as met het wiel 
naar u toe. 

Op dezelfde wijze kunnen de achterwielen wor-
den teruggeplaatst. Op het moment dat u de as 
van het achterwiel terugplaatst dient u een klik 
te horen. Laat vervolgens de knop (A) los en 
controleer of het wiel goed vast zit. 

Trek aan het wiel om te controleren of de 
as op zijn plaats zit en vergrendeld is. 

Voordat u de achterwielen verwijderd en/of 
terugplaatst dienen beide remmen te zijn 
gedeactiveerd.

NL
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ZITHOEK- EN 
RUGHOEK 
VERSTELLING

Zithoekverstelling (kantelverstelling):
Activeer de linker hendel (A) aan de duwbeugel 
om de zithoek te verstellen.

De Cougar kan met of zonder gasveer voor de 
rughoekverstelling worden besteld.
Colg onderstaande aanwijzingen om de rughoek 
te verstellen:

Rughoekverstelling (met gasveer):
Activeer de rechter hendel (B) aan de duwbeugel 
om de hoek van het ruggedeelte te verstellen.

Rughoekverstelling (bediening door gebru-
iker):
De Cougar kan worden uitgevoerd met een 
bedieningshendel, zodat de gebruik zelf de 
rughoek kan verstellen. Monteer de hendel (C) 
in het rugleuningsprofiel.

U kunt de hoekverstellingen eenvoudig uitvoeren 
terwijl de gebruiker in de Cougar zit. 

Rughoekverstelling (eenmalig):
Draai de bouten (D) los met de meegeleverde 5 
mm inbussleutel en plaats de dwarsverbinding 
op de gewenste hoogte. De rughoek veranders 
wanneer de dwarsverbinding wordt verplaatst. 
Draai de bouten (D) vast wanneer de gewenste 
positie is bepaald.

NL
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DUWBEUGEL
U kunt de hoek van de duwbeugel eenvoudig 
verstellen en zo aanpassen aan de lichaams-
lengte van de verschillende begeleiders. 

Gebruik nooit de duwbeugel voor het tillen 
of duwen van de rolstoel op/af een trap, 
verhoging, trottoirband etc. De rolstoel 
kan alleen worden opgetild door twee 
personen die de rolstoel vasthouden aan 
het frame. Til de rolstoel nooit op aan de 
duwbeugel.

NL

DUWBEUGEL
Volg onderstaande aanwijzingen voor het mon-
teren van de duwbeugel.

1) Verwijder de zwarte kunststof afwerkdopjes 
(A) van de bovenzijde van de rugprofielen.

2) Schuif de duwbeugel in de rugprofielen en zet 
deze vast met behulp van de 2 inbusbouten 
(B) aan beide zijden.

De bovenste inbusbouten aan beide zijden, 
dienen vastgezet te worden ter 
hoogte van de daartoe aangebrachte mar-
keringen in het rugprofiel.

3) Dit dient ter voorkoming van het naar boven 
trekken van de duwbeugel tijdens gebruik.

NL
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ANTI-TIPSTEUNEN
De Cougar wordt standaard met anti-tipsteunen 
geleverd. De anti-tipsteunen bevinden zich aan 
de achterzijde van de Cougar, onder de zitting. 

Om gebruik te maken van de anti-tipsteunen 
moeten deze licht naar beneden worden gedrukt 
(A) met de voet en in de gewenste positie wor-
den gedraaid. Als u de anti-tipsteun niet wilt 
gebruiken, draait u hem 180°. 

Maak altijd gebruik van de anti-tipsteunen 
wanneer de Cougar in een kantelstand 
staat. Wij raden u aan de werking van de 
anti-tipsteunen regelmatig te controleren.

NL

DE LUMBAALSTEUN 
VERSTELLEN

*  Verwijder de hoes.
*  Plaats de lumbaalsteun op de gewenste plek 

tegen het rugkussen aan. Druk vast tegen het 
klittenband.

*  Plaats de hoes terug.

NL
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BEENSTEUNEN EN 
VOETPLATEN

Volg onderstaande aanwijzingen als u beensteu-
nen wilt aanbrengen op de Cougar:

1) De beensteunen aanbrengen:
 Maak met een schroevendraaier het afwerk-

dopje (A) los en leg het weg. Monteer de 
bevestigingen voor de beensteunen. Zet ze 
vast met de meegeleverde 5mm inbussleutel. 
Plaats het afwerkdopje terug. Plaats de been-
steun in de bevestiging. Duw de ontgrendel-
knop (B) omlaag wanneer u de beensteun wilt 
aanbrengen of juist weghalen. Zorg ervoor dat 
de ontgrendelknop op zijn plaats klikt. 

2) “Wegzwenk”-functie:
 Duw de ontgrendelknop (B) omlaag en trek 

de beensteun iets omhoog. Nu kunt u hem 
naar opzij draaien. Draai de beensteun op zijn 
plaats. Zorg ervoor dat de ontgrendelknop (B) 
op zijn plaats klikt. 

3) Hoekverstelbare beensteunen:
 Duw de hendel (C) omlaag als u de hoek van 

elke beensteun afzonderlijk wilt verstellen. 

4) In hoogte verstelbare voetplaten:
 Verwijder de inbusbout (D) met behulp van 

de meegeleverde 5mm inbussleutel. Stel 
de hoogte van de voetsteun in en draai de 
inbusbout weer vast. 

5) Hoekverstelbare voetplaten:
 Gebruik de meegeleverde 5mm inbussleutel 

om de inbusbouten (E) los te draaien. Stel 
de hoek van elke voetplaat afzonderlijk in en 
draai de inbusbouten vast. 

6) Hakbakken:
 Plaats de hakbak op de voetplaat en zet de 

hakbak vast met de meegeleverde boute, 
gebruikmakende van de al aanwezige gaten 
in de voetplaat.

NL
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ZITHOOGTE 
VERSTELLEN

Volg onderstaande aanwijzingen om de zit-
hoogte te verstellen: 

1) Verwijder de zwarte beschermdopjes.
2) Draai de moeren (A) los met steeksleutels no. 

13 en verwijder de bouten.
3) Zet de zitting in de gewenste hoogte.
4) Plaats de bouten terug en draai de moeren 

weer vast. 
5) Plaats vervolgens weer de zwarte bescherm-

dopjes.

Zorg er voor dat de zithoogte aan beide 
zijden van het frame gelijk is. 

De hoek van de zitting verandert wanneer 
de zithoogte wordt versteld. 

ZITHOEK 
VERSTELLEN

Ontspan de gasveer aan de achterzijde van 
de Cougar, door de rechter hendel (A) aan de 
duwbeugel te activeren. 

Trek de zitting helemaal naar achteren voor een cor-
recte uitgangspositie voor de zithoekverstelling. 
Volg onderstaande aanwijzingen om de zithoek 
te verstellen: 

1) Demonteer het onderste deel van de gasveer (B).
2) Draai de bouten (C) onder de zitting los en stel 

de zithoek in. Draai de bouten weer vast. 
3) Draai de bouten (D) los. Stel de hoogte van 

de buis aan de achterzijde af. Zo kunt u het 
onderste deel van de gasveer weer aanbren-
gen. Draai de bouten weer vast. 

Zorg ervoor dat de zithoogte aan beide 
zijden van het frame gelijk is. 

De hoogte van de buis moet aan beide 
zijden van de Cougar gelijk zijn. 

NL
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ZITDIEPTE 
VERSTELLEN

Ontspan de gasveer aan de achterzijde van de 
Cougar, door de rechter hendel aan de duw-
beugel te activeren en plaats de rugleuning in 
verticale positie.
 
De zitting is 10 cm in diepte verstelbaar. Volg 
onderstaande aanwijzingen om de zitdiepte te 
verstellen: 

1) Kantel de Cougar naar achteren zodat u toe-
gang heeft tot de houten zittingplaat aan de 
onderzijde. Verwijder voor een beter zicht de 
beensteunen. 

2) Verwijder de inbusbouten (A) en (B) met 
behulp van de meegeleverde 5mm inbus-
sleutel. 

3) Breng de houten plaat in de gewenste positie. 
De voorgeboorde bevestigingspunten in de 
houten plaat hebben een tussenruimte van 
5 cm. 

4) Draai de inbusbouten (A) en (B) in de gewen-
ste positie vast. 

5) Draai de inbusbouten (C) en (D) aan beide 
zijden los en beweeg de profielen naar voren 
of achteren. 

6) Draai de inbusbouten (C) en (D) vast als de 
profielen zich in de gewenste positie bevin-
den. 

Tijdens het verstellen van de zitdiepte mag 
u de hendel voor de zithoekverstelling niet 
activeren. 

Zorg dat de zitprofielen aan beide zijden op 
dezelfde positie worden afgesteld.

NL
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HANDREM
De handrem bevindt zich onder aan het frame 
en kan door zowel gebruiker als begeleider 
worden bediend. 

*  Als u de remhendel naar voren drukt wordt 
de rem geactiveerd. 

*  Als de remhendel naar achteren wordt getrok-
ken wordt de rem gedeactiveerd.

De handrem is aan het frame gemonteerd en 
kan, afhankelijk van wielmaat en remprestaties, 
naar voren of achteren worden verplaatst. Hoe 
dichter het remblokje naar het wiel toe wordt ge-
schoven hoe zwaarder de rem werkt. Hoe verder 
het remblokje van het wiel af wordt geschoven 
hoe lichter de rem werkt.

Draai met de meegeleverde 4mm inbussleutel 
de inbusbouten (A) los als u het remblokje wilt 
verplaatsen. Draai de inbusbouten vast wanneer 
de gewenste positie is bereikt. 

Voor een goede werking van de rem dient u 
de banden op spanning te houden en deze 
regelmatig te controleren. Aanbevolen druk 
achterbanden: 55 PSI/3,8 bar/380 kPa.

Zorg voor een afstand van 8-10 mm tussen 
het remblokje en de achterband. 

NL
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TROMMELREM
De hendels voor de trommelrem bevinden zich 
aan de duwbeugel en worden door de begeleider 
bediend. 

Knijp de hendel in om de rem in werking te 
stellen. Activeer de rode hendel om de rem te 
deactiveren. 

NL

WIELCOMBINATIES 
De aanbevolen wielcombinaties voor de Cougar 
staan in onderstaande tabel. 

Als u een andere zithoogte wenst, kijk in deze 
gebruiksaanwijzing dan onder “Zithoogte ver-
stellen”. 

Wielcombinaties: 

Het is belangrijk dat u ook de hoek van de 
voorvork verstelt als u van wielgrootte ver-
andert. U verkrijgt de beste rij-eigenschap-
pen als u de voorvorken loodrecht op de 
grond en beide voorvorken in dezelfde 
hoek houdt. 

Voor het verstellen van de voorvorken 
draait u de bouten voldoende los. Vervol-
gens drukt u de voorwielbevestiging naar 
buiten. Draai voorzichtig de voorvork in de 
gewenste positie en draai de bouten weer 
vast. Zorg hierbij dat de vertandingen goed 
in elkaar vallen.

Zorg ervoor dat de juiste anti-tip steun wordt 
gebruikt.

 12½" 20" 22" 24"

 6" √ √ √ √

 8" √ - √ √

NL

 12½" 20" 22" 24"

 6" kort kort lang lang

 8" kort   - lang lang
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AANPASSEN 
ZWAARTEPUNT

Het zwaartepunt kan bij de Cougar worden aangepast door 
het verstellen van de zitting en de achterwielen.
Volg onderstaande aanwijzingen voor het aanpassen van 
het zwaartepunt:

1) Verwijder de achterwielen.
Verplaatsen van de zitting:
2) Draai de 4 inbusbouten (A) aan beide zijden van het 

frame los. Kantel de zitunit en verwijder voorzichtig de 
buitenste afdekplaatjes. Druk hiervoor lichtjes het frame 
naar buiten.

3) Verplaats de zitting naar voren of achteren door lichtjes 
het frame naar buiten te drukken. Verplaats de zitting 
naar positie A, B of C. Zorg er voor dat de kunststof 
fittingen (C) in de gaten van de gewenste positie vast 
“klikken”.

4) Plaats de buitenste afdekplaatjes weer terug (druk 
hiervoor lichtjes het frame naar buiten) en draai de 4 
inbusbouten vast.

Verplaatsen van de achterwielen:
5) Verwijder de hoogteverstelling (D) aan beide zijden vol-

ledig met behulp van steeksleutel no. 13.
6) Kantel de complete zitunit naar voren en laat deze op 

de vloer rusten.
7) Demonteer aan beide zijden de asgat-bevestiging (E) 

met behulp van ringsleutel no. 17.
8) Draai de 7 inbusbouten met de meegeleverde inbus-sleu-

tel en de bout met een waterpomptang los en verwijder 
de buitenste afdekplaat (F). Verwijder de kleine kunststof 
dopjes uit de gaten aan de binnenzijde van het frame.

9) De dwarsverbinding kan nu naar de gewenste positie  
A, B of C worden verplaatst. Druk hiervoor lichtjes het 
frame naar buiten en verplaats de dwarsverbinding naar 
voren of achteren. Zorg er voor dat beide zijden van de 
dwarsverbinding in de gaten van de gewenste positie 
vast “klikken”.

10) Plaats de buitenste afdekplaat (F) terug en draai de 7 
inbusbouten + bout weer vast. Druk de kunststof dopjes 
terug in de gaten. Monteer de asgat-bevestiging. Kantel 
de complete zitunit weer terug naar achteren. Monteer 
de hoogteverstelling en breng als laatste de achterwielen 
aan.

De Cougar is klaar voor gebruik.

Zorg er voor dat ook de positie van de handremmen wordt 
aangepast. Het verstellen van de positie (A,B en C) gaat 
met stappen van 5 cm.

Wanneer de 24" achterwielen in de voorste positie 
(A) worden geplaatst, kunnen alleen trommelremmen 
gebruikt worden.

Geadviseerd wordt om het aanpassen van het 
zwaartepunt te laten  uitvoeren door een gekwalifi-
ceerd technicus.

Het is belangrijk dat u alle (inbus-)bouten stevig 
aandraait en ze regelmatig controleert, vooral wan-
neer het zwaartepunt is aangepast.

Als het zwaartepunt meer naar de achteras komt te 
liggen (= zitunit meer naar achteren of achterwielen 
meer naar voren), dan kan dit de kans op kiepen 
vergroten. Geadviseerd wordt om dan gebruik te 
maken van de anti-tipsteunen.

NL
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RUGSTEUNGEDEELTE 
De Cougar kan worden geleverd met ofwel een 
houten rugondersteuningsplaat, ofwel een rug-
steun met spanbanden, ofwel voorbereid voor 
speciale rugsteunmontage.

Rugsteun met houten plaat:
De houten plaat is bevestigd in de profielen van 
het ruggedeelte.

Rugsteun met spanbanden:
De rugsteun met spanbanden is bevestigd in de 
profielen van het ruggedeelte. De spanbanden 
kunnen versteld worden, bijvoorbeeld voor meer 
of minder lende-ondersteuning. De spanbanden 
zijn voorzien van klittenband (A) om het verstellen 
te vereenvoudigen.

Speciale rugsteunmontage:
De Cougar kan worden voorbereid voor montage 
van speciale rugondersteuning van andere fabri-
kanten. De speciale rugsteun en bijbehorende 
fittingen kunnen gemonteerd worden op de ronde 
buizen in de rugbevestiging. Volg hiervoor verder 
de aanwijzingen die meegeleverd worden bij de 
speciale rugbevestiging. 

NL

SPATBORDEN 
Op de Cougar kunnen spatborden worden ge-
monteerd. Volg onderstaande aanwijzingen om 
de spatborden te monteren:

1) Monteer de fittingen voor de spatborden op de 
achterzijde van het frame (A). Verwijder de 2 
bouten en bevestig de meegeleverde speciale 
bouten (B).

2) Plaats de fitting (C) en zet deze vast met de 
meegeleverde veerringen en inbusbouten (D). 
Gebruik voor het vastdraaien de 5 mm inbus-
sleutel.

3) Plaats tot slot de spatborden (E) in de fittingen. 
Trek de bouten, plaatjes en moeren (F) zo ver 
mogelijk omhoog in de rails en zet vast.

De zitting en de wielen kunnen bij de Cougar 
verplaats worden. Als de zitting in de meest 
voorste stand staat ingesteld en de wielen 
in de meest achterste stand staan ingesteld 
(of net andersom). Dan is de montage van 
de spatschermen niet mogelijk.

NL
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ARMSTEUNEN, 
KLEDING-
BESCHERMERS 
EN ARMSTEUN-
VERLENGERS 

Draai de inbusbouten los en verwijder het af-
werkdopje van het zittingprofiel. Monteer de 
bevestiging voor de armsteun in het zittingpro-
fiel (A) en zet vast met de meegeleverde 5mm 
inbussleutel. 

De bevestigingen kunnen naar voren of achteren 
worden verplaatst, afhankelijk van de positie 
waar de armsteunen moeten komen. 

Breng de armsteun aan in de bevestiging. Druk 
de knop (B) in en schuif de armsteun omhoog 
of omlaag naar de gewenste hoogte. Laat de 
knop los. 

Kledingbeschermers: Bij aflevering is de kleding-
beschermer bevestigd aan de armsteunbuis. De 
kledingbeschermer kan naar boven of beneden 
worden versteld, afhankelijk van de plaats waar 
de kledingbeschermer nodig is. Verwijder de 
inbusbout (C) met behulp van de meegeleverde 
5mm inbussleutel. Schuif de kledingbeschermer 
naar de gewenste positie en draai de inbusbout 
weer vast. 

De kledingbeschermer kan ook zonder arm-
steun worden bevestigd. Verwijder de kleding-
beschermer en plaats hem in de opening in 
de armsteun-bevestiging. In deze stand is de 
kledingbeschermer niet in hoogte verstelbaar.

Armsteunverlengers:

De armsteun kan verlengd worden. Monteer de 
verlenging in het uiteinde van de armsteun (D) 
en zet het verlengstuk vast met de stelknoppen.

NL
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SPAAK-
BESCHERMERS 

Volg onderstaande aanwijzingen om de spaak-
beschermers aan te brengen:

* Plaats de spaakbeschermers aan de buiten-
zijde van de achterwielen.

* Bevestig de meegeleverde clips in de ope-
ningen van de spaakbeschermers en klik ze 
vast op de spaken.

NL

VOETSTEUN 
MONTEREN

De Cougar kan worden uitgerust met verschil-
lende voetsteunen en voetsteunstangen. Volg 
de onderstaande instructies voor een correcte 
bevestiging:

*  Demonteer de bevestigingen (A) onder de 
zitting en monteer de nieuwe bevestigingen 
(B).

*  Plaats de voetensteunbevestiging in de 
buizen van de bevestigingen (B).

*  Monteer de gewenste voetsteunstang en 
voetsteunen/voetplaat. De Cougar is nu klaar 
voor gebruik.

NL
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BEENSTEUNEN
De beensteunen zijn eenvoudig in hoogte en 
hoek te verstellen. 

*  Hoogteverstelling. Draai de schroef (C) los.

*  Hoekverstelling. Draai de schroef (E) los.

*  Als u de diepte wilt verstellen, verwijdert u 
de schroef (E) uit de montageplaat. Vervol-
gens stelt u de nieuwe positie in, brengt u de 
schroef weer aan en draait u de schroef stevig 
vast.

Controleer of alle schroeven stevig aan-
gedraaid zijn.

NL
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STOKHOUDER
Op de Cougar kan een stokhouder worden ge-
monteerd.
Bevestig de houder met klem aan de bovenzijde 
van het frame en de houder met bak aan de 
onderzijde van het frame.

NL

WERKBLAD
Steek de beide buizen van het werkblad in de 
openingen aan de voorzijde van de armsteunen. 
Zet het werkblad vast met de stelknoppen (A).

Gebruik de meegeleverde 5mm inbussleutel om 
de breedte van het beslag van het werkblad (B) 
in te stellen.

NL

BLAD VOOR 
ZUURSTOFFLES

* Bevestig het blad aan de onderste stang van 
het frame (A).

* Boor een gat aan elke zijde van het frame 
en monteer de riemen met behulp van de 
meegeleverde bouten (B).

* Verstel de riemen zodanig dat het blad hori-
zontaal staat.

U kunt uw lokale dealer vragen om hulp bij 
het monteren van dit blad.i

NL
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ABDUCTIEKLOS
De Cougar kan worden uitgerust met een ab-
ductieklos.

Monteer de bevestiging in de voorgeboorde 
bevestigingspunten onder de zitting. Gebruik 
daarbij de meegeleverde inbusbouten en de 
4mm inbussleutel.

Plaats de abductieklos in de bevestiging en zet 
vast met de stelknop (A).
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BEKKENSTEUNEN 
Draai de inbusbout los en verwijder het afwerk-
dopje van het zittingprofiel. Bevestig de bekken-
steun en zet deze vast met de meegeleverde 
3mm inbussleutel (A). 

De bekkensteunen kunnen op meerdere ma-
nieren versteld worden. Draai de inbusbouten 
(B) en (C) los. Verstel de bekkensteun en zet 
vast met de meegeleverde 5mm inbussleutel. 

De bekkensteunen zijn ook in diepte verstelbaar. 
Draai met behulp van de meegeleverde 3 mm 
inbussleutel de inbusbouten (D) in de bevesti-
ging los. Bepaal de gewenste positie en draai 
de inbusbouten weer vast. 

Indien er gekozen wordt voor bekkensteunen 
vervallen de kledinbeschermers.

NL
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HOOFDSTEUN
Plaats de hoofdsteun in de bevestiging in het 
ruggedeelte van de Cougar en zet de hoofdsteun 
vast met de stelknop (A). 

Hoek- en zijdelingse verstelling van de hoofd-
steun (B). 

Het beste is om alle instelmogelijkheden los te 
draaien en de juiste positie te kiezen. Zet ver-
volgens alle bouten weer vast.

NL

FIXATIEVESTEN EN 
GORDELS 

Standaard is de Cougar uitgerust met bevesti-
gingen (in de vorm van gespen) voor bijv. een 
heupgordel. 

Er kunnen nog meer fixatievesten en -gordels op 
de Cougar worden bevestigd. Monteer hiervoor 
de benodigde fix-locks volgens bovenstaande 
beschrijving.

Zorg er voor dat alle fixaties en verstel-
lingen goed vastzitten en controleer deze 
regelmatig.

NL
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FIX-LOCKS 
Fix-locks kunnen worden gemonteerd in de 
profielen van zowel zitting als ruggedeelte (A). 
De fix-lock met de klem moertjes wordt in het 
profiel geplaatst. Draai de klem moertjes in ho-
rizontale richting. Trek de fix-lock naar buiten 
terwijl u hem vastzet met de meegeleverde 3mm 
inbussleutel. 

Aan de bovenste buis van het ruggedeelte kun-
nen twee fix-locks met riemen worden aange-
bracht (B). Bevestig de riem rond de buis met de 
metalen gesp aan de binnenzijde. Bevestig de 
riem in de metalen gesp en zet deze vervolgens 
stevig vast. 

Fix-locks kunnen ook aan de achterkant van 
de zitting worden gemonteerd (C). Monteer de 
bevestiging met de fix-locks in de voorgeboorde 
bevestigingspunten aan de bovenzijde van de 
houten plaat. Gebruik de meegeleverde bouten 
om de bevestiging vast te zetten. 

NL
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PRODUCT-
INDENTIFICATIE 
STICKERS

A) Serienummer 
 
 Deze sticker bevindt zich op de voorste door-

lopende buis onder de zitting. 

B) Fabrikant 
 
 Deze sticker bevindt zich op de voorste door-

lopende buis onder de zitting. 

NL



30

H

I

D

B

C

E

A

G

350 (13¾") 400 (15½") 450 (17½") 500 (19½")
370-470 (14½-18¼") 370-470 (14½-18¼") 430-530 (16¾-20¾") 490-590 (19-23")
450 (17½") 500 (19½") 600 (23½") 600 (23½")
280-460 (11-18") 280-460 (11-18") 280-460 (11-18") 280-460 (11-18")
240-420 (91/4-161/4”) 240-420 (91/4-161/4”) 240-420 (91/4-161/4”) 240-420 (91/4-161/4”)
460-530 (18-20¾") 460-530 (18-20¾") 460-530 (18-20¾") 460-530 (18-20¾")
570 (22¼") 620 (24¼") 670 (26¼") 720 (28")
780 (30½") 780 (30½") 830 (32¼") 830 (32¼")
960 (37½") 990 (38½") 1080 (42") 1100 (43")

660 (25¾") 660 (25¾") 660 (25¾") 660 (25¾")
780 (30½") 780 (30½") 830 (32¼") 830 (32¼")
880 (34¼") 940 (36¾") 970 (37¾") 1000 (39")
25 kg (55 lb) 26 kg (57 lb) 27 kg (59,5 lb) 28 kg (61,5 lb)
75 kg (165 lb) 75 kg (165 lb) 100 kg (220 lb) 120 kg (264 lb)
75 kg (165 lb) 75 kg (165 lb) 75 kg (165 lb) 75 kg (165 lb)

N
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MAATGEGEVENSNL

Maat 1
mm (inch)

Maat 2
mm (inch)

Maat 3
mm (inch)

Maat 4
mm (inch) 

Zitbreedte (A)
Zitdiepte (met anatomisch rugkussen) (B)
Rugleuninghoogte (C)
Onderbeenlengte (D)
Onderbeenlengte, solide beensteunen (D)
Zithoogte, vanaf de vloer  (E)
Breedte met 22” wielen (G)
Lengte, zonder voetsteunen (H)
Hoogte, bovenkant rugleuning (I)
Gevouwen zonder beensteunen:
Hoogte, bovenkant rugleuning
Lengte
Draaicirkel
Massa hulpmiddel, met spanbandenrugsysteem en z/ beensteunen

Max. massa gebruiker
Max. massa gebruiker bij transport
Max. nominale belasting 102 kg (224.8 lb) 103 kg (227 lb) 129 kg (284.3 lb) 150 kg (330.9 lb)
Hoekverstellingen:
Kantelverstelling 37° (45º) 37° (45º) 37° (45º) 37° (45º)
Rugleuningverstelling 0º - 35º 0º - 35º 0º - 35º 0º - 35º
Beensteunen 90º 90º 90º 90º

De Cougar is opgemeten met de volgende wielcombinatie, geplaatst in de standaard wielpositie: 22” achterwielen en 6”
voorwielen. De Cougar is opgemeten met komfort kussens en met de zitting in horizontale en het ruggedeelte in vertical positie. 
Omdat we diverse types beensteunen en kussens leveren, is het gewicht vermeld zonder beensteunen en kussens. Een andere 
configuratie dan de bovengenoemde standaarduitvoering kan andere maatgegevens opleveren.
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Aanbevolen afmetingen Klaar voor gebruik (mm)

Totale lengte – maximum 1200

Totale breedte – maximum 700

Totale hoogte – maximum 1200

Draaidiameter – maximum 1000

Draaibreedte – maximum 1300
Vrije hoogte boven de grond - 
minimum 30

Rolstoelen die met de trein kunnen worden vervoerd - limieten
Totale lengte – maximum 1200 mm + 50 mm voor voeten

Totale breedte – maximum 700 mm + 50 mm aan weerszijden voor handen 

Totale hoogte – maximum 1375 mm (inclusief 95e percentiel voor een mannelijke gebruiker)

Draaidiameter – maximum 1500 mm

Kleinste wielen Geschikt voor een opening van 75 mm horizontaal en 50 mm verticaal

Gewicht – maximum 200 kg voor handbewogen rolstoel en inzittende (inclusief bagage)

Obstakelhoogte die kan worden 
overwonnen - maximum

50 mm

Vrije hoogte boven de grond - 
minimum

60 mm onder de voetsteun met een hellingshoek van 10° aan de bovenkant 
om vooruit te gaan

Helling waarop de rolstoel veilig en 
stabiel blijft - maximum

6° dynamische stabiliteit in alle richtingen
9° statische stabiliteit in alle richtingen, ook met geactiveerde rem

Productveiligheid
Door de verschillende varianten en instellingen kan het zijn dat de rolstoel te groot is voor vervoer met de trein. Er 
kunnen maatregelen worden genomen om na te gaan of de betreffende rolstoel binnen de limieten valt. (Zie tabel 2)

Productveiligheid
Door de verschillende varianten en instellingen kan de rolstoel groter worden dan de aanbevolen afmetingen. 
Door de rolstoel niet groter te maken dan de aanbevolen totale breedte en totale lengte kan de gebruiker gegarandeerd 
probleemloos door nooduitgangen en vluchtroutes gaan. (Zie tabel 1)
Tabel 1

Tabel 2
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TECHNISCHE GEGEVENS
Frame:    Poedergecoat Aluminium buizen
PA6 kunststof delen: Glasvezelversterkt nylon
Kussens:    Vlamvertragend koudschuim. 
Hoezen:    Vlamvertragende Trevira CS

FABRIKANT
R82 A/S
Parallelvej 3   
DK- 8751 Gedved   

NL
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