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Inhoud

Hartelijk dank dat u voor een van de producten van Etac hebt gekozen. 
Om schade bij het monteren, hanteren en gebruik te vermijden moet 
u deze handleiding doorlezen en bewaren. U vindt deze handleiding ook 
op www.etac.com. Er zijn ook nog andere documenten, zoals informatie 
over het voorschrijven, de verkoopgids en revisie-instructies.
In deze handleiding is de gebruiker degene die in de stoel zit. De begeleider 
is degene die de gebruiker bijstaat.

Dit symbool vindt u in de handleiding bij de tekst. Het geeft aan 
in welke gevallen de veiligheid van de rolstoel, de gebruiker of de 
begeleider in gevaar kan zijn.

Dit symbool vindt u in de handleiding bij de tekst. Hier vindt 
u praktische adviezen en tips.
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Productbeschrijving:
De Etac Cross 6 (hierna de Cross 6 genoemd) 
is een handbewogen, kruislings inklapbare 
all-round rolstoel. De Cross 6 biedt heel veel 
mogelijkheden om de rolstoel op de individuele 
gebruiker af te stemmen via zijn instellingen 
en configureerbare onderdelen. De Cross 6 
is ontworpen voor gebruik binnen en buiten. 
De Cross 6 heeft vastzetpunten voor vervoer 
in motorvoertuigen. De Cross 6 is bedoeld 
voorhergebruik.

Beoogd gebruik:
De Cross 6 is zo ontworpen dat hij kan worden 
aangepast aan wat de individuele gebruiker 
kan en nodig heeft. 

Beoogde gebruiker:
De Cross 6 is bedoeld voor gebruikers met een 
lichamelijke handicap. De rolstoel kan zonder 
begeleider worden gebruikt, als de gebruiker 
zonder hulp de functies ervan begrijpt en zelf-
standig kan rijden en remmen. De rolstoel is 
bedoeld voor bediening met de hand en voet. 
Het ontwerp van de rolstoel is gebaseerd op 
gebruikers met een volwassen postuur met 
een lichaamslengte van 140 cm. De rolstoel is 
ook geschikt voor mensen met een amputatie. 
De rolstoel is meestal niet geschikt voor kleine 
kinderen. Het maximaal toegestane gewicht van 
de gebruiker staat vermeld in onderstaande 
technische gegevens. Het gebruik van de  
rolstoel is niet beperkt tot mensen met een  
specifieke diagnose.

Contra-indicaties:
Gebruikers met dementie of cognitieve beper-
kingen mogen niet zonder assistentie in de rol-
stoel gaan zitten of uit de rolstoel stappen.

Etac verbetert zijn producten continu. Daarom 
behouden wij ons het recht voor om de 
producten zonder kennisgeving vooraf te 
veranderen. De afmetingen in de tekeningen 
of ander materiaal zijn slechts indicatief.

Wij zijn niet aansprakelijk voor drukfouten of 
onvolledige documentatie.

CE-markering, tests:
Het product voldoet aan Richtlijn 93/42/EEG 
betreffende medische hulpmiddelen.

Het product is getest en voldoet aan de eisen van 
EN 12183, waarin tests van de ontvlambaarheid 
overeenkomstig ISO 8191-2 zijn opgenomen.

Er is ook een combinatieovereenkomst beschik-
baar, zie www.etac.com.

Het product heeft een crashtest ondergaan 
bij het Zweedse onderzoeksinstituut RISE 
(Research Institutes of Sweden), overeen-
komstig ISO 7176-19. De tests zijn uitgevoerd 
met klembeugel UNWIN_WWR/ATF/K/R en met 
de driepuntsgordel 907523, Klippan Safety AB.

Levensduur:
De levensduur van het hoofdproduct bedraagt 
naar verwachting minimaal vijf jaar als het 
product zoals bedoeld wordt gebruikt en in over-
eenstemming met de veiligheidsinstructies, de 
revisiehandleiding en de onderhoudsinstructies 
in de gebruikershandleiding. Het hoofdproduct 
bestaat uit een zit- en rugframe. De resterende 
onderdelen/accessoires worden gehanteerd in 
overeenstemming met de handleiding en revisie-
handleiding. De werkelijke levensduur kan  
variëren, afhankelijk van hoe vaak en hoe inten-
sief het product wordt gebruikt, maar bedraagt 
maximaal 10 jaar. Als men het product wil blijven 
gebruiken na de door Etac gespecificeerde 
levensduur, dan is de eigenaar van het product 
er zelf verantwoordelijk voor dat het product 
functioneert volgens de handleiding en revisie- 
instructies. Als dat niet kan worden gegarandeerd, 
dan mag het product niet langer worden gebruikt.

De volgende methoden om oppervlakken 
te behandelen zijn gebruikt:
Gelakte oppervlakken = polyester met poederlak 
of ED-lak 

 
Ongelakte aluminiumonderdelen = geanodiseerd 
Ongelakte stalen oppervlakken = gegalvaniseerd

Garantie:
5 jaar garantie bij materiaal- of fabricagefouten. 
Zie voor de voorwaarden www.etac.com.

Afstemming op de gebruiker:
is alles wat verdergaat dan de instructies en 
instellingen in de handleiding. Een rolstoel die 
de klant aan zijn/haar specifieke wensen heeft 
aangepast, mag niet langer de CE-markering 
van Etac dragen. De garantie van Etac verloopt. 
Als u vragen hebt over het doen van aan-
passingen aan de wensen van de gebruiker, 
neem dan contact op met Etac. 

Als de rolstoel aan een ander product is 
gekoppeld, dan kan zowel de rolstoel als dat 
andere product zijn CE-markering verliezen, 
tenzij er een combinatieovereenkomst bestaat. 
Neem voor actuele informatie contact op met 
Etac.

Hergebruik:
De Cross 6 is geschikt voor hergebruik. Volg de 
instructies in “Revisie-instructies, handbewogen 
rolstoelen van Etac” op www.etac.com.

Moet volgens de landelijke regel-
geving worden gerecycled.

Gereedschap

Inbussleutel
3, 4, 5, 6 mm

Ringsleutel
8, 10, 13, 24 mm

Dopsleutel
19 mm

1. Algemeen

Symbolen en waarschuwingen
Deze symbolen staan op de labels en in de handleidingen.

Verankeren. Vastzetpunten voor het klemsysteem 
voor vervoer in motorvoertuigen.

Kantelgevaar: Zorg er tijdens het rijden altijd voor 
dat de kantelbeveiliging naar beneden staat.

Afneembaar deel, niet optillen!

2. Veiligheid

Algemene waarschuwingen
Let op het volgende bij het gebruik van dit product.

Door fel zonlicht kunnen delen van de stoel heel heet worden en 
kunnen er brandwonden ontstaan.

Als u de zithoogte, de balans of de hoek van de rugleuning aanpast, 
moet u altijd controleren of de kantelbeveiliging nog werkt.

Waarschuwing: Dit product kan zodanig worden aangepast dat 
het niet meer veilig is. De Cross 6 moet door medisch personeel 
worden voorgeschreven en door een specialist worden getest.

De stoel kan omkiepen als hij meer dan 6° naar achteren wordt 
gekanteld. Gebruik de kantelbeveiliging!

https://www.etac.com/
https://www.etac.com/
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Vervoer in voertuigen
Het product heeft een crashtest ondergaan en is goedgekeurd volgens 
ISO 7176-19 (zie de paragraaf “CE-markering, tests” in de handleiding). 

Etac raadt de volgende volgorde aan:
1)  De gebruiker verplaatst zich naar een stoel in het voertuig en gebruikt 

tijdens het vervoer de driepuntsgordel van het voertuig. De rolstoel 
wordt dan veilig in de bagageruimte of op de achterbank geplaatst, 
en wel zo dat de rolstoel niet kan omvallen of wegrollen.

•  De rolstoel moet bij voorkeur in de bagageruimte worden 
geplaatst.

•  Als de rolstoel op de achterbank wordt geplaatst, zorg er 
dan voor dat de rolstoel niet kan omvallen of wegrollen. 
Zet de rolstoel zo mogelijk met de autogordel vast.

2)  De rolstoel wordt naar voren gericht in het voertuig vastgezet, zoals 
beschreven in deze handleiding; de gebruiker zelf gebruikt een aparte 
driepuntsgordel die in het voertuig is bevestigd. Dat is de manier 
waarop de rolstoel getest en goedgekeurd is volgens ISO 7176-19.

Verankeren
•  De transportbevestiging achterin moet worden gebruikt
•  De verankeringsriemen mogen niet door de wielen 

worden getrokken of om de buizen van de rugleuning 
heen worden bevestigd.

• De parkeerrem moet worden gebruikt
• De kantelbeveiling moet zijn ingeklapt
•  Accessoires die er zonder gereedschap afgehaald 

kunnen worden, moeten verwijderd of vastgezet worden.
• Er moet een goed afgestelde hoofdsteun worden gebruikt
•  Houder 3A moet worden gebruikt voor de dwarsstang 

of hoofdsteun
•  De aandrijfhoepels moeten op de achterwielen worden 

bevestigd

3)  In navolging van Richtlijn 2001/85/EG, bijlage VII, punt 3.8.3, kan 
het voertuig speciaal gemarkeerde plaatsen voor een rolstoel hebben 
waarbij de rolstoel mag worden vervoerd terwijl hij in rijrichting 
staat. Als deze vervoersmethode wordt gebruikt, moet de gebruiker/
begeleider tijdens het rijden goed opletten, alert zijn op plotselinge 
bewegingen en gedurende de hele reis in een veilige positie kunnen 
blijven zitten. De handicap van de gebruiker mag niet zodanig zijn dat 
hij/zij zichzelf en de rolstoel niet kan vasthouden aan het handvat dat 
in het voertuig is bevestigd voor het geval er veranderingen in snelheid 
of richting plaatsvinden.

• De parkeerrem moet worden gebruikt
• De kantelbeveiling moet zijn ingeklapt
•  Extra opties/accessoires die er zonder gereedschap 

afgehaald kunnen worden, moeten verwijderd of 
vastgezet worden.

• Er moet een goed afgestelde hoofdsteun worden gebruikt
• De heupband moet worden gebruikt

2. Veiligheid
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Gids problemen oplossen

De rolstoel trekt zijwaarts

• Pomp de banden op
• Controleer de hoogte en de hoek van de voorashouders en stel ze af
• Controleer of de achterwielhouders juist zijn gemonteerd
• Het gewicht van de gebruiker is niet goed verdeeld over de rolstoel
• De rolstoel wordt aan één kant harder voortgestuwd

De rolstoel is lastig te besturen

• Pomp de banden op
• Controleer of de achterwielhouders juist zijn gemonteerd
•Verwijder haren en vuil van de assen van de zwenkwielen
• Te veel gewicht op de zwenkwielen, pas de balans van de rolstoel aan.

De rolstoel is lastig te draaien

• Pomp de banden op
• Controleer of de voorassen niet te stevig zijn vastgedraaid
• Verwijder haren en vuil van de assen van de zwenkwielen
•Te veel gewicht op de zwenkwielen, pas de balans van de rolstoel aan.

De remmen zijn slecht • Pomp de banden op
• Pas de afstand tussen de band en de rem aan

De achterwielen zitten “los” • Stel de lengte van de steekas af

Het is lastig om de achterwielen eraf 
te halen/erop te zetten

• Smeer de snelontgrendelingskoppeling met bv. fietsolie en reinig hem
• Stel de lengte van de steekas af

De zwenkwielen “wiebelen”
• De voorassen zijn niet stevig genoeg vastgedraaid
• Controleer de hoogte en de hoek van de voorashouders en stel ze af
• Te veel gewicht op de zwenkwielen, pas de balans van de rolstoel aan.

De rolstoel is moeilijk in-/uit te klappen • De bekleding is te strak gespannen
• Smeer de kruisdelen onder de zitting en reinig ze

De rolstoel voelt “wankel” • Pomp de banden op
• Controleer of de schroeven en bedieningselementen stevig vastzitten

3. Service en onderhoud

Reinigen

Bekleding rugleuning, zitting en 
armsteunen:
Wassen volgens de wasinstructies bij het product.

Onderstel, handvatten en armsteunen:
Dagelijks onderhoud: Reinig het onderstel met 
een normaal gebruikt niet-schurend wasmiddel 
dat een pH-waarde heeft tussen de 5 en 9. 
Spoel het product daarna af en droog het af.

Desinfectie

Overig onderhoud

met een ontsmettingsoplossing van 70%. 
Laat het opdrogen.
Reinigen naast het dagelijks onderhoud/revisie: 
Zie de revisie-instructies op www.etac.com.

Houd u aan de gebruiks- en veiligheidsinstructies 
van de fabrikant van het ontsmettingsmiddel.

Achterwielen/zwenkwielen
Band:  Controleer minstens eenmaal per 

maand de bandenspanning (zie 
de binnenbanden) en ook het  
profiel van de banden.

Spaken:   Door loszittende spaken kunnen 
de wielen gaan kromtrekken. 
Ga naar een fietsenwinkel of een 
centrum voor technische hulp-
middelen als de spaken moeten 
worden afgesteld.

Wielassen:  verwijder zo nodig haren en vuil 
van de achterwielassen en de 
verbindings stukken. 

Kogellagers: onderhoudsvrij.
Aandrijfhoepel: 
  Als de aandrijfhoepel zodanig is 

aangetast dat hij uw hand kan 
beschadigen tijdens het voor-
waarts duwen, dan moet hij  
worden vervangen.

Voorashouders: 
  De rolstoel stuurt het beste als 

de houders loodrecht worden 
geplaatst. Controleer ook of de 
voorassen goed zijn vastgezet. 
Zie de paragraaf “De vooras 
verwijderen/monteren”.

Remmen
Hoe goed de remmen het doen is afhankelijk van 
de bandenspanning. Als de remmen onder het 
vuil zitten, kan dat een negatief effect hebben op 
de remfunctie. Als de remmen afgesteld moeten 
worden, zie de paragraaf “Rem, afstellen”.

Retoucheerverf
Voor kleine krassen en lakbeschadigingen is er 
retoucheerverf verkrijgbaar in alle framekleuren 
van het product.

Overige zaken
Als er een defect aan uw rolstoel is, neem 
dan contact op met degene die de rolstoel 
heeft voorgeschreven of met het centrum voor 
technische hulpmiddelen. Een defecte rolstoel 
mag niet worden gebruikt. 
Bij het repareren of vervangen van onderdelen 
dienen originele Etac-onderdelen of onderdelen 
van vergelijkbare kwaliteit te worden gebruikt. 
Als er andere onderdelen worden gebruikt, 
dan is Etac niet verantwoordelijk voor het 
functioneren en de veiligheid ervan. 

Smeer waar nodig bewegende delen/
koppelingen met fietsolie of een 
vergelijkbaar middel.

https://www.etac.com/
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ALU Fe PES Fe/CF/ALU

PP/TPR ALU/PA/PE/PU

Type rolstoel Artikelnr. Totale 
breedte

Diepte zitting vanaf 
de buizen van de 

rugleuning *
Gewicht

35 cm kort 13240101 55,5 cm 36-49 cm 14.6 kg
35 cm lang 13240102 55,5 cm 42-55 cm 14.8 kg

37,5 cm kort 13240103 58,0 cm 36-49 cm 14.7 kg
37,5 cm lang 13240104 58,0 cm 42-55 cm 14.9 kg
40 cm kort 13240105 60,5 cm 36-49 cm 14.8 kg
40 cm lang 13240106 60,5 cm 42-55 cm 15.0 kg

42,5 cm kort 13240107 63,0 cm 36-49 cm 14.9 kg
42,5 cm lang 13240108 63,0 cm 42-55 cm 15.1 kg
45 cm kort 13240109 65,5 cm 36-49 cm 15.1 kg
45 cm lang 13240110 65,5 cm 42-55 cm 15.3 kg

47,5 cm kort 13240111 68,0 cm 36-49 cm 15.2 kg
47,5 cm lang 13240112 68,0 cm 42-55 cm 15.4 kg
50 cm kort 13240113 70,5 cm 36-49 cm 15.3 kg
50 cm lang 13240114 70,5 cm 42-55 cm 15.5 kg

52,5 cm kort 13240115 73,0 cm 36-49 cm 15.4 kg
52,5 cm lang 13240116 73,0 cm 42-55 cm 15.6 kg

De gewichten hebben betrekking op een rolstoel met 24" achterwielen, hogedrukbanden, aluminium aandrijfhoepels, handvatten, beensteunen, een voetplaat, rem, 
armsteunhouders, 6 1/2" zwenkwielen en een middelgrote vooras. De vermelde afmetingen kunnen ± 2% afwijken.
* Met Cross-fixatiebeugel 2 36-42/42-48 cm

Totale hoogte Totale lengte Lengte  
beensteun

Lengte  
ingeklapt

Instelhoek 
beensteun

72-116 cm 80-122 cm 26-64 cm 62-86 cm 108°-114°

Maat aandrijf-
hoepel

Maximale 
zijwaartse 
kantelhoek

Maximale 
neerwaartse 
kantelhoek

Maximale 
kantelhoek 

remmen

46,5-58 cm >20° >20° >7°

Max 
gebruikers-

gewicht
Zithoogte 

achter
Zithoogte  

voor
Hoogte  

rugleuning
Transport-
breedte

135 kg 32-53 cm 32-56,5 cm 32-45 cm
38-51 cm 32 cm

4. Technische gegevens

Band
Hogedruk 22" Hogedruk 24" Massief 22" Massief 24" Massief (massieve 

binnenband) 22"
Massief (massieve 
binnenband) 24"

Hogedruk 24" 
(carbon)

PSI/Bar 110/7,5 110/7,5 - - - - 110/7,6

550 mm 590 mm 550 mm 600 mm 550 mm 590 mm 592

25 mm 25 mm 32 mm 32 mm 25 mm 25 mm 23 mm
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1. Handvatten
2. Vergrendeling stuurgrepen
3. Rugleuningrail
4. Aandrijfhoepel
5. Gebruikersrem
6. Snelontgrendeling
7. Zijframe
8. Voorashouder
9. Vooras
10 Zwenkwiel
11. Hoes rugleuning
12. Bekleding rugleuning
13. Achterwiel
14. Kruisframe
15. Bekleding zitting
16. Beensteun
17. Artikel- en serienummer
18. Voetvergrendeling stuurwiel
19. Voetplaat
20. Armsteun

5. Beschrijving/standaardversie

Zithoogte
Voor 32-56,5 cm

Achter 32-53 cm

Zithoek
Max. voorwaartse hoek: 2 cm lager dan achterzijde (3°)
Max. achterwaartse hoek: 6 cm hoger dan achterzijde (9°)

Zwenkwiel

4" massief (gewicht gebruiker max 100 kg)

5" massief

6" half-massief

6.5" massief

7" massief zacht

8" half-massieve of luchtbanden

Vooras

Extra kort (twee hoogtes voor zwenkwielen)

Kort (drie hoogtes voor zwenkwielen). 3 of 4 mm dik

Middellang (drie hoogtes voor zwenkwielen). 3 of 4 mm dik

Lang

Achterwiel

20"

22"

24"

24" carbon (niet met begeleidersrem)

26"

In het hoofdstuk “De mogelijkheden van de stoel” vindt u alle aanpassingen die mogelijk zijn voor de rolstoel. Er zijn nog andere “vreemde combinaties” 
mogelijk, bv. wat betreft de achterwielen, de zwenkwielen en het model van de rugleuning. Neem contact op met de klantenservice.
Ga voor meer informatie over de mogelijkheden van de stoel naar www.etac.com

6. De mogelijkheden van de stoel

https://www.etac.com/
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6. De mogelijkheden van de stoel

Aandrijfhoepels

Aluminium

Roestvrij staal

Kunststof

Schuimrubber (niet met begeleidersrem)

Titanium (niet met begeleidersrem)

Hoek wielvlucht
2°

0°

Zitting
Bekleding zitting

Harde zitting

Rugleuning:

Cross-fixatie beugel 
3A/

Cross-fixatie beugel 
3A hoog

Rugleuning 3A Rugleuning 3A hoog

Hoogte 32-45 cm 38-51 cm 

Heuphoek -5° - +20° -5° - +20°

Lumbaalhoek -16° - +16°

Zitdiepte
Kort frame 35-49,5 cm

Lang frame 41-55,5 cm

Cross-fixatiebeugel 
2 rugleuning

Hoogte 30-45 cm, hoek -5° - +15°. Standaard

Hoogte 30-45 cm, hoek -5° - +15°. Wijder

Zitdiepte Cross- 
fixatiebeugel 2

Kort frame 36-42 cm. Lang frame 42-48 cm. 
Func: Kort frame 42-48 cm. Lang frame 48-54 cm.

Bekleding  
rugleuning Verstelbare bekleding

Hoes rugleuning

Standaard

Comfort

Tidy, afwasbaar

Handvatten/
Duwbeugel

In hoogte verstelbare handvatten in stappen van 2 cm. Afneembaar.

In hoogte verstelbare duwbeugel in stappen van 2 cm. Afneembaar.

Vaste hand vatten Ri/le past bij Cross-fixatiebeugel 3A

Vaste rugleuning 
met vaste handvat-
ten, 2B

Hoogte   lage rugleuning 35-40
Hoogte hoge rugleuning 42,5-47,5
Hoek -5 tot +15

Beensteunen,  
   afneembaar 
   wegklapbaar

Normale kniehoek

Strak (past alleen bij zwenkwielen van 5")

Strak kort

Beensteunen 
   vergrendelbaar

Normale kniehoek

Strak

Strak kort

Beensteunen

    Verstelbare hoek

Verstelbare hoek met opklapbare kuitplaat vanaf 40 cm zitbreedte

Verstelbare hoek met kussenpaneel en opklapbare gepolsterde kuitplaat.

Verstelbare hoek met opklapbaar kussenpaneel en gepolsterde kuitplaat.

Beensteunen

   overige zaken

Beensteunen voor gipsbeen

Amputatiesteun

Amputatiegewicht

Armsteun
In hoogte verstelbaar, 25 cm lang, massieve plaat, zwart

In hoogte verstelbaar, 38 cm lang, massieve plaat, zwart

https://www.etac.com/c4images/Etac-Cross-5-black-solid-seat_551051.jpg
https://www.etac.com/c4images/Etac-Cross-5-Cover_550952.jpg
https://www.etac.com/c4images/Etac-Cross-5-Cover_550952.jpg
https://www.etac.com/c4images/etac-cross-5-tidy-hygiene-backrest-cover_562860.jpg
https://www.etac.com/c4images/etac-cross-modular-back-push-handle_550836.jpg
https://www.etac.com/c4images/Etac-Cross-5-Bow-handle_550958.jpg
https://www.etac.com/c4images/Etac-Cross-5-3A-fixed-push-handles_581209.jpg
https://www.etac.com/c4images/etac-cross-5-modular-back-legrest_standard_550995.jpg
https://www.etac.com/c4images/etac-cross-5-modular-back-legrest_narrow_550846.jpg
https://www.etac.com/c4images/etac-cross-elevating-leg-support-with-calf-support_551006.jpg
https://www.etac.com/c4images/etac-cross-elevating-leg-support-mod-1_550998.jpg
https://www.etac.com/c4images/Etac-Cross-5-Leg-support-plaster_551025.jpg
https://www.etac.com/c4images/etac-cross-5-amputee-support-2_551292.jpg
https://www.etac.com/c4images/etac-cross-5-modular-back-amputation-weight2_551023.jpg
https://www.etac.com/c4images/etac-cross-5-modular-back-arm-support_550981.jpg
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6. De mogelijkheden van de stoel

Armsteun Kort 25 cm

Armsteun Lang 35 cm

Hoes armsteun Afneembaar, 25 of 38 cm lang gepolsterd of gel, donkergrijs pluche of zwart Dartex. 
Past op armsteun met massieve plaat.

Armsteunkussen Hemi Wegklapbaar voor montage op lange armsteunen

Armsteun vergrendelen Een vergrendelde armsteun kan niet worden losgekoppeld, maar de hoogte ervan kan wel 
worden afgesteld.

Zijbescherming Zwart

Spatbord Rechts of links

Dijsteun

Dijsteun Met zachte polstering

Verbredingsset Om de achterwielen, rem en armsteunen aan beide kanten 5 mm te verplaatsen

Blad Transparant, wordt bevestigd op lange armsteunen

Hemi-blad Transparant, Breedte 35-50 cm Kan op korte of lange armsteunen worden gemonteerd.

Anti-slip Hemi-blad
Hemi-blad/college-
werkblad Rechts/links

Zittingverlenger Aan de achterzijde gemonteerd bij een rugleuning met drie hoeken

Zitkussen Donkergrijs pluche en zwart velours, 56 cm lang, maat afgestemd op ingestelde zitdiepte, 
wasbaar

Zitkussen Tidy Waterafstotend, afveegbaar 

Contourinleg Voor het kussen, zorgt ervoor dat de voorkant van de zitting vlak is

Hoes voor kuitplaat Voor een in hoek verstelbare beensteun, zwart Hygiene

Kuitband Afneembaar, zwart nylon, in lengte verstelbaar

Bij alle accessoires van Etac worden ook altijd montage-instructies geleverd. De instructies en nadere informatie over de accessoires zijn ook te 
vinden op onze website www.etac.com.
Instelbaar = afstellen met gereedschap. Verstelbaar = afstellen zonder gereedschap. 

7. Accessoires

Voetsteunen

Std Max lengte: 51 cm. 
 Min lengte: 33 cm.

Verlengde bevestigingbuizen +10 cm

Verkorte bevestigingsbuizen -8 cm

Eendelige voetplaat

Eendelige voetplaat compleet voor 35-37,5 zitbreedte, verstelbare hoek, instelbare hoogte en 
diepte

Voorashouder

Laag, verbreed

Standaard

6 cm verbreed

Gebruikersrem

Haakse hendel rood

Haakse hendel zwart

Verlengde hendel

Eenhandige rem (standaard of hoekig handvat)

Begeleidersrem
Remhandgreep met openingsgreep van 75 mm

Remhandgreep met openingsgreep van 100 mm

Eenhandige bedie-
ning

Voor de linker- of rechterkant. Telescopische as, na inklappen eenvoudig te verwijderen  
(niet met begeleidersrem)

Kleur frame 01 = Zwart 92 = Wit 78 = grijs

https://www.etac.com/
https://www.etac.com/c4images/etac-cross-5-modular-back-foot-support-one-piece_551011.jpg
https://www.etac.com/c4images/Etac-Cross-5-Foot-support-child_551013.jpg
https://www.etac.com/c4images/cross-5-castor-housing-short_551068.jpg
https://www.etac.com/c4images/cross-5-widening-castor-housing_551066.jpg
https://www.etac.com/c4images/etac-cross-5-dark-blue-brake-red_551039.jpg
https://www.etac.com/c4images/etac-cross-5-modular-back-brake-std_551037.jpg
https://www.etac.com/c4images/cross-5-one-hand-brake_551041.jpg
https://www.etac.com/c4images/etac-cross-5-white-one-arm-brake_551043.jpg
https://www.etac.com/c4images/Cross_5_VB_push_handle_75mm_551045.jpg
https://www.etac.com/c4images/etac-cross-5-modular-back-attendant-brake_551383.jpg
https://www.etac.com/c4images/Etac-Cross-5-One-arm-drive_551030.jpg
https://www.etac.com/c4images/etac-cross-m100_arm_support_detachable_550838.jpg
https://www.etac.com/c4images/etac-cross-5-modular-back-cover-arm-support_550840.jpg
https://www.etac.com/c4images/etac-cross-5-modular-back-hemi-arm-support_550986.jpg
https://www.etac.com/c4images/etac-cross-5-side-side-support_550844.jpg
https://www.etac.com/c4images/etac-cross-5-mudguard_550993.jpg
https://www.etac.com/c4images/etac-cross-5-thigh-support_550989.jpg
https://www.etac.com/c4images/etac-cross-5-thigh-support-padding_550991.jpg
https://www.etac.com/c4images/Etac-Cross-5-Seat-widening-kit_550926.jpg
https://www.etac.com/c4images/etac-cross-5-modular-back-table_550930.jpg
https://www.etac.com/c4images/550932%20Etac-Cross-5-Hemi-tray%20tryck_550932.jpg
https://www.etac.com/c4images/Etac-Cross-5-Tray-foldable_551072.jpg
https://www.etac.com/c4images/etac-cross-5-seat-extender_574898.jpg
https://www.etac.com/c4images/etac-cross-5-seat-cushion_551055.jpg
https://www.etac.com/c4images/etac-cross-5-modular-back-tidy-seat-cushion_562861.jpg
https://www.etac.com/c4images/Etac-Cross-Comfort-wedge_550916.jpg
https://www.etac.com/c4images/Etac-Cross-5-Cover-calf-support_551008.jpg
https://www.etac.com/c4images/etac-cross-5-modular-back-calf-strap_551015.jpg
https://www.etac.com/c4images/etac-cross-5-modular-back-foot-support_550683.jpg
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7. Accessoires

Polstering Voor kuitband

Kuitvulling Pluche. Gemonteerd/afgesteld met klittenband

Hakband Zwart nylon, in lengte verstelbaar

Voetplaat, polstering
Voor voetplaat 13 cm diep

Voor eendelige voetplaat met verstelbare hoek

Verlengde voetplaat Bevestigd op bestaande voetplaat, breedte zitting 40-55 cm

Heupband Tweedelig, met klikgesp, vastzetpunten op het rolstoelframe

Band Met klikgesp

Hoofdsteun,  
traditioneel

Verstelbaar in hoogte, diepte en hoek. Verkrijgbaar in diverse modellen

Met zijsteun. Verstelbaar in hoogte, diepte en hoek. 

Hoofdsteunhouder Voor rugleuning Cross 3A, mod 4

Hoofdsteunhouder Voor montage op onderstel

Cross-fixatiebeugel  
(voor rugleuning) Voor rugleuning Cross 3A. Met klikgesp

Cross-fixatiebeugel  
(voor rugleuning) Voor Cross 2-rugleuning. Met klikgesp

Ruginleg

Drie verschillende maten, te bevestigen met klittenband. Geeft 
steun en vorm aan de rugleuning. De inlegdelen kunnen ook met 
andere accessoires worden gecombineerd en aan de gewenste 
maat worden aangepast. Bovendien kunnen verschillende 
inlegdelen aan elkaar worden gezet.

13x9.5x2 cm

19x12x2 cm

20x17x2,5 cm

Donkergrijs velours
15 cm

30 cm

Zijkussen Biedt lichte zijdelingse steun. Wordt gebruikt als een rompsteun te strak zit.  
(Kan zo nodig worden gecombineerd met armsteunen en zijpanelen)

Zijpaneel
Te combineren met contourinleg of zijkussen. Zorgt voor een 
duide lijke begrenzing en houdt contourinleg of zijkussen op zijn 
plaats.

Recht

Ronde hoeken, 
1,5 cm
Ronde hoeken, 
3 cm

Rompsteun In hoogte, diepte en breedte verstelbaar en afneembaar.

Rompsteun Kan worden weggeklapt en afgenomen. Verstelbaar in hoogte, diepte en breedte

Rompsteun Rugleuning Cross 3A, PUR of Dartex

Rompsteun Rugleuning Cross 3A, wegklapbaar, middelgroot of groot kussen

Kantelbeveiliging Telescopisch inklapbaar, in hoogte, lengte en hoek verstelbaar 

Stokhouder Tweedelig, waarbij het elastisch deel om de stok wordt bevestigd

Infuusstandaard Beugel en standaard

Spaakbeschermers Met grijze of gele kleurenopdruk

Tetra-adapter met 
snelontgrendeling Voor mensen met een verminderde handfunctie

Gereedschapsset

https://www.etac.com/c4images/etac-cross-5-modular-back-padding-calf-strap_550856.jpg
https://www.etac.com/c4images/etac-cross-5-dark-blue-calf-support-plush_580635.jpg
https://www.etac.com/c4images/573546%20etac-cross-wheelchair-foot-support%20sk%C3%A4rm_551020.jpg
https://www.etac.com/c4images/etac-prio-380-foot-support-pad-plush_576984.jpg
https://www.etac.com/c4images/etac-prio-380-soft-padding-platform-cross_577190.jpg
https://www.etac.com/c4images/Etac-Cross-5-Extended-foot-support_551018.jpg
https://www.etac.com/c4images/Etac-Cross-5-Positioning-belt_551074.jpg
https://www.etac.com/c4images/etac-cross-5-modular-back-head-support-traditional_550890.jpg
https://www.etac.com/c4images/etac-cross-5-head-support-with-side-support_580420.jpg
https://www.etac.com/c4images/etac-cross-modular-back-traditional-head-support-attachment_575267.jpg
https://www.etac.com/c4images/etac-cross-5-modular-back-rear-cross-brace_550964.jpg
https://www.etac.com/c4images/Prio_update_wheelchair_comfort_wedge_size_small_568262.jpg
https://www.etac.com/c4images/Prio-update-wheelchair-comfort-wedge-size-medium_570526.jpg
https://www.etac.com/c4images/Prio-update-wheelchair-comfort-wedge-size-large_570525.jpg
https://www.etac.com/c4images/etac-cross-5-modular-back-wedge-mounting_574925.jpg
https://www.etac.com/c4images/etac-back-wedge_550966.jpg
https://www.etac.com/c4images/etac-cross-5-modular-side-support-mounted_574823.jpg
https://www.etac.com/c4images/etac-cross-5-modular-back-side-stop-widening-15mm_574820.jpg
https://www.etac.com/c4images/etac-cross-5-modular-back-side-stop-straight-40mm_574819.jpg
https://www.etac.com/c4images/etac-cross-5-modular-back-side-stop-angled-30mm_574926.jpg
https://www.etac.com/c4images/etac-cross-5-modular-back-trunk-support_574899.jpg
https://www.etac.com/c4images/etac-cross-5-modular-back-trunk-support2_574900.jpg
https://www.etac.com/c4images/Etac-Cross-5-Trunk-support_550960.jpg
https://www.etac.com/c4images/Trunk-support-Cross-5-medium-large-swing-away_561126.jpg
https://www.etac.com/c4images/etac-cross-5-darkblue-telescopic-anti-tippers_576494.jpg
https://www.etac.com/c4images/etac-cross-5-darkblue-cainholder_550938.jpg
https://www.etac.com/c4images/etac-cross-5-IV-stand_580183.jpg
https://www.etac.com/c4images/Etac-Prio-Spoke-guard_550886.jpg
https://www.etac.com/c4images/Etac-Cross-5-Tool_550942.jpg
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Click!

Click!

Click!

3-7 cm

Achterwielen met snelontgrendelingsknop

 Controleer bij het in elkaar zetten van de rolstoel 
altijd of de snelontgrendelingsknop in de naaf 
goed naar buiten steekt. Test dit door aan het wiel 
te trekken.

Inklappen
•  Eventuele duwhandvatten en/of de dwarsstang 

moeten eraf worden gehaald.
• Klap de voetsteunen in naar boven.
• Til de zitting omhoog.

Uitklappen
•  Druk één kant van het zitframe met de vlakke hand 

naar beneden.
•  Houd de stang van het zitframe niet vast tijdens 

het uitklappen.
• Klap de voetsteunen uit naar beneden.

Kantelbeveiliging
•  De kantelbeveiliging kan in twee posities worden ingeklapt en 

vergrendeld. De eerste vergrendelpositie kan nodig zijn als de 
kantelbeveiliging tegen het achterframe aan drukt.

•  Zorg er bij het uitklappen van de kantelbeveiliging voor dat de 
vergrendelpin goed werkt.

•  Na alle afstellingen aan de stoel moet worden gecontroleerd of de kantelbeveiliging nog 
goed werkt. Als de kantelbeveiliging moet worden afgesteld, neem dan contact op met het 
centrum voor technische hulpmiddelen.

8. Installatie na levering

9. Hanteren

Beensteunen met voetplaten en armsteunen/zijbekleding worden in 
delen afgeleverd en moeten na levering worden gemonteerd.

De trapdop is geïntegreerd in het frame
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A B

A

9. Hanteren

Beensteunen
De beensteunen kunnen er zo nodig worden afgehaald/zijwaarts worden 
geklapt. Vergrendelbare beensteunen door de rode knop (A) in te drukken. 

Voor het installeren van de vergrendelbare beensteunen drukt u de rode 
knop (A) in, zet u de beensteun in de juiste positie en laat u de knop weer 
los. De beensteun is nu vergrendeld (B).

Controleer voor het tillen of de beensteunen zijn vergrendeld.

Handvatten/duwbeugel, in hoogte verstelbaar
Zet de vergrendelhendel los. Stel de gewenste hoogte in. Zorg ervoor dat 
de handgrepen zich op een “inklikpositie” bevinden en vergrendel de 
hendel.

Zorg ervoor dat de vergrendelhendels correct zijn vastgezet.Dit is 
vooral belangrijk als u de rolstoel met gebruiker en al wilt optillen.

Zorg ervoor dat de vergrendelhendel van het handvat altijd onder 
het handvat naar buiten steekt.

De duwbeugel moet worden verwijderd voordat de rolstoel kan 
worden ingeklapt.

Rugleuning Cross 2
Draai de knop (A) los en duw er de rode sluitring in. Daarna zoals hierbo-
ven.

Cross-begeleidersrem (servicerem)

•  Rem tijdens het voortbewegen door de remhendel omhoog te trekken.

Cross-begeleidersrem (parkeerrem)

•  Schakel de parkeerrem in door de remhendel omhoog te trekken 
en knop A in te drukken.

•  Schakel de rem uit door de hendel omhoog te trekken.
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Zitcomfort
Wat goed zitcomfort inhoudt, is afhankelijk van de behoeften en de 
toestand van het individu. Hier zijn enkele algemene richtlijnen waar 
u rekening mee kunt houden bij het instellen van de stoel. 
Kies met zorg een zitkussen uit. Een kussen is niet alleen van invloed 
op het comfort, maar ook op de stabiliteit en daarmee op de bewegings-
vrijheid. Zitkussens verschillen ook in de mate waarin ze druk verdelen.

De instelling van de rugleuning is een combinatie van hoek, hoogte en 
vorm. Daarom kan het zijn dat de hoek en de hoogte van de rugleuning 
ook moeten worden aangepast als de rugbekleding wordt aangepast.

Hoek rugleuning
Het kan zijn dat de hoek van de rugleuning moet worden versteld bij het 
instellen van de vorm van de bekleding van de rugleuning. 
Neem contact op met degene die de rolstoel aan u heeft voorgeschreven.

Zitkussen
•  Zorg ervoor dat de zitdiepte juist is ingesteld.
•  Plaats het kussen zo ver naar achteren op de zitting dat de afgeronde 

hoeken tussen de buizen van de rugleuning komen te zitten.
•  Meet de juiste lengte van het zitkussen af en snijd het volgens de 

meegeleverde instructies.
•  Het zitkussen krijgt meer contouren als u ook nog een contourinleg 

gebruikt, die in de opening aan de onderkant van het zitkussen moet 
worden geschoven.

Hoes rugleuning
•  Haal alle banden aan de achterzijde los, maar zorg ervoor dat de 

klittenband nog steeds goed plakt.
•  Plaats de hoes van de rugleuning zo, dat hij over de bovenste rand van 

de rugleuningrail komt en een plooi vormt tussen de zitting en de rug-
leuning, zodat de gebruiker goed op de zitting kan zitten.

Bekleding rugleuning
De bekleding van de rugleuning moet worden versteld terwijl de gebruiker 
in de rolstoel zit.
•  Zorg ervoor dat de gebruiker zo ver mogelijk naar achteren op de zitting 

zit.
•  Ondersteun het bekken door de band aan te trekken die net onder de 

romp zit.
•  Stel daarna de bovenste band af zodat de gebruiker wordt ondersteund 

en zijn/haar bovenlichaam in balans is.
•  De andere banden worden zo aangetrokken dat er ruimte voor de zitting 

over is en de natuurlijke ronding van de rug wordt gevolgd.

Houd rekening met het risico op kantelen. 
Stel de kantelbeveiliging altijd goed in.

Trek de bovenste banden niet te strak aan: het kruisframe kan niet 
worden uitgeklapt als de buizen van de zitting vast komen te zitten 
tegen het frame.

Zie voor verdere instellingen https://www.etac.com/etac-
education/ability-based-seating/

10. Instellingen zitcomfort

https://www.etac.com/etac-education/ability-based-seating/
https://www.etac.com/etac-education/ability-based-seating/
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Voetplaten
Stel de hoogte zodanig af dat u voelt dat uw voeten worden ondersteund 
en uw dijen tegen het kussen rusten.
Bij gebruik buitenshuis moeten de voetplaten 4-5 cm boven de grond 
rusten.

Kantelgevaar!
Ga nooit op de voetplaten staan

De hoek afstellen
Stel de hoek van de voetplaten zo af, dat de enkels in een hoek van 
90° staan.

De hoogte afstellen
Draai de vergrendelknop van de beensteun helemaal los. Haal de schroef 
eraf. Stel de hoogte in. Zet de schroef en vergrendelknop weer vast. 
Draai ze goed vast.

De diepte van de voetplaten wijzigen
Pas de diepte van de voetplaten aan door de rechter- en linker-
voetplaat om te wisselen. Vergeet niet de hoek af te stellen.

5 mm

Kuit-/hielband
•  Pas de lengte zo aan dat het middendeel van de voeten op 

de voetplaten rust.

10. Instellingen zitcomfort
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Parkeren

Zijdelings

Verwijder de armsteun aan de 
kant waar de gebruiker in of uit 
de rolstoel stapt.

Vanaf de voorzijde

De rolstoel optillen

• Zorg ervoor dat de verstelbare handvatten stevig zijn vastgezet 
en dat de vergrendelbare beensteunen goed zijn vergrendeld.

• Niet-vergrendelbare beensteunen 
moeten onder de zitting worden 
ingeklapt en de rolstoel moet aan de 
bovenkant (voorzijde) van het frame 
worden opgetild.

Ga nooit op de voetplaten 
staan: kantelgevaar!

Parkeer nooit op een helling met 
de gebruiker nog in de rolstoel.

Draai de zwenkwielen naar voren 
en rem dan.

Overbrengen naar/uit een rolstoel 
Draai de zwenkwielen naar voren, rem dan, klap de voetplaten 
omhoog en laat de beensteunen zakken.

11. Gebruik rijtechniek
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Gebruiker, voorwaarts omhoog
Deze techniek wordt alleen aanbevolen voor ervaren rolstoelgebruikers.  
- Zorg ervoor dat de kantelbeveiliging niet is ingeschakeld.

Gebruiker, achterwaarts omhoog
Deze techniek werkt alleen bij een lage stoeprand/drempel en 
is afhankelijk van de afgestelde hoogte van de voetplaten. 
- Zorg ervoor dat de kantelbeveiliging niet is ingeschakeld.

Gebruiker, voorwaarts omlaag
Deze techniek wordt alleen aanbevolen voor ervaren rolstoelgebruikers. 
- Zorg ervoor dat de kantelbeveiliging niet is ingeschakeld.

Gebruiker, achterwaarts omlaag
Deze techniek wordt alleen aanbevolen voor ervaren rolstoelgebruikers. 
- Zorg ervoor dat de kantelbeveiliging niet is ingeschakeld.

  De volgende tekeningen laten zien hoe de gebruiker/begeleider de 
rolstoel het beste kan besturen en met obstakels moet omgaan.

Schakel de kantel-
beveiliging daarna 
weer in!

Schakel de kantel-
beveiliging daarna 
weer in!

Schakel de kantel-
beveiliging daarna 
weer in!

Het risico op kantelen 
is groot bij deze 
manoeuvre!

Schakel de kantel-
beveiliging daarna 
weer in!

11. Gebruik rijtechniek
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Schakel de kantel-
beveiliging daarna 
weer in!

Schakel de kantel-
beveiliging daarna 
weer in!

Schakel de kantel-
beveiliging daarna 
weer in!

Schakel de kantel-
beveiliging daarna 
weer in!

Begeleider, voorwaarts omhoog
- Zorg ervoor dat de kantelbeveiliging niet is ingeschakeld.

Begeleider, achterwaarts omhoog
- Zorg ervoor dat de kantelbeveiliging niet is ingeschakeld.

Begeleider, voorwaarts omlaag
- Zorg ervoor dat de kantelbeveiliging niet is ingeschakeld.

Begeleider, achterwaarts omlaag
- Zorg ervoor dat de kantelbeveiliging niet is ingeschakeld.

11. Rijtechniek, gebruik
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Schakel de kantel-
beveiliging daarna 
weer in!

Schakel de kantel-
beveiliging daarna 
weer in!

De trap afgaan
- Zorg ervoor dat de kantelbeveiliging niet is ingeschakeld. 
Gebruik nooit de roltrap, ook niet met een begeleider. Zorg ervoor 
dat de in hoogte verstelbare handvatten stevig zijn vastgezet.

We raden aan dat er altijd twee begeleiders bij deze verplaatsing 
betrokken zijn. De ene staat achter de stoel en houdt het handvat 
vast, de andere staat voor de stoel en houdt het frame vast (of de 
beensteunen als deze vergrendelbaar zijn).

De trap opgaan
- Zorg ervoor dat de kantelbeveiliging niet is ingeschakeld. 
Gebruik nooit de roltrap, ook niet met een begeleider. Zorg ervoor 
dat de in hoogte verstelbare handvatten stevig zijn vastgezet.

We raden aan dat er altijd twee begeleiders bij deze verplaatsing 
betrokken zijn. De ene staat achter de stoel en houdt het handvat 
vast, de andere staat voor de stoel en houdt het frame vast (of de 
beensteunen als deze vergrendelbaar zijn).

Een heuvel op-/afrijden
Regel uw snelheid met de aandrijfhoepels, niet met de remmen!
Draai de rolstoel niet midden op een helling. Rijd altijd zo recht mogelijk omhoog/omlaag. Vraag om hulp als u zich niet zeker voelt.

Bergop
Buig uw bovenlichaam naar voren, 
zodat het zwaartepunt goed komt 
te liggen.

Bergaf
Buig uw bovenlichaam naar achteren, 
zodat het zwaartepunt goed komt 
te liggen.

11. Rijtechniek, gebruik

Voetbewegen
De gebruiker beweegt de rolstoel met een of twee voeten voort.
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De zithoek wordt bepaald door het verschil in hoogte tussen de voor- en 
achterzitting.
Bij een gewijzigde zithoek: 
- Stel de hoek van de voorashouders af. 
- Controleer de hoek van de rugleuning.

De zitdiepte kan worden versteld door de bekleding aan de voorzijde van 
de zitting omhoog te tillen en deze naar voren of naar achteren te schuiven.
Bij de rugleuning van de Cross 3A kan de zitdiepte worden verlengd door 
de rugleuning te verstellen (zie de paragraaf “De zitdiepte afstellen met 
de lumbaalhoek, 3A”). 

Zitcomfort
Als de zithoogte, zithoek, zitdiepte en rugleuninghoek zijn ingesteld, 
moet de bekleding van de rugleuning worden aangepast om steun  
en zit comfort te bieden. Zie de paragraaf “Instellingen zitcomfort”.

Houd rekening met het risico op kantelen. 
Stel de kantelbeveiliging altijd goed in.

12. Geavanceerde instellingen, afstemming op de gebruiker

G
H

F
E

D
C

B
A

6 5 4 3 2 1

Tabel zithoogte voor

1

2

3

Positie zwenkwiel (cm)

Vooras extra kort Vooras kort Vooras middellang Vooras lang

Positie 
achter-

wiel
Zwenk-

wiel 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Lage zwenkwiel-
houder H 4"* 32-36 33,5-37,5

Lage zwenkwiel-
houder G 4"* - 34-38 35,5-39,5 - - - - - - - - -

Lage zwenkwiel-
houder A-F

5" - - - 36-40 37,5-41,5 39-43 - - - - - -

6½" - - - - - 41-45 - - - - - -

Standaard/ 
verbrede zwenk-

wielhouder

A-F

5" - - - 37,5-41,5 39-43 40,5-44,5 43-46 45-48 46-49 - - -

6" - - - - 40-44 41,5-45,5 45-47 46-49 47-50 - - -

6½" - - - - 41-45 42,5-46,5 46-48 47-49 48-51 50,5-52,5 51,5-53,5 52,5-55,5

A-E 7" - - - - - - - 47,5-49,5 48,5-51,5 - - 53-56

A-C 8"** - - - - - - - 48-51 49-52 - 52,5-54,5 53,5-56,5

* Max. gewicht gebruiker: 100 kg.
Voor de juiste afstelling van de voorashouder: Max achterwaartse hoek 6 cm hoger dan achterzijde (9°), max. voorwaartse hoek 2 cm lager dan 
achterzijde (3°).
** Werkt om 4-6 in evenwicht te houden met een achterwaartse hoek van 3° en standaard beensteun. Zorg ervoor dat de as/het zwenkwiel 
onbelemmerd kan draaien zonder een rolstoel of gebruiker te raken. Gebruik voor zwenkwielen van 8x2", Transit-voorassen (waardoor de zithoogte 
47-51 cm wordt).

De zithoogte voor kan worden afgesteld door:

 - de voorashouder, die in hoogte en hoek verstelbaar is;
 - de positie van het zwenkwiel in de vooras te veranderen; 
 - een andere vooras te nemen; 
 - een ander zwenkwiel te nemen; 
 - een andere zwenkwielhouder te nemen.

Houd rekening met het risico op kantelen. 
Stel de kantelbeveiliging altijd goed in.

De installatie-instructies staan beschreven in de paragrafen “De hoogte 
van de voorashouder afstellen”, “De hoek van de voorashouder afstellen”, 
“De vooras verwijderen/monteren” en “De zwenkwielen verwijderen/
installeren”.
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Tabel zithoogte achter

Achterwiel Zithoogte  
in cm

Afstand 
zitting-achter-

wiel in cm

Positie A

20" 46 4,5
22" 48,5 7,0
24" 51 9,5
26" 53,5 12

Positie B

20" 44 6,5
22" 46,5 9,0
24" 49 11,5
26" 51.5 14

Positie C

20" 42 8,5
22" 44,5 11,0
24" 47 13,5
26" 49,5 16

Positie D

20" 40 10,5
22" 42,5 13
24" 45 15,5
26" 47,5 18

Positie E

20" 38 12,5
22" 40,5 15
24" 43 17,5
26" 45,5 20

Positie F

20" 36 14,5
22" 38,5 17
24" 41 19,5
26" 43,5 22

Positie G

20" 34 16,5
22" 36,5 19
24" 39 21,5
26" 41,5 24

Positie H

20" 32 18,5
22" 34,5 21
24" 37 23,5
26" 39,5 26

De zithoogte achter kan worden aangepast door:

 - de positie van het achterwiel (wielvluchtsluitring) in het zijframe;
 - de draaiing van de wielvluchtsluitring in het zijframe; 
 - andere achterwielen te nemen.

Houd rekening met het risico op kantelen. 
Stel de kantelbeveiliging altijd goed in.

12. Geavanceerde instellingen, afstemming op de gebruiker

Zithoogte

Afstand zitting-
achterwiel
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20Nm

B

B

A

A

C D

12. Geavanceerde instellingen, afstemming op de gebruiker

De hoogte van de voorashouder afstellen
Draai de schroeven (A en B) los. Stel de gewenste zithoogte in door de 
stang van de zitting van boven tot onder op te meten (druk de stang 
tijdens het meten in de huls) en draai de schroeven goed vast op een van 
de voorashouders. Gebruik de streepjesmarkering om de hoogte aan de 
andere kant goed in te stellen. Draai de andere houder vast. Verstel de 
houders zo dat ze verticaal komen te staan (zie de paragraaf “De hoek 
van de voorashouder afstellen”). Stel de hoogte van de voorashouders 
nauwkeurig af, zodat beide wielen op de grond staan.

Houd rekening met het risico op kantelen. 
Stel de kantelbeveiliging altijd goed in.

6 mm

20Nm

De hoek van de voorashouder instellen
De juiste instelling van de hoek is belangrijk voor de rijeigenschappen 
van de rolstoel.

Draai de moer (A) ongeveer 2 slagen los, zodat de steel (C) los in de 
houder komt te zitten.

Steek de inbussleutel in het gat (B) en draai de inbussleutel totdat de 
houder in verticale positie staat. Start altijd vanuit een positie waarin 
het wiel in voorwaartse richting draait (D).
Druk de voorashouder in de buis en zorg ervoor dat hij goed op zijn 
plaats blijft zitten terwijl u de bevestigingsschroef vastdraait.

Houd rekening met het risico op kantelen. 
Stel de kantelbeveiliging altijd goed in.

Richt u op iets verticaals bij het afstellen, bijvoorbeeld een 
deurpost of tafelpoten.

6 mm

https://youtu.be/v0ePuzmromk
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VIDEO

± 1,5 cm

5 mm

B
A

C

D

12. Geavanceerde instellingen, afstemming op de gebruiker

De vooras verwijderen/bevestigen
-  Verwijder de dop (A) en draai de vergrendelmoer los (B). Trek de vooras 
naar buiten en breng de afgeschuinde sluitring (C) en het kogellager 
over op de nieuwe as.

-  Monteer de sluitringen en kogellagers in de voorashouder, zoals 
afgebeeld. De sluitring (C) wordt met de afgeschuinde kant tegen  
de as gezet. Veerring (D) bovenaan onder de vergrendelmoer. 

-  Draai de vergrendelmoer zachtjes aan tot de vooras enigszins traag 
ronddraait en draai hem dan een halve slag losser. De veerring heeft 
dan de juiste spanning, waardoor de kans kleiner is dat de zwenkwielen 
gaan “wiebelen”. 

-  Doe de dop erop.

19 mm

De zwenkwielen verwijderen/bevestigen
Draai de schroef, moer en afstandshuls los en bevestig het zwiel op de 
juiste plaats. 

Houd rekening met het risico op kantelen. 
Stel de kantelbeveiliging altijd goed in.

https://youtu.be/wsdFEnIz0Ig
https://youtu.be/QN4ZH1ioI34
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1
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3

20 Nm

12. Geavanceerde instellingen, afstemming op de gebruiker

De positie van het achterwiel veranderen
1. Verwijder het achterwiel
2. Draai de moer los.
3.  Haal het geheel los, ook de sluitringen, en monteer het geheel in de 

gewenste positie (zie de tabel in de paragraaf “Tabel zithoogte achter”).

Houd rekening met het risico op kantelen. 
Stel de kantelbeveiliging altijd goed in.

24 mm

https://youtu.be/DeSMPcBIMtI


24

Etac / Cross 6 / www.etac.com

G
H

F
E

D
C

B
A

6 5 4 3 2 1

G

E

C

A

3 15

12. Geavanceerde instellingen, afstemming op de gebruiker

Controleer bij het afstellen of de steekas van het achterwiel juist is 
ingesteld. De knop in de naaf moet naar buiten springen naar zijn 
oorspronkelijke positie.

0° wielvlucht afstellen
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B4B3

A4A3

F2F1

E2E1

D2D1

C2C1
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654321

Pos A6 Pos G1-G2Pos A1-5, B-E,
F1-F2

Pos F3-F6, G3-G4,
H3-H4

Pos A6 Pos F3-F6, G3-G4,
H3-H4

Pos G1-G2Pos A1-5, B-E, 
F1-F2

12. Geavanceerde instellingen, afstemming op de gebruiker

Draai bij het afstellen van de rem de moer (A) los en stel de rem 
af door (B) omhoog/omlaag te schroeven. 
Draai de moer (A) vast als de rem strak genoeg is. De rem moet 
opnieuw worden afgesteld als hij niet meer goed werkt. 8 mm

De remarm is omkeerbaar.

Positie achterwiel veranderen, begeleidersrem
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“Click”

1 2 3

20 Nm

31 2

5 mm

2°

6 Nm

A

12. Geavanceerde instellingen, afstemming op de gebruiker

De hoek van de rugleuning afstellen, 3A
De hoek van de rugleuning kan doorlopend worden versteld (zie het 
hoofdstuk “De mogelijkheden van de stoel”).
1. Draai de moer los.
2.  Stel de hoek van de rugleuning af. Gebruik de streepjesmarkeringen of tel 

het aantal 'kliks' om aan de linker- en rechterkant dezelfde hoek van de 
rugleuning te krijgen. De kliks zitten met een interval van 3° van elkaar 

af en zijn alleen bedoeld om de instelling eenvoudiger te maken; de hoek 
van de rugleuning kan ook tussen de klikposities worden afgesteld.

3. Draai de moer vast.

Houd rekening met het risico op kantelen. 
Stel de kantelbeveiliging altijd goed in.

13 mm

De hoogte van de rugleuning en de lumbaalhoek afstellen, 3A
De hoogte van de rugleuning kan worden aangepast (zie het hoofdstuk 
“De mogelijkheden van de stoel”).
1. Draai de stelschroeven (A) max 1 slag los.
2.  Stel de hoogte van de rugleuning af met behulp van de schaal en 

markering op de onderste rugleuningrail. Draai de stelschroeven 
maximaal een halve slag vast.

3.  Plaats de inbussleutel in de stelschroef van de excentrische as en draai 
hem een halve slag los. Beweeg de inbussleutel in de richting van de 
sleutelgreep van de excentrische as en stel de gewenste lumbaalhoek in.

4. Draai de stelschroeven vast.

Houd rekening met het risico op kantelen. 
Stel de kantelbeveiliging altijd goed in.
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12. Geavanceerde instellingen, afstemming op de gebruiker

De zitdiepte afstellen met behulp van de lumbaalhoek, 3A
Extra zitdiepte kan worden verkregen door eerst de hoek van de rug-
leuning (heup) te openen en vervolgens de lumbaalhoek.
1.  Stel de hoek van de rugleuning af (zie de paragraaf “De hoek van de 

rugleuning afstellen, 3A”).
2.  Pas de lumbaalhoek aan door met de excentrische as tot de gewenste 

hoek van de rugleuning te komen (zie “De hoogte van de rugleuning en 
de lumbaalhoek afstellen, 3A”).

3. Monteer zo nodig een zittingverlenger (accessoire).

Houd rekening met het risico op kantelen. 
Stel de kantelbeveiliging altijd goed in.

5 mm

Houd rekening met 
het risico op kantelen. 

Stel de kantelbeveiliging 
altijd goed in.

Monteer de zittingverlenger



28

Etac / Cross 6 / www.etac.com

12. Geavanceerde instellingen, afstemming op de gebruiker

De hoogte van de rugleuning afstellen, 2B
De hoogte van de rugleuning kan worden aangepast (zie het hoofdstuk 
“De mogelijkheden van de stoel”). Draai de schroeven los om de hoogte 
van de rugleuning aan te passen. Draai de schroeven vast.

Houd rekening met het risico op kantelen. 
Stel de kantelbeveiliging altijd goed in.

4 mm

8 mm

De hoek van de rugleuning afstellen, 2B
De hoek van de rugleuning kan doorlopend worden versteld (zie het 
hoofdstuk "De mogelijkheden van de stoel"). De hoek kan worden 
afgesteld met behulp van de moer aan de binnenzijde van de 
achterwielhouders.
-  Draai de moer op een van de buizen van de rugleuning los, stel de 
gewenste hoek in en draai de moer weer stevig vast.

- Stel de andere buis van de rugleuning op dezelfde manier af.

Zorg ervoor dat de hoek aan beide zijden even groot is door de 
afstand tussen de buis van de rugleuning en de armsteunplaat 
te vergelijken.

Houd rekening met het risico op kantelen. 
Stel de kantelbeveiliging altijd goed in.

13 mm
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1 2 3

4 5

15-20 mm

1 2 3

1 2 3

5 Nm

Rem, afstellen
De rem kan doorlopend worden afgesteld.
1. Draai de schroef een paar slagen los.
2. Stel de rempositie af.
3.  De rempin moet zich op ongeveer 15-20 mm afstand van de band 

bevinden als de rem niet wordt gebruikt.
4.  Zorg ervoor dat de rem recht in de gleuf zit. Draai de moer met 

ongeveer 5 Nm vast. Test de remmen!

5. Zorg ervoor dat de moer aan de binnenzijde wordt vergrendeld.

Hoe goed de remmen het doen is afhankelijk van de banden-
spanning. Deze rem is een parkeerrem en mag niet als servicerem 
worden gebruikt.

Als de achterwielen in een van de voorste posities worden bevestigd, 
dan kan bij het opzijklappen van de beensteunen een vergrendelde rem 
worden ontgrendeld. Om dat te voorkomen moet de remhendel zo worden 
afgesteld dat hij "de vrije ruimte" heeft. In dat geval wordt de rem alleen 
ontgrendeld als de remhendel richting het achterwiel wordt bewogen. 

1. Draai de schroef aan de binnenzijde van de remhendel los.
2.  Verwijder de ovalen plaat, draai deze 180° (de pen aan de binnenkant 

van de plaat moet door het bovenste gaatje steken).
3. Schroef hem weer vast.

De rempin afstellen bij bepaalde posities van de achterwielen:

Ph 1

5 mm

5 mm

13. Instellingen, opnieuw aanpassen
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1

1 2 3

2 3

± 6 cm

Min 0.2
Max 1.2

13. Instellingen, opnieuw aanpassen

De beensteunen, waarvan de hoek doorlopend kan worden 
versteld, kunnen worden aangepast.

Ga nooit op de voetplaten staan: kantelgevaar! Als u een rolstoel wilt 
optillen, moet u de beensteunen verwijderen en het frame optillen 
(de stangen van het onderste of bovenste deel van het frame).

De voetplaat moet altijd met de bijbehorende schroeven en 
knoppen zijn bevestigd, ook al wordt hij niet gebruikt.

5 mm

De amputatiesteun kan worden afgesteld.

Ga nooit op de amputatiesteun zitten. Bij het optillen van de rol-
stoel moet u de amputatiesteun verwijderen, de andere beensteun 
onder de zitting klappen (of verwijderen) en het frame optillen 
(de stangen van het onderste of bovenste deel).

4 mm 6 mm

Achterwielen met snelontgrendelingsknop
De afstand tussen de naafhuls en de borgkogels kan worden aangepast 
met behulp van de moer aan de buitenkant van de naaf. De afstand tus-
sen de naafhuls en de borgkogels moet 0,2 tot 1,2 mm bedragen.

 Controleer bij het in elkaar zetten van de rolstoel altijd of de sne-
lontgrendelingsknop in de naaf goed naar buiten steekt. Test dit 
door aan het wiel te trekken.
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5 Nm5 Nm

3-7 cm

13. Instellingen, opnieuw aanpassen

De kantelbeveiliging is in hoogte, hoek en lengte verstelbaar.

Als u de zithoogte, de balans of de hoek van de rugleuning aanpast, 
moet u altijd controleren of de kantelbeveiliging nog werkt.

 
5 mm

Het materiaal van de aandrijfhoepels en de afstand tussen 
de achterwielen - de aandrijfhoepel is van invloed op de verschillende 
grepen die de gebruiker kan hanteren. Aandrijfhoepels zijn verkrijgbaar 
in schuimrubber en kunststof.

Aandrijfhoepels van schuimrubber of kunstof veroorzaken 
meer wrijving. Bij hard remmen kunnen er lichte verbrandingen 
(bv. brandblaren) ontstaan.

De kans bestaat dat u uw vingers kneust wanneer u door nauwe 
doorgangen rijdt en als uw vingers tussen de spaken komen.

Als de kans bestaat dat de gebruiker met zijn/haar vingers  
tussen de spaken komt, dan bevelen we het gebruik van  
spaak beschermers aan.

Afstand aandrijfhoepel afstellen op achterwielen van 24", 22" 
en 20" kan de aandrijfhoepel van aluminium, roestvrij staal, kunststof of 
schuimrubber worden versteld door de ruimte tussen de twee afstanden 
te veranderen.

4 mm
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20 Nm

13. Instellingen, opnieuw aanpassen

De instelling van het zwaartepunt/de balans wordt aangepast 
door de positie van de achterwielen te wijzigen.
-  Beweeg de naven/achterwielen naar voren of naar achteren.

Controleer ook de remmen - zie de paragraaf “Rem, afstellen”.

24 mm
Als de achterwielen naar voren worden geplaatst, wordt de rolstoel veel 
makkelijker te besturen en wendbaarder, maar neemt de kans op achter-
overkantelen toe. 

Zie de paragraaf “De positie van het achterwiel veranderen”.

Het zwaartepunt verandert ook als de hoek van de zitting en/of 
rugleuning wordt veranderd.

Het wordt aanbevolen om de kantelbeveiliging te gebruiken.

Zorg er bij het monteren van de achterwielen altijd voor dat de 
snelontgrendelingsknop in de naaf goed naar buiten springt.

Teen-in, teen-uit
Vanwege het ontwerp van de rolstoel is er geen correctie voor teen-in 
nodig. Zelfs wanneer de positie van het achterwiel in hoogte wordt 
versteld of het zwaartepunt van de achterwielhouder wordt gewijzigd, 
moet u controleren of de aanpassing van de teen-in altijd correct is.

De wielvlucht kan worden veranderd door de sluitringen tussen de 
naafas en de moer te vervangen (zie ook de paragraaf “De positie van 
het achterwiel veranderen”). 

Controleer of de steekas goed in het achterwiel is gezet. De knop in 
de naaf moet naar buiten springen in zijn oorspronkelijke positie.

24 mm

2° wielvlucht

0° wielvlucht
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1
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13. Instellingen, opnieuw aanpassen

De armsteun houder kan op 2 verschillende hoogtes worden 
gemonteerd. In positie 1 kan de hoogte van de armsteun tussen 19 en 
26 cm worden afgesteld en in positie 2 (standaard) tussen 24 en 31 cm 
met een interval van 1 cm.

De vierkantmoer bepaalt de hoogte van de armsteun en zet de zijplaat vast:
- Draai de schroef los die met de vierkantmoer is vastgezet.
- Schuif de zijplaat omhoog of omlaag tot de gewenste hoogte.
- Draai de moer op de zijplaat weer vast.

Zo nodig kan de rechterarmsteun aan de linkerkant worden gemonteerd 
en andersom.

Til de rolstoel niet op aan de armsteunen op.

Met lagedruk- of massieve banden van 24" in pos. F1 & E1, 
de hoes over de zijkant van de armsteun bedekt de voorkant 
van het achterwiel niet.

3 mm5 mm

Het spatbord is in hoogte en diepte verstelbaar.
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Het zitkussen is aan de voor- of achterrand op de ingestelde diepte 
van de zitting afgesneden. Zorg ervoor dat bij het meten van de lengte 
het kussen goed tussen de buizen van de rugleuning is geplaatst, 
waarbij de afgeronde hoeken naar achteren liggen.

Het kussen is een gewoon soort kussen en niet geschikt voor 
gebruikers met doorzitplekken.

Het kussen kan worden aangevuld met een contourinleg. De voorzijde 
van de zitting wordt hiermee helemaal egaal gemaakt, wat het zitcomfort 
aanzienlijk verbetert. Plaats de contourinleg in de binnenopening van de 
kussenhoes aan de onderkant van het kussen. De pijl op de contourinleg 
moet aan de bovenkant liggen en naar voren wijzen.

Bij de accessoires van Etac worden ook altijd montage-instructies geleverd.
De instructies zijn ook te vinden op onze website www.etac.com.

14. Instellingen, accessoires

De heupband is tweedelig, in lengte verstelbaar en heeft een klikgesp. 
Hij wordt bevestigd in de opening vlak voor de rugleuning, boven de 
achterwielbevestiging.

De heupband dient alleen voor positionering in de rolstoel. Hij mag 
in een auto niet dienen als vervanging van een autogordel.

Zorg ervoor dat de gebruiker niet op de zitting naar voren schuift, 
omdat de riem de bloedsomloop in de heupen/taille belemmert.

5 mm
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“Click”

“Click”

“Click”

De hoofdsteun wordt gemonteerd op een aparte hoofdsteunhouder of 
op een duwbeugel (optioneel). De hoofdsteun is in hoogte, diepte, hoek 
en zijwaarts verstelbaar en is afneembaar.

Voordat de hoofdsteun kan worden afgesteld, moet de gebruiker 
stevig en in een goede zithouding in de rolstoel zitten.

Controleer de balans van de rolstoel terwijl de gebruiker zijn/haar 
hoofd tegen de hoofdsteun laat rusten. Het wordt aanbevolen om 
de kantelbeveiliging te gebruiken.

De dwarsstang wordt gebruikt wanneer het onderstel aan de achter-
kant moet worden versterkt.

Til de rolstoel niet op aan de dwarsstang.

Een hoofdsteunhouder wordt gebruikt om de hoofdsteun te bevestigen.

Til de rolstoel niet op aan de hoofdsteunhouder.

14. Instellingen, accessoires
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Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp
Sweden

Tel 0371-58 73 00 
Fax 0371-58 73 90
info@etac.se  
www.etac.se

Etac AB (export)
Box 203 
334 24  Anderstorp
Sweden

Tel 46 371-58 73 30
Fax 46 371-58 73 90
info@etac.se  
www.etac.com

Etac AS
Pb 249, 
1501 Moss, 
Norway

Tel  815 69 469
hovedkontor.norge@etac.com  
www.etac.no

Etac R82 GmbH
Industriestraße 13
45699 Herten 
Germany

Tel 02366-5006-0
Fax  02366-5006-200
info@etac.de  
www.etac.de

Etac R82 B.V.
Tinweg 8
8445 PD Heerenveen, 
Nederland

Tel +31 72 547 04 39
info.holland@etac.com  
www.etac.com

Etac UK Limited 
29 Murrell Green Business Park 
London Road, Hook, Hampshire 
RG27 9GR, United Kingdom

Tel 01256 767 181 
Fax 01256 768 887
info@etacuk.com
www.etac.com

R82 UK Limited.
Unit D4A, Coombswood Business 
Park East
Coombswood Way, Halesowen
West Midlands B62 8BH
United Kingdom

Tel 0121 561 2222 
Fax 0121 559 5437
enquiries@etac.uk.r82.com
www.etac.com

Etac A/S
Egeskovvej 12 
8700 Horsens
Denmark

Tel  79 68 58 33
Fax  75 68 58 40
info@etac.dk  
www.etac.dk

R82, Inc.
12801 E. Independence Boulevard
P.O. Box 1739
Matthews, NC 28106, USA

Tel 800 336 7684
Fax 704 882 0751
Information@snugseat.com
www.etac.com

Etac Supply Center AB
Långgatan 12
SE-334 24 Anderstorp

7 320451 442062 75
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