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Gebruiksaanwijzing voor Rolstoel  

 
 

 

Algemeen gebruiksvoorschriften: 
1. Bevestig niets aan beweegbare delen zoals de wielen. 

2. Houdt 10 cm ruimte tussen de voetsteunen. 

3. Ga niet recht overeind staan op de voetsteunen, de rolstoel kan daardoor kantelen. 

4. Niet op de achterwielen manoeuvreren. 

5. Til de rolstoel niet op aan de armleuningen. 

6. Zet de rolstoel in stilstand op de rem. 

7. Controleer of de rolstoel op de remmen staan alvorens een persoon over te zetten in de 

rolstoel. 

Controleer tevens de ondergrond en oefen geen extra druk uit op de handvaten, anders 

kan de rolstoel kantelen. 

8. Onderhoud dient te geschieden door Van der Mark A.D. Systemen. 

9. Maak de rolstoel regelmatig schoon met een vochtige doek. 

10. Gebruik de rolstoel alleen op een stevige en vlakke ondergrond. Bij een helling van 

meer dan 5% dient u zich door iemand te laten helpen. 

11. Gebruik de rolstoel niet als autozitting. 

12. Gebruik de rolstoel niet op de straat, maar op het voetgangersgedeelte. 

13. Indien u voorover leunt, moet u zo ver mogelijk achter in de stoel gaan zitten, hiermee 

voorkomt u kantelgevaar. 

Maximale gebruikersgewicht 130 kg Totale breedte (45 cm) 63,5 cm 

Zitbreedte 40, 45, 50, 55 
en 60 cm 

Verstelling beensteunen 40-53 cm 

Zitdiepte 43 of 46 cm Totale lengte 107 cm 

Zithoogte 47 ½  of 50 cm Totale hoogte 93 cm 

Totaal gewicht 19.9 kg Rughoogte 37 ½ cm 
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Invouwen 

1. Klap de voetsteunen in; 

2. Verwijder eventueel de voetsteunen door de voetsteunen naar buiten te duwen aan de 

stalen hendel. 

3. Trek het midden van de zitting omhoog. 

 

Uitvouwen 

1. Trek aan beide kanten aan het frame; 

2. Duw beide zijde van de zitting naar beneden; 

3. Wees er zeker van dat de rolstoel volledig uitgevouwen is. 

 

Onderhoud, controleer regelmatig 

1. Spanning en toestand van de doeken (zitting en rugleuning); 

2. Bevestiging van bouten, moeren en schroeven; 

3. Vet de plunjer in het wiel regelmatig in met vaseline; 

4. De bandenspanning: 2-2,5 bar. 

 

 

 


