
0070465B-00-v7-APEX USER MANUAL-DUTCH

   Gebruikers
    handleiding

                         Ultralichte inklapbare rolstoel



T 1 866 650-6555    F 1 888 966-6555 
info@motioncomposites.com

2 Als u deze waarschuwingen negeert of uw rolstoel niet als aange-
geven in de handleiding inspecteert of onderhoudt, kunt u vallen, 
omkantelen of de controle over de rolstoel kwijtraken en uzelf en 
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Onderhouds
handleiding & 
garantie
informatie
Dealer: Deze handleiding moet worden gegeven aan de 
gebruiker van de APEX-rolstoel voorafgaand aan het eerste 
gebruik.

Gebruiker: Voorafgaand aan het gebruik van de APEX-rolstoel, 
moet u deze handleiding zorgvuldig doorlezen en het bewaren 
voor raadpleging in de toekomst.
Voor meer informatie over dit product, de 
onderdelenaccessoires en de geleverde service, gaat u naar:
www.motioncomposites.com

APEX
Bedankt voor het kiezen van de APEX. Stuur ons gerust uw 
feedback of vragen met betrekking tot de betrouwbaarheid, 
veiligheid en bruikbaarheid van dit product alsook enige services 
van reparatie/onderhoud die worden aangeboden door een 
geautoriseerde Motion Composites-dealer. 

WAARSCHUWING – LEES DEZE HANDLEIDING
Gebruik deze rolstoel niet zonder het lezen en begrijpen 
van deze handleiding. Als u de waarschuwingen, 
opmerkingen en instructies niet begrijpt, neem dan 

contact op met uw Motion Composites-dealer of klantenservice 
via  1-866-650-6555 voordat u probeert om deze rolstoel te 
gebruiken. 
Als u deze waarschuwing negeert, kunt u vallen, omkantelen 
of de controle over de rolstoel kwijtraken en uzelf en andere 
mensen ernstig verwonden en de rolstoel beschadigen.

Gemaakt in Canada
met Canadese en geïmporteerde onderdelen

Contactgegevens:
Motion Composites Inc.
160, Armand-Majeau Sud
Saint-Roch-de-l’Achigan, Quebec
J0K 3H0 Canada
T : 1-866-650-6555
F : 1-888-966-6555
support@motioncomposites.com
www.motioncomposites.com

Belangrijke informatie
In geval van vragen over veiligheid, aanpassingen, accessoires, 
gebruik of onderhoud, neemt u contact op met uw 
geautoriseerde Motion Composites-dealer. 

Registreer de volgende informatie voor raadpleging in de 
toekomst:

Datum van aanschaf     

Serienummer     

Leverancier      

Adres      

Telefoon  

Herdefiniëring van ‘s werelds 
verwachtingen wat betreft vaste 
stoelen.
Introductie van de APEX van Motion Composites. Onze 
nieuwste ultralichte, volledig afstelbare vaste rolstoel 
vertegenwoordigt een revolutie in het ontwerp van vaste 
stoelen. Waarom? Omdat dit het beste van alle mogelijke 
werelden is. Het beste van de beroemde lichtheid, sterkte en 
prestatie waaraan men denkt bij koolstofvezel. En, voor de 
eerste keer, de beste, volledig afstelbare pasvorm waaraan 
men niet denkt bij koolstofvezel. 

De lichtste rolstoel in zijn categorie
Met een transportgewicht van slechts 4,2 kg, worden alle 
vooroordelen over vaste stoelen weggevaagd door de APEX. 
Het is volledig configureerbaar om te voldoen aan de behoeften 
van ongeveer elke klant, en presteert als een rasechte rolstoel 
van koolstofvezel.

Opvallend ontwerp
Bekijk het ontwerp en de constructiedetails van de APEX. Of 
bekijk de innovatieve componenten en accessoires, zoals de 
geïntegreerde obstakelbeveiliging en het verstevigingssysteem. 
In één woord...revolutionair. De APEX van Motion Composites. 
Welkom bij een nieuw tijdperk van rigide stoelontwerp en 
-prestatie.

Werp het gewicht af. Verhoog de 
prestatie.
Het APEX-zweefstoelontwerp, beschikbaar met koolstof 
of aluminium frame, is gemaakt met gebruik van de meest 
geavanceerde materialen uit de sector. En de APEX 
vertegenwoordigt niet alleen een laag framegewicht. Het is 
tevens de lichtste geconfigureerde verstelbare stoel in de 
sector. Een volledig geconfigureerde APEX Koolstof weegt 
slechts 7,5 kg. 

Wendbaar en pittig.
De unieke verstevigingsbalk achter op de APEX optimaliseert 
de rijprestatie. Door het verhogen van de stevigheid van het 
achterframe hebben wij een open ontwerpconcept bereikt dat 
de laterale stabiliteit verhoogt. Resultaat — flexibel waar en 
wanneer u het wilt, en zonder in te geven aan stabiliteit voor 
meer comfort en transportgemak.

European authorized 
representative : 

Advena Ltd.
Tower Business Centre, 
2nd Flr. 
Tower Street 
Swatar, 
BKR 4013, Malta
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Gestroomlijnde styling.  
De opvallende lijnen op de APEX, geïnspireerd door modern 
ontwerp en esthetiek, bewijzen nogmaals dat vorm functie 
moet volgen. Wij nodigen u uit om even stil te staan bij de 
zachte rondingen en krachtige vormgeving van de APEX. Elk 
ontwerpdetail streelt het oog en prikkelt de zintuigen.

Past zich aan uw leven aan. 
Naarmate mensen veranderen en zich ontwikkelen, moet dit 
ook gebeuren met hun rolstoel. De APEX is volledig modulair 
en verstelbaar, van eenvoudige aanpassingen in de rughoek, 
zitting- en vloerhoogte tot afstembare achterwielstanden 
en zitbreedte. En door de laser-geëtste markeringen kunt u 
belangrijke componenten eenvoudig verstellen en de exacte 
plaatsing specificeren.

   

Waterpas (dubbel)
Voor snelle en gemakkelijke hoekverstellingen

APEX Koolstof 
De APEX Koolstof is het hoogtepunt van ontwerp en 
prestatie en is de keuze van onderscheidende gebruikers.
De lichtste, soepelste rit ter wereld!

APEX Aluminium
Aangezien keuze belangrijk is, hebben wij tevens de APEX 
Aluminium gemaakt, met een unieke legering die 20% sterker is 
dan 7005 aluminium. 
Hiermee wordt de APEX Aluminium in een nieuwe categorie 
van verstelbare prestatie gezet.

carbon
T-700

    Koolstof T700 met hoge modulus - Het lichtste en stevigste 
materiaal dat beschikbaar is, tevens beroemd om de 
trillingsdempende eigenschappen.

impact
guard

    Geïntegreerde obstakelbeveiliging met bovengreep 
- Voorkomt krassen door dagelijks gebruik aan de voorkant 
van het frame. Voegt greep met hoge wrijving toe voor 
overplaatsingen. Beschermt kwetsbare gebieden van 
onderste ledematen.

alu
LiTE

    Unieke aluminiumlegering - Sterker en lichter dan de 
concurrentie.

TRiPLE
BUTTED

    Drievoudig geconificeerd aluminium - Reduceert het 
gewicht en onderhoudt de sterkte. Wij plaatsen het 
gewicht waar dit ertoe doet!

CRS
SYSTEM

    Geklemd verstevigingssysteem - Gepatenteerd modulair systeem verbetert de veelzijdigheid en de stijfheid van het achterframe.

BUBBLE
level

    Waterpas - Ingebouwde meters zorgen voor snelle en nauwkeurige verstelling van zwenkwielen en wielvlucht.

camberT U B E

  Standaard koolstofvezel wielvluchtbuis - Biedt een stevige rit zonder extra gewicht.

Laser
etched
markings

  Lasergeëtste markeringen - Maken snelle en eenvoudige symmetrische evrstellingen mgoelijk.

    Newton-accessoires - Het volledige assortiment Newton-accessoires is ontworpen om licht te zijn en verbeterde functionaliteiten te 
bieden.
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3. Productoverzicht
 
Onderdelenlijst

1 Rugsteun

2 Rugsteun

3 Handvelg

4 Achterwiel

5 Antikantelsteun

6 Asplaat

7 Wielvergrendeling

8 Zwenkwiel

9 Vork

10 Zwenkwielmontage

11 Voetensteun

12 Wielvluchtbuis

13 Frame

14 Stoelversteviger

15 Armleuning

16 Zijbescherming

* Kan anders zijn dan als afgebeeld,afhankelijk van configuratie bestelling

216

4

13

11

9
10

7

6

12

8

15

3

5

1

14

  

   

WAARSCHUWING – ROLSTOELSELECTIE

Motion Composites fabriceert verschillende modellen 
rolstoelen om te voldoen aan de behoeften van 
de eindgebruikers. Motion Composites is echter 
geen gezondheidszorgadviseur en wij zijn ons niet 
bewust van de individuele conditie of behoeften 
van de rolstoelgebruiker.  Daarom ligt de definitieve 
selectie van het specifieke model, hoe het wordt 
aangepast, het type opties en accessoires volledig 
bij de rolstoelgebruiker en de professionele 
gezondheidszorgadviseur. Het kiezen van de beste stoel 
en configuratie voor uw veiligheid is afhankelijk van de 
volgende criteria:

1.   Uw handicap, kracht, evenwicht en coördinatie;
2.   De soorten gevaren die u moet overwinnen bij dagelijks 

gebruik (waar u woont en werkt en andere plaatsen waar u 
waarschijnlijk uw stoel gebruikt); en

3.   Uw behoefte aan opties voor uw veiligheid en comfort 
(zoals antikantelsteunen, positioneergordels of speciale 
zitsystemen). Als u deze waarschuwing negeert, kunt u uw 
gezondheid in gevaar brengen.

WAARSCHUWING – NEERWAARTSE 
ZEKERINGEN

Motion Composites raadt aan om rolstoelgebruikers niet 
te vervoeren in enige soort voertuigen terwijl zij in de 
rolstoel zitten. 
Motion Composites erkent dat de veiligste vervoersoptie 
voor een rolstoelgebruiker het vervoer in een geschikte 
stoel in het voertuig is en het gebruiken van het 
bevestigingssysteem dat beschikbaar is gesteld door de 
automobielsector. Motion Composites kan en zal geen 
transportsystemen voor rolstoelen aanraden.

WAARSCHUWING – STOELBEVESTIGINGEN

Het is de verplichting van uw dealer en 
gezondheidszorgprofessionals die u adviseren 
om te bepalen of u een stoelbevestiging of 
positioneringssysteem nodig hebt om er voor te zorgen 
dat u uw rolstoel veilig kunt gebruiken. Ernstig letsel kan 
optreden in het geval van het vallen uit een rolstoel.

De informatie in dit document kan zonder aankondiging 
worden gewijzigd. De meest recente documenten, 
updates en de nieuwste versie van deze handleiding zijn 
beschikbaar op www.motioncomposites.com.
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4. Voorafgaand aan gebruik
4.1 ALGEMENE WAARSCHUWING

WAARSCHUWING 
Uw APEX-rolstoel is ontworpen door professionals met 
de nieuwste koolstofvezel (aluminium)-technologieën in 

gedachten. PROBEER HET FRAME OP GEEN ENKELE MANIER 
AAN TE PASSEN. HET FRAME KAN ERNSTIG WORDEN 
BESCHADIGD IN HET GEVAL VAN BOREN EN SLIJPEN, 
WAARDOOR DE GARANTIE KOMT TE VERVALLEN. Gebruik 
alleen door Motion Composites goedgekeurde en ontworpen 
klemmen en accessoires op uw APEX-rolstoel. 

NIET gebruiken wanneer u onder invloed bent van alcohol, 
medicijnen of drugs. Dit kan uw vermogen om de rolstoel te 
gebruiken, benadelen. Raadpleeg uw arts met betrekking tot 
het gebruik van uw medicatie. 
De rolstoel is niet bedoeld voor visueel gehandicapte personen.
De gebruiker moet geestelijk en lichamelijk geschikt zijn om de 
rolstoel te gebruiken.

VOORZICHTIGHEID
extreme temperaturen
Risico van onderkoeling of brandwonden op rolstoel 

onderdelen. Sommige delen van de rolstoel kan zeer heet of 
koud geworden als gevolg van extreme temperaturen.
Gebruik het product met het oog op blessures te voorkomen 
door contact met sommige delen van de rolstoel niet bloot aan 
extreme temperaturen (bijv. Direct zonlicht, sauna, extreme kou).

Milieu omstandigheden
Stel de rolstoel niet bloot aan temperaturen onder -20°C of 
boven 40°C.

4.1.1  Veiligheidsinspecties en onderhoud
Het is belangrijk om uw rolstoel in een goede staat te houden. 
1.   Inspecteer en onderhoud uw Motion Composites-rolstoel 

ALTIJD strikt overeenkomstig de instructies en diagrammen 
in Hoofdstuk 10.4 Algemeen onderhoud en Hoofdstuk 13 
Checklist voor veiligheidsinspectie.

2.   Als u een probleem detecteert in de loop van uw inspecties 
of onderhoud, moet u de rolstoel ALTIJD laten onderhouden 
of repareren om het probleem te corrigeren voordat u de 
stoel gebruikt.

3.   Laat uw rolstoel ALTIJD tenminste eenmaal per jaar volledig 
inspecteren en onderhouden door een geautoriseerde en 
gecertificeerde Motion Composite-technicus.

4.   Voer uw veiligheidsinspecties en enig onderhoud of 
aanpassingen ALTIJD uit zonder dat de gebruiker in de stoel 
zit (tenzij deze handleiding expliciet anderszins aangeeft).

Als u uw rolstoel niet als aangegeven in deze handleiding 
inspecteert of onderhoudt, kunt u vallen, omkantelen of de 
controle over de rolstoel kwijtraken en uzelf en anderen ernstig 
verwonden of de rolstoel beschadigen.

4.1.2     VEILIGHEID VAN MOTORVOERTUIGEN

WAARSCHUWING Identificeer of uw stoel is geproduceerd met 
een geïnstalleerde transportoptie.

Als u stoel NIET is uitgerust met de transportoptie:
Motion Composites-rolstoelen zijn NIET ontworpen om te 
gebruiken voor zitten in een motorvoertuig, en de rolstoelen 
voldoen NIET aan normen voor zitten in motorvoertuigen. uw 
stoel is geproduceerd met een geïnstalleerde transportoptie.

Motion Composites-rolstoelen zijn NIET ontworpen om te 
gebruiken voor zitten in een motorvoertuig, en de rolstoelen 
voldoen NIET aan Federal Highway-normen voor zitten in 
motorvoertuigen.

Ga NOOIT in uw stoel zitten terwijl u zich bevindt in enig soort 
bewegend voertuig (bus, auto, bestelwagen, vrachtwagen, boot, 
trein, enz.). Bij een ongeluk of plotseling stoppen kunt u uit de 
stoel worden geworpen. Bij een ongeluk of plotseling stoppen 
voorkomt een veiligheidsgordel voor de rolstoel GEEN letsel en 
kan in feite letsel veroorzaken.
Zorg ALTIJD voor overplaatsing naar een goedgekeurde 
voertuigstoel voordat het voertuig begint te bewegen.
Zet uzelf ALTIJD vast in de goedgekeurde voertuigstoel 
met gebruik van de juiste stoelbevestigingen (schoot-/
schoudergordels in een motorvoertuig, schootgordels in een 
vliegtuig, enz.).
Vervoer uw rolstoel NOOIT op de voorbank van een voertuig. 
Bewegingen van het voertuig kunnen ertoe leiden dat de 
rolstoel verschuift en kan het vermogen van de bestuurder om 
het voertuig te controleren, hinderen.
Bij het vervoeren van uw rolstoel in een bewegend voertuig, 
moet u ALTIJD uw rolstoel vastzetten zodat het niet kan 
rollen of verschuiven. In de meeste gevallen is opbergen in de 
kofferbak het veiligste alternatief.
Gebruik NOOIT een rolstoel die betrokken is geweest bij een 
motorvoertuigongeluk. Een rolstoel die betrokken is geweest bij 
een motorvoertuigongeluk, kan beschadigd zijn opeen manier 
die niet direct zichtbaar is en waardoor de rolstoel kapot zou 
kunnen gaan tijdens gebruik.

Als u deze waarschuwingen negeert, kunt u vallen, omkantelen 
of de controle over de rolstoel kwijtraken en uzelf of andere 
mensen ernstig verwonden en de rolstoel beschadigen.

WAARSCHUWING
De Apex-rolstoel is beschikbaar met een WC-19-
transportbevestiging. Deze optie wordt alleen 
aangeboden als in de fabriek geïnstalleerde optie. 
Raadpleeg de transportbevestigingshandleiding voor 
het veilig gebruiken van de transportbevestigingsoptie.

4.1.3   Acclimatiseren in uw nieuwe rolstoel

WAARSCHUWING
Elke rolstoel is een uniek medisch apparaat. Ongeacht 
of u een nieuwe rolstoelgebruiker bent of jaren ervaring 
hebt, MOET u de tijd nemen om te wennen aan de 
rolstoel voordat u begint met rijden. Begin langzaam 
en neem de tijd om de hantering-, manoeuvreer- en 
rijkenmerken van deze stoel te leren. 

4.1.4 Opmerking voor gebruikers:

De APEX-rolstoel is een handmatig bediend apparaat dat is 
bedoeld voor gebruik als mobiliteitsmiddel voor personen die 
zijn beperkt tot een zittende positie. Het is niet bedoeld voor de 
pediatrische populatie.  
Lees de instructies in deze handleiding zorgvuldig voorafgaand 
aan gebruik of service van uw rolstoel.  Bij vragen of 
moeilijkheden bij het begrijpen van de volgende instructies, 
neemt u contact op met een gekwalificeerde technicus; u kunt 
ook telefonisch of per e-mail contact willen opnemen met een 
Motion Composites-technicus (zie contactgegevens op vorige 
pagina).

4.1.5   Belangrijke waarschuwing bij het gebruik 
van het wandelhandvat en duwbeugels.
WAARSCHUWING 
Het wandelhandvat is niet ontworpen voor het optillen 
of trekken van het gewicht van de gebruiker in de 
rolstoel. Het is ontworpen om de rolstoelgebruiker te 
duwen en te geleiden.
Gewichtslimiet 265 lb - 120 kg
Het optillen of trekken van het gewicht van de 
gebruiker in de rolstoel zou kunnen leiden tot het kapot 
gaan van de duwhendel en ernstig letsel.
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4.1.6   Opmerking voor dealers & gekwalificeerde 
technici

Lees deze handleiding voorafgaand aan service, reparatie, 
gebruik of aanpassing van de rolstoel. Bij vragen of 
moeilijkheden bij het begrijpen van de volgende instructies, 
neemt u contact op met een gekwalificeerde technicus; u kunt 
ook telefonisch of per e-mail contact willen opnemen met een 
Motion Composites-technicus (zie contactgegevens op vorige 
pagina).

4.2 Symbolen

De volgende symbolen worden gebruikt in deze handleiding. 
Maak uzelf bekend met de betekenis ervan.

Het waarschuwingsbord duidt op belangrijke informatie 
voor het voorkomen van letsel en schade aan eigen-
dommen.

Nuttige informatie voor de gebruiker

Andere waarschuwingen en belangrijke informatie

De eerste configuratie van uw APEX-rolstoel moet 
worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.
De nieuwste versie van deze handleiding kan men vin-
den op onze website op motioncomposites.com

Regelmatig onderhoud van uw APEX zal de levensduur 
van de rolstoel verlengen. Neem uw rolstoel elk jaar 
mee naar een gekwalificeerde technicus voor inspectie 
en service.

Gebruik geen perslucht of elektrisch gereedschap, het 
vastmaken moet met de hand worden gedaan.

5. Handleiding 
Voor de meest recente handleiding of informatie of om contact 
op te nemen met het team: 
http://www.motioncomposites.com/en/team/

6. Technische specificaties

6.1  Back Bekleding

Alle Bekleding zijn gemaakt met 
waterdicht materiaal dat kan worden 
gereinigd.
Naden zijn niet waterdicht.
De verstelbare spanning terug 
bekleding wordt alleen gemaakt van 
waterdicht materiaal.
Active-Mesh of Syntech Suede, 
gevonden op slip-on of semi-
spanning verstelbare rugleuning 
bekleding, kan vocht opnemen.
Vulling materiaal: schuim
Dikte: 10 mm
Compressiehardheid: 0,231 - 0,258 kPa
Schuimvolumegewicht: 32,0 - 33,6 kg / m3
Cover materiaal: polyester en nylon antimicrobieel en 
antischimmel, Cal-117 vlambestendig

6.1.1  Kussen

Alle kussens zijn gemaakt van 
waterdicht materiaal dat kan 
worden schoongemaakt.
De naden zijn niet waterdicht.
Vulling materiaal: schuim
Dikte: 2 “of 3” / 51 of 76 mm
Compressiehardheid: 0.245 - 0.289 kPa
Schuimvolumegewicht: 43,2 - 46,5 kg / m3
Cover Materiaal: Antimicrobiële en schimmelwerende 
polyurethaan, brandwerende Cal-117 

6.1.2 Armsteunkussen

De armleuning is gemaakt van 
waterdicht materiaal dat kan 
worden schoongemaakt.
Vulling: schuim
Dikte: 26 mm
Compressiehardheid:  
0,95 - 0,510 kPa
Schuimdichtheid:  
69,2 - 71,5 kg / m3

Cover Materiaal: Vinyl 

6.2   Locatie labels

1.  Plaats op het frame
2.  Fabrikant Logo
3.  Adres fabrikant
4.  Apparaatnaam
5.  Productiejaar
6.  Beschrijving van het product
7.  Land van herkomst
8.  Gewicht limiet
9.  Serienummer
10.  CE
11.  Lees de handleiding voor gebruik
12.  Anit-tippers label
13.  WC-19 label

Verwijder of wijzig labels (Afb. 1) op de rolstoel niet.  Als het 
label beschadigd is, moet u het vervangen door een nieuw label. 

!

160 ARMAND-MAJEAU SUD 
SAINT-ROCH-DE-L'ACHIGAN
(QUEBEC) J0K 3H0 CANADA
WWW.MOTIONCOMPOSITES.COM

MAX

MANUAL RIGID
WHEELCHAIR

APEX
2017 MADE IN

CANADA

250 lb. (113 kg)

14357
2

1112

1

10

93

4

65 7 8
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8 Als u deze waarschuwingen negeert of uw rolstoel niet als aange-
geven in de handleiding inspecteert of onderhoudt, kunt u vallen, 
omkantelen of de controle over de rolstoel kwijtraken en uzelf en 
anderen ernstig verwonden of de rolstoel beschadigen.

7. Veiligheid
7.1 Periodieke checklist
Zie desbetreffende bijlage (hoofdstuk 13).

7.2 Gewichtsbeperking 

De APEX-rolstoel heeft een gewichtslimiet van 120 kg. Het 
gespecificeerde draagvermogen omvat: zowel de rijder als 
enige bagage.  Een gebruiker met een rugzak van 5 kg mag 
bijvoorbeeld niet zwaarder wegen dan 115 kg. Het is van 
het grootste belang dat het totale gewicht lager is dan het 
hierboven gespecificeerde vermogen. 
De rolstoel is ontworpen voor ondersteuning van slechts één 
persoon.  Ga niet op de voetensteunen staan.
Motion Composites is niet verantwoordelijk voor enige schade 
of letsel als gevolg van verkeerd gebruik van deze rolstoel.

7.3    Gewichtstraining en sportactiviteiten

Deze rolstoel werd niet ontworpen of getest als apparaat voor 
gewichtstraining of rekken/strekken. Probeer deze rolstoel 
niet te gebruiken voor gewichtstraining of strekoefeningen. De 
garantie zal komen te vervallen als de rolstoel is gebruikt voor 
gewichtstraining of rekken en strekken.
Deze rolstoel is niet bedoeld voor gebruik tijdens 
sportactiviteiten. 

WAARSCHUWING 
Indien u enige aanpassingen, reparaties of 
service uitvoert, moet u ervoor zorgen dat alle 
bevestigingsmiddelen stevig vastzitten voorafgaand 
aan gebruik.

WAARSCHUWING 
Het overschrijden van de gespecificeerde 
gewichtslimiet zou de rolstoel kunnen beschadigen en/
of ernstig letsel kunnen veroorzaken.

WAARSCHUWING 
Deze rolstoel werd ontworpen om op maat te worden 
gemaakt op de afmetingen van de eigenaar en moet 
als zodanig alleen worden gebruikt door de eigenaar 
tenzij een gekwalificeerde technicus, goedgekeurd door 
Motion Composites, het heeft bijgesteld. 

8. Rijden in uw APEX 
Diverse verstellingen van uw rolstoel (zithoogte/-diepte/-
systeem, hoek rugleuning, wielvlucht/maat/positie 
achter- & voorwielen, positie van de voormontages) 
zouden van invloed kunnen zijn op het zwaartepunt. De 
verstellingen moeten worden uitgevoerd door een 
professional en de rolstoelgebruiker moet zich bewust 
zijn dat de stabiliteit zou kunnen worden beïnvloed door 
deze verstellingen.
Kantel de rolstoel NIET en voer GEEN wheelie uit 
zonder hulp.

Ga NIET staan op de rolstoel of een deel van het frame 
van de rolstoel.
Ga NIET in de rolstoel zitten en verplaats hier 
NIET naartoe tenzij het volledig is geopend en de 
stoelframerails volledig zijn geplaatst in de ontvangers.  
Gebruik de voetplaat NIET als platform bij verplaatsing 
in of uit de rolstoel of om naar een object te reiken.

6.3      Structuur

6.4      Afmeting

6.5     Verstelbaarheid

Model Frame Materiaal Transportgewicht *
Lichtste configuratie 
**

STD-capaciteit HD-capaciteit

APEX Carb Gegoten 
Stijf

T 700 koolstofvezel met 
hoge modulus
Urethaan verf

9.7 lb - 4,4 kg 17.2 lb - 7,8 kg 265 lb - 120 kg  

Apex Alu Drievoudige stompe buis
Stijf

Aluminium - AluLite
Geanodiseerd

10.6 lb - 4,8 kg 18.0 lb - 8,2 kg 265 lb - 120 kg

* Zonder achterwielen, kussen, armleuning en wielvergrendeling
** Met Newton-wielsloten, voetplaten, Newton Gravity-achterwielen. Kussen, anti-kiepsteunen en armleuningen / zijbescherming niet inbegrepen.(17" 43 cm)

Model Breedte Diepte
Hoogte van zitting tot 

vloer voorkant
Hoogte van zitting tot 

vloer achterkant 

Apex Carbon/Alu 12 tot 20’’ 
30,5 tot 50,8 cm

12 tot 20’’ 
30,5 tot 50,8 cm

14’’ tot 21’’  
35,6 cm tot 53,3 cm

14’’ tot 21’’  
35,6 cm tot 53,3 cm

Model Bekleding Rughoogte Verstelbare hoek Voetsteun Wielvlucht Zwaartepunt
0” tot  6”  

0 cm tot 15,2 cm
Apex

Spanning verstelbaar, 
opschuifbaar of met bouten 
te bevestigen

9 tot 21”  
22,9 tot 53,3 cm 

80° tot 101° Eendelig  0°, 2°, 4°, 6°, 8°
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8.1.1 Het risico op een ongeluk reduceren

Wij raden u aan om veilig rolstoelgebnruik door te nemen met 
uw arts voorafgaand aan het gebruik van deze apparatuur.
Neem even de tijd om de instructies in deze  handleiding te 
lezen om ervoor te zorgen dat u zich gemakkelijk voelt bij het 
gebruik van de rolstoel zonder hulp.
Wees altijd bewust van gevaren. Tenzij u een ervaren gebruiker 
van deze rolstoel bent en u zeker weet dat u geen risico loopt 
op omkantelen, MOETEN antikantelsteunen te allen tijde 
worden gebruikt met uw rolstoel. 
Omdat antikantelsteunen in sommige markten een optie zijn 
op deze rolstoel, raadt Motion Composites sterk aan om 
de antikantelsteunen te bestellen omdat ze een belangrijke 
beveiliging zijn voor de rolstoelgebruiker.
a)   Gebruik altijd antikantelsteunen als u geen ervaren 

rolstoelgebruiker bent. 
b)   Gebruik altijd antikantelsteunen bij elke keer dat u uw rolstoel 

aanpast of verstelt. Elke wijziging kan het gemakkelijker 
maken om achterover te kantelen. 

c)   Gebruik antikantelsteunen totdat u bent aangepast aan de 
wijziging en u zeker weet dat er geen risico op achterover 
kantelen bestaat.

8.1.2 Omgevingscondities

De APEX werd ontworpen voor gebruik op harde en vlakke 
oppervlakken, zoals asfalt, beton en harde binnenvloeren of 
tapijt. 
NIET gebruiken op wegen, straten of snelwegen.
Let erop dat de manoeuvreerbaarheid van de rolstoel 
aanzienlijk wordt beïnvloed door verschillende buitencondities, 
zoals zand, modder, regen, sneeuw en ruwe oppervlakken. Als 
u uw rolstoel in deze condities gebruikt, wordt aanbevolen om 
het frequent een servicebeurt te geven. 
Wees voorzichtig bij het gebruik van uw rolstoel op natte of 
gladde oppervlakken.
Blootstelling aan water of overmatig vocht kan schadelijk zijn 
en kan er zelfs toe leiden dat de rolstoel op de lange termijn 
gaat roesten. 
Laat de rolstoel NIET in een vochtige omgeving staan, zoals 
de badkamer (bijv. tijdens het douchen). Bewaar de rolstoel 
op een droge en koele plek. De rolstoel moet weg van directe 
blootstelling aan zonlicht worden bewaard. Als de rolstoel nat is, 
moet u alle onderdelen drogen met een doek voorafgaand aan 
opslag.
Uw rolstoel NIET gebruiken in de douche, zwembad of andere 
situaties met water.

8.1.3 Zorgverleners

•   Gebruik nooit verwijderbare onderdelen (bijv. armleuningen, 
voetensteunen) om de rolstoel te duwen en gebruik ze nooit 
om de rolstoel met gebruiker op te tillen aangezien dit kan 
leiden tot letsel of schade.

•   Zorg ervoor dat de rolstoel is uitgerust met duwbeugels en 
dat de grepen hiervan stevig zijn geplaatst.

•   Draai antikantelapparaten naar boven of verwijder ze om 
struikelen te vermijden.

•   Als u de rolstoelgebruiker onbeheerd achter moet laten, moet 
u de wielvergrendelingen activeren en de antikantelapparaten 
terug in de neerwaartse stand zetten.

•   Vraag een ervaren zorgverlener om u een toelichting te geven 
op veilige hulpmethoden.

•   Zorg voor doorgaande communicatie tussen u en de 
rolstoelgebruiker om enige verwarring te vermijden.

•   Zorg voor een juiste houding voor het kantelen of optillen van 
de rolstoel; houd uw rug recht en buig de knieën.

•   Instrueer de rolstoelgebruiker om achterover te leunen bij het 
kantelen van de rolstoel.

8.2   Rijden in uw rolstoel
8.2.0  Om het risico op kantelen te reduceren, 

moet u:

1.   RAADPLEEG uw dokter, verpleegkundige of therapeut 
om te kijken welke as- en zwenkwielstand en andere 
stoelconfiguratie-opties het beste voor u zijn.

2.   RAADPLEEG uw geautoriseerde Motion Composites-dealer 
VOORDAT u uw rolstoel aanpast of verstelt. Vaak kan 
een aanpassing die u wilt maken, worden geneutraliseerd 
door een andere waaraan u niet hebt gedacht. U kunt 
bijvoorbeeld de rughoek naar achteren willen verstellen, wat 
de kans op naar achter kantelen verhoogt. U zou wellicht 
niet denken dat u deze tendens zou kunnen tegengaan 
door de achterwielen naar achteren te verplaatsen. Uw 
geautoriseerde Motion Composites-dealer kan u hierover 
deskundig en gepersonaliseerd advies geven. 

3.   Laat u ALTIJD door iemand helpen totdat u de 
evenwichtspunten van uw stoel leert kennen en u volledig 
vertrouwen hebt in uw vermogen om de rolstoel onder 
alle omstandigheden te gebruiken om zo omkantelen te 
vermijden.

4.   Gebruik ALTIJD antikantelsteunen. 
Als u deze waarschuwingen negeert, kunt u vallen, omkantelen 
of de controle over de rolstoel kwijtraken en uzelf of andere 
mensen ernstig verwonden en de rolstoel beschadigen.

8.2.1 Evenwichtspunt 

Het is belangrijk om te beginnen met het leren van 
alle specifieke kenmerken van uw rolstoel.  Vraag een 
gezondheidsprofessional om u hierop een toelichting te 
geven. Het dragen van een rugzak zal van invloed zijn op 
het evenwichtspunt van uw rolstoel.  Let op resulterende 
behandelingsfactoren met betrekking tot uw lichaamspositie, 
houding of gewichtsverdeling. Het zwaartepunt wordt 
beïnvloed door de hoek van de rolstoel op een helling of talud.  
Dit kan worden gevoeld bij bewegingen vooruit en achteruit, 
alsook bij zijdelingse bewegingen.
Zorg ervoor dat u de verschillende rijtechnieken doorneemt 
voorafgaand aan het gebruik van de rolstoel. Gebruik 
antikantelsteunen totdat u ervaren bent in het gebruik van uw 
rolstoel in elke situatie. 

8.2.2 Wheelies 

Probeer GEEN wheelies uit te voeren in uw 
rolstoel vanwege de gevaarlijke aard van 
dit soort manoeuvres. Motion Composites 
erkent dat sommige rolstoelgebruikers deze 
waarschuwing zullen negeren. Als u ervoor 
kiest om deze waarschuwing te negeren, 
moet u deze stappen volgen als hulp bij het 
leren om zo veilig mogelijk een “wheelie” te maken.
Probeer NOOIT om een wheelie te leren maken zonder eerst 
uw gezondheidszorgadviseur te raadplegen. Probeer NOOIT 
om een wheelie te leren maken zonder een assistent die u kan 
opvangen in het geval dat u begint te vallen. Probeer NOOIT 
om een wheelie te leren maken tenzij u een ervaren gebruiker 
van deze rolstoel bent.
Motion Composites raadt altijd aan om de antikantelsteunen te 
allen tijde te gebruiken tenzij ze meoten worden verwijderd om 
een stoeprand/trede te passeren.  Antikantelsteunen moeten 
weer worden geïnstalleerd wanneer de stoeprand/trede is 
gepasseerd.
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10 Als u deze waarschuwingen negeert of uw rolstoel niet als aange-
geven in de handleiding inspecteert of onderhoudt, kunt u vallen, 
omkantelen of de controle over de rolstoel kwijtraken en uzelf en 
anderen ernstig verwonden of de rolstoel beschadigen.

8.2.3 Overplaatsen

Draai de voorste zwenkwielen naar voren 
om de stabiliteit te verbeteren.
Plaats de rolstoel zo dicht mogelijk 
bij uw overplaatslocatie. Activeer de 
wielvergrendelingen. Plaats uzelf zo ver 
mogelijk naar achteren bij het verplaatsen 
van gewicht om het risico op voorover 
kantelen te reduceren. Als u een goede kracht, evenwicht en 
flexibiliteit in het bovenlichaam hebt, kunt u overplaatsingen 
wellicht onafhankelijk uitvoeren.
Draai of verwijder de voetensteunen, indien dat mogelijk is, om 
te vermijden dat hier gewicht op wordt gezet.  Maak indien 
mogelijk gebruik van een overplaatsingsplaat.
Vraag altijd een zorgverlener om veilige 
overplaatsingsmethoden te instrueren.

WAARSCHUWING 
De gebruiker moet de overplaatsingsafstand om 
veiligheidsredenen altijd tot een minimum reduceren.

Ga NIET in de rolstoel zitten en verplaats hier NIET naartoe 
tenzij het volledig is geopend en de stoelframerails volledig zijn 
geplaatst in de ontvangers. 
Gebruik de voetplaat NIET als platform bij verplaatsing in of uit 
de rolstoel of om naar een object te reiken.

8.2.4 Aankleden

Bij het aankleden of uitkleden op de rolstoel, moet u de voorste 
zwenkwielen naar voren draaien en de antikantelsteunen 
vergrendelen in de laagste stand. Als uw rolstoel niet is 
uitgerust met antikantelsteunen, moet u het tegen een muur 
steunen en de achterwielen vergrendelen.

8.2.5 Reiken/leunen/buigen  

WAARSCHUWING 
Het evenwichtspunt kan verschuiven wanneer u kleren 
aantrekt en/of reikt naar objecten terwijl u in de rolstoel zit. 

Gebruik, als dit mogelijk is, een 
reikinstrument of vraag om hulp bij het 
reiken naar objecten. 
Beweeg de rolstoel zo dicht mogelijk naar 
het vereiste object. Draai de zwenkwielen 
zo ver mogelijk naar voren vanaf de 
achterwielen.

Reik nooit naar objecten tussen uw benen, 
maar plaats uzelf in plaats daarvan naast 
deze objecten. Verschuif uw gewicht NIET 
zijdelings, maar kom in plaats daarvan 
omhoog van de stoel of beweeg naar voren 
in de stoel. Gebruik altijd beide handen 
en pak het tegenovergestelde wiel of 
armleuning vast als u in staat bent om zijdelings te reiken. Reik 
nooit naar de achterkant van de rolstoel tenzij het is uitgerust 
met antikantelsteunen. 

Reik nooit naar objecten over de rugleuning: reik zo ver als uw 
arm op natuurlijke wijze komt zonder op de stoel te bewegen.
Vergrendel de achterwielen NIET als u naar achteren reikt.
Vermijd het aanbrengen van druk op de voetensteunen.

8.2.6 Achteruit bewegen

Vergrendel de antikantelsteunen in de laagste stand. Beweeg 
langzaam: de rolstoel is ontworpen om u meer stabiliteit te 
geven bij vooruit bewegen. Kijk zo vaak mogelijk om u heen om 
obstakels op uw pad te vermijden.

8.2.7 Hellingen, taluds & zijhellingen  

Hellingen met een lengte van 3 meter of meer

Als u een helling of verticale stijging van 3 
meter of meer moet passeren, mag de hoek 
van de helling niet groter zijn dan 5,7 graden, 
wat overeenkomt met een helling van 10%, 
met een stijging van 1 meter over een afstand 
van 10 meter
Zorg ervoor dat u wordt geholpen door een zorgverlener met 
het fysieke vermogen om de rolstoel en de gebruiker tegen te 
houden. De rolstoel moet altijd de helling op zijn gericht.

De zorgverlener moet altijd aan de onderkant 
van de helling blijven staan om de rolstoel 
tegen te houden.
Vergrendel de antikantelsteun altijd in de 
veilige stand.
Volg dezelfde waarschuwingen voor een helling 
of talud van 10% of minder. 

Gebruik uw rolstoel niet op een helling van minder dan 3 meter 
lang als de hellingshoek groter is dan 10 graden (17,63%).

Hellingen met een lengte van 3 meter of meer

Als u een helling of verticale stijging van 3 meter of meer moet 
passeren, mag de hoek van de helling niet groter zijn dan 5,7 
graden, wat overeenkomt met een helling van 10%, met een 
stijging van 1 meter over een afstand van 10 meter.
Zorg ervoor dat u wordt geholpen door een zorgverlener als u 
problemen ondervindt op de helling of als de helling tussen 5,7 
en 10 graden is. 
Probeer om de helling recht op of af te gaan.  Vermijd draaien 
op een aflopende helling.
Blijf in het midden van de stoep en zorg ervoor dat er genoeg 
ruimte is voor de wielen.
Vermijd stoppen op hellingen en gebruik nooit de 
wielvergrendelingen om uzelf af te remmen op een aflopende 
helling. Onderhoud uw snelheid door het vasthouden van de 
handvelgen.
Rij niet op natte of gladde oppervlakken. Wees voorzichtig voor 
veranderingen in hoogte van het terrein of een trap aan het 
einde van de helling (voorste zwenkwielen kunnen vergrendelen 
door eenvoudigweg raken van een kleine hobbel).
Vraag om hulp wanneer een situatie ontstaat.
Buig uzelf bij het afrijden van een helling om het zwaartepunt 
aan te passen.

Gebruik uw rolstoel niet alleen op hellingen of een heuvel met 
een lengte van meer dan 3 meter als de hoek van de helling 
groter is dan 5,7 graden (10%).

8.2.8 Obstakels

Kijkt altijd naar obstakels of gevaren op de weg (kuilen, kapotte 
oppervlakken, enz.). Verwijder obstakels uit uw eigen omgeving 
(werk, huis). Gebruik nooit objecten (meubels, oprijplaten en 
deurknoppen) om uzelf uit de rolstoel te duwen.
Leun met uw bovenlichaam lichtjes naar voren wanneer u een 
obstakel op rijdt. Rij niet achteruit wanneer u van een obstakel 
af rijdt. Houd beide handen op de handvelgen wanneer u over 
het obstakel passeert.
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8.2.9 Stoepranden en treden

WAARSCHUWING 
Stoepranden en treden zijn uiterst gevaarlijke 
obstakels.
 

Probeer NOOIT om een enkele stoeprand of trede op of af te 
gaan zonder een assistent, tenzij u een zeer ervaren gebruiker 
van uw rolstoel bent. U moet van tevoren hebben geleerd om 
veilig een wheelie uit te voeren in uw rolstoel en u moet zeker 
zijn dat u de kracht en het evenwicht hebt om uw rolstoel te 
controleren tijdens dergelijke manoeuvres.

WAARSCHUWING 
Vergrendel en draai de antikantelsteunen ALTIJD 
omhoog en uit de weg zodat ze geen belemmering 

vormen voor het uitvoeren van deze manoeuvre.
Probeer NOOIT om een stoeprand of trede van meer dan 10 
cm hoog op of af te gaan.
Ga ALTIJD recht een stoeprand of trede op of af. Ga er NOOIT 
op een hoek op of af.

Wees u er ALTIJD van bewust dat de impact door het vallen 
van een stoeprand of trede uw rolstoel kan beschadigen of 
ertoe kan leiden dat componenten los komen te zitten. Als 
u dergelijke manoeuvres uitvoert, moet u uw stoel vaker 
inspecteren.
Draai en vergrendel de antikantelsteunen ALTIJD terug om 
veilig te rijden.

8.2.10 Verplaatsen met hulp

Zorgverleners moeten het hoofdstuk “Zorgverlener” van deze 
handleiding lezen. Hoofdstuk 8.1.3

8.2.10.1   Een stoeprand of enkele trede oprijden

1.   Probeer NOOIT een stoeprand 
of enkele trede te passeren 
zonder hulp.

2.   Instrueer uw assistent om achter 
uw rolstoel te gaan staan, waarbij 
de voorkant van de rolstoel naar het 
obstakel is gericht.

3.   Probeer NOOIT om een dergelijk obstakel achteruit te 
passeren.

4.   Instrueer uw assistent om de stoel op de achterwielen 
omhoog te kantelen zodat de voorste zwenkwielen  de 
stoeprand of trede passeren.

5.   Instrueer uw assistent om de stoel langzaam naar voren 
te bewegen en om de zwenkwielen voorzichtig omlaag te 
brengen naar het bovenste niveau wanneer u zeker bent dat 
ze de rand van de stoeprand of trede zijn gepasseerd.

6.   Instrueer uw assistent om de stoel vooruit te blijven duwen 
totdat de achterwielen contact maken met het oppervlak 
van de stoeprand of trede.

7.   Instrueer uw assistent om de achterwielen op te tillen en 
omhoog te rollen naar het bovenste niveau.

8. Instrueer uw assistent om nooit te proberen de rolstoel  
 volledig op te tillen met de duwbeugels

8.2.10.2   Een stoeprand of enkele trede afrijden

WAARSCHUWING 
1.   Probeer NOOIT een stoeprand of 

enkele trede te passeren zonder 
hulp.

2.   Wanneer u nog meerdere meters bent 
verwijderd van de rand van de stoeprand 
of trede, moet u uw assistent instrueren om 
achter uw rolstoel te gaan staan en het om te draaien zodat u 
weg van de stoeprand bent gericht.

3.   Probeer NOOIT een stoeprand of vergelijkbaar obstakel vooruit 
kijkend te passeren.

4.   Instrueer de assistent om voorzichtig naar achteren te stappen, 
waarbij de rolstoel naar achteren wordt getrokken, totdat hij of 
zij naast de stoeprand of enkele trede staat op het onderste 
niveau. De assistent moet over zijn of haar schouder kijken 
tijdens het op deze manier achteruit lopen.

5.   Instrueer de assistent om de rolstoel voorzichtig naar achteren 
te trekken totdat de achterwielen de rand van de stoeprand 
of trede bereiken, en om vervolgens de achterwielen langzaam 
naar het onderste niveau te laten rollen.

6.   Instrueer de assistent dat hij of zij, wanneer de achterwielen 
veilig op het onderste niveau staan, de rolstoel vervolgens 
naar achteren kan kantelen naar het evenwichtspunt van de 
achterwielen, waarbij de zwenkwielen van het bovenste niveau 
worden geheven.

7.   Instrueer de assistent om de rolstoel langzaam naar achteren te 
rollen op de achterwielen, waarbij kleine stappen worden gezet 
totdat de zwenkwielen de trede of stoeprand zijn gepasseerd, 
en, wanneer ze hier vrij van staan, de zwenkwielen voorzichtig 
omlaag te brengen naar de grond op het onderste niveau.

8.   Instrueer uw assistent om nooit te proberen de rolstoel 
volledig op te tillen met de duwbeugels.

8.2.11 Trappen

Gebruik waar mogelijk een lift.
Vraag hulp van twee personen om de rolstoel een trap op of 
af te verplaatsen (de zorgverleners moeten het hoofdstuk 
“Zorgverlener” van deze handleiding lezen).
Maak uw veiligheidsgordel vast wanneer u wordt opgetild in 
de rolstoel. De assistenten moeten altijd het frame van de 
rolstoel vastpakken om u in de rolstoel te tillen. Pak NOOIT 
de duwbeugels, rugstokken, wielen, voetsteun of bewegende 
onderdelen om de rolstoel te tillen

8.2.12 TRAPPEN BEKLIMMEN

WAARSCHUWING : BEKLIM GEEN trappen met de 
gebruiker in de rolstoel. Motion Composites erkent dat 
rolstoelgebruikers af en toe geen andere keuze kunnen 
hebben en een trap op of af moeten worden verplaatst 
of opgetild moeten worden. Alleen wanneer er geen 
ander alternatief is, moeten zorgverleners en 
rolstoelgebruikers deze stappen volgen voor het op- of 
afgaan van een trap

1.   Probeer NOOIT meer dan één trede te passeren tenzij u twee 
(2) kundige volwassen assistenten hebt.

2.   Positioneer de rolstoel en de gebruiker ALTIJD weg gericht van 
de trap, met één assistent achteraan (weg kijkend van de trap) 
en één vooraan de rolstoel (kijkend naar de gebruiker). 

3.   De assistent aan de achterkant van de rolstoel heeft de controle 
en weet hoe een trap op te gaan. Hij of zij moet de rolstoel naar 
achteren kantelen om het evenwichtspunt op de achterwielen te 
vinden.

4.   Probeer NOOIT een rolstoel op te tillen aan enige verwijderbare 
(afneembare) onderdelen, inclusief bekleding, verwijderbare 
duwbeugels of duwbeugelgrepen.

5.   Houd de rolstoel ALTIJD vast aan een stevig deel van het frame.



T 1 866 650-6555    F 1 888 966-6555 
info@motioncomposites.com
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geven in de handleiding inspecteert of onderhoudt, kunt u vallen, 
omkantelen of de controle over de rolstoel kwijtraken en uzelf en 
anderen ernstig verwonden of de rolstoel beschadigen.

6.   De tweede assistent aan de voorkant moet het frame stevig 
beetpakken (NIET de voetensteun of voetplaat) met beide 
handen en de rolstoel op en over één trede tegelijk tillen. 

7.   Elke assistent gaat vervolgens voorzichtig omhoog naar de 
volgende trede.

8.   Herhaal stappen 1 t/m 6 voor elke trede totdat u aankomt aan 
de bovenkant van de trap.

9.   Wanneer u aankomt bij de bovenkant van de trap, moeten 
de assistenten de rolstoel naar achteren rollen op de twee 
achterwielen totdat de zwenkwielen de laatste trede zijn 
gepasseerd, op welk punt de assistenten de zwenkwielen 
voorzichtig omlaag naar de grond kunnen brengen.

10.   De assistenten moeten altijd het frame van de rolstoel 
vastpakken om u in de rolstoel te tillen. Pak NOOIT de 
duwbeugels, rugstokken, wielen, voetsteun of bewegende 
onderdelen om de rolstoel te tillen.

8.2.13 TRAPPEN AFDALEN

WAARSCHUWING : DAAL GEEN trappen AF met de 
gebruiker in de rolstoel.
Motion Composites erkent dat rolstoelgebruikers af 
en toe geen andere keuze kunnen hebben en een trap 
op of af moeten worden verplaatst. Alleen wanneer 
er geen ander alternatief is, moeten zorgverleners en 
rolstoelgebruikers deze stappen volgen voor het afgaan 
van een trap.

1.   Probeer NOOIT meer dan één trede te passeren tenzij u 
twee (2) kundige volwassen assistenten hebt.

2.   Positioneer de rolstoel en de gebruiker ALTIJD omlaag 
kijkend van de trap, met één assistent achteraan (omlaag 
kijkend van de trap) en één vooraan de rolstoel (kijkend naar 
de gebruiker). 

3.   De assistent aan de voorkant van de rolstoel heeft de 
controle en weet hoe een trap af te gaan. De persoon aan 
de achterkant moet de rolstoel naar achteren kantelen om 
het evenwichtspunt op de achterwielen te vinden.

4.   Probeer NOOIT een rolstoel op te tillen aan enige 
verwijderbare (afneembare) onderdelen, inclusief bekleding, 
verwijderbare duwbeugels of duwbeugelgrepen.

5.   Houd de rolstoel ALTIJD vast aan een stevig deel van het 
frame.

6.   De assistent aan de voorkant moet het frame stevig 
beetpakken (NIET de voetensteun of voetplaat) met beide 
handen en de rolstoel over één trede tegelijk tillen. 

7.   Elke assistent gaat vervolgens voorzichtig omlaag naar de 
volgende trede.

8.   Herhaal stappen 1 t/m 6 voor elke trede totdat u aankomt 
aan de onderkant van de trap.

9.   Wanneer u aankomt bij de onderkant van de trap, moeten de 
assistenten de rolstoel naar voren bewegen totdat de twee 
achterwielen de laatste trede zijn gepasseerd, op welk punt 
de assistenten de zwenkwielen en achterwielen voorzichtig 
omlaag naar de grond kunnen brengen.

10.   De assistenten moeten altijd het frame van de rolstoel 
vastpakken om u in de rolstoel te tillen. Pak NOOIT de 
duwbeugels, rugstokken, wielen, voetsteun of bewegende 
onderdelen om de rolstoel te tillen.

Als u deze waarschuwingen negeert, kunt u vallen, omkantelen 
of de controle over de rolstoel kwijtraken en uzelf of andere 
mensen ernstig verwonden en de rolstoel beschadigen.

8.2.14 Roltrappen

Deze rolstoel mag onder geen enkele omstandigheid worden 
gebruikt op een roltrap, zelfs niet met de hulp van een 
begeleider. Dit zou ernstig letsel kunnen veroorzaken.  

9.   Het gebruik van uw APEX    
9.1 Inklappen & uitklappen

9.1.1 Inklappen

•   Verwijder alle zijbeschermingen, 
spatborden of armleuning (indien 
uitgerust)

•   Trek aan de vrijgavekabel van de 
rugleuning achter de zitting om de 
rugleuning te ontgrendelen

•   Klap de rugleuning in totdat het 
op de plaats wordt vergrendeld in 
de gesloten stand

Afb. 1

9.1.2 De rugleuning uitklappen

WARNUNG : Bij het uitklappen van de rolstoel, moet u 
uitkijken dat u uw vingers niet tussen de 
scharnierpunten plaatst. Zorg ervoor dat de rolstoel 
volledig is geopend voorafgaand aan overplaatsen of 
gaan zitten.

•   Trek aan de vrijgavekabel van de rugsteun achter de zitting 
om de rugsteun te ontgrendelen

•   Klap de rugsteun uit totdat het is vergrendeld in de geopende 
stand

9.2 Wielvergrendelingen

 Gebruik nooit wielvergrendelingen om beweging van de 
rolstoel te stoppen. WIELVERGRENDELINGEN ZIJN 
GEEN REMMEN. Zorg ervoor dat het oppervlak niet 
glad is omdat de rolstoel kan bewegen, zelfs als de 
wielvergrendelingen zijn geactiveerd.

 Zorg ervoor dat de penvergrendelingen tenminste 3mm 
zijn ingebed in het bandrubber wanneer de stoel in de 
vergrendelde stand staat. De band moet op de juiste 
manier worden opgeblazen. Afb. 2

•   Zorg ervoor dat de rolstoel 
stabiel is en is vergrendeld met 
wielvergrendelingen.

•   Voor het activeren van de 
vergrendelingen (Afb. 2), drukt 
u de wielvergrendelhendel 
naar voren (voor type duwen-
voor-vergrendelen) of trekt 
u de wielvergrendeling naar 
achteren (voor type trekken-voor-
vergrendelen) totdat de vergrendeling volledig is geactiveerd. 

•   Voor het vrijgeven van de vergrendelingen, trekt u de 
wielvergrendelhendel naar achteren (voor type duwen-voor-
vergrendelen) of duwt u de wielvergrendeling naar voren 
(voor type trekken-voor-vergrendelen) totdat de vergrendeling 
volledig is losgekoppeld 
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9.3 Voetensteun
9.3.1 De hoogte van de voetensteun verstellen

•   De Apex is uitgerust met één enkele voetensteunplaat
•   Zorg ervoor dat u alle belasting van de voetplaat verwijdert
•   Maak de bouten rechtsonder en de linker bouten van pen-op-

frame los
•   Verstel de hoogte van de voetplaat binnen de limieten van het 

bereik  + of - 1’’ (2,5 cm)
•   Draai de schroeven vast tot het gespecificeerde draaimoment
•   Zorg ervoor dat de voetplaat stevig vast staat

9.4   Voetplaat of open systeem
•   Bij het overplaatsen moet u vermijden om gewicht te plaatsen 

op de voetensteun of open systeem en moet u uitkijken dat u 
niet achter de voetensteun gaat staan.

•   Gebruik nooit voetplaten of een open systeem om de rolstoel 
op te tillen wanneer de gebruiker erin zit.

•   Gebruik alleen niet-verwijderbare onderdelen om de rolstoel 
op te tillen.

9.5 Armleuningen
WAARSCHUWING 
Zorg ervoor dat de armleuningen stevig zijn vergrendeld 
in de armleuninghouders en dat de vrijgaveknoppen 
van de armleuning op de plaats zijn vergrendeld 
voorafgaand aan het gebruik van de rolstoel.

•   Til de rolstoel nooit op aan de armleuningen.
•   Gebruik alleen niet-verwijderbare onderdelen voor tillen.

9.5.1 Inklapbare armleuningen 

De inklapbare armleuning is niet beschikbaar op de Apex; 
gebruik alleen de T-armleuning op de Apex.

9.5.2 Verwijderbare T-armleuningen Afb. 3

Voor het verwijderen van de 
armleuningen (Afb. 3):
•   Trek de hendel (1) omhoog om 

het systeem vrij te geven.
•   Trek de armleuning helemaal 

omhoog. 

De armleuningen terugplaatsen:
•   Breng de armleuningen omlaag 

totdat de schuif (3) de ontvanger 
van de armleuning (4) binnengaat 
en op de plaats klikt.

•   Zorg ervoor dat de 
vergrendelhendel (2) is geactiveerd om enige beweging te 
vermijden.

9.5.3 Wegdraaiende armleuningen Afb. 4

De armleuningen verwijderen van de rolstoel 
(Afb. 4):
•   Til ze recht omhoog om de armleuning vrij te 

geven.  (1)
•   Voor het terugplaatsen van de armleuningen, 

plaatst u ze terug in de ontvanger van de 
armleuning (1) tot ze op de plaats staan.

9.6 Veiligheidsgordels
 Gebruik ALLEEN positioneringsgordels om te helpen 
bij het ondersteunen van de houding van de gebruiker. 

Onjuist gebruik van deze gordels kan leiden tot ernstig 
letsel voor de gebruiker.

Zorg ervoor dat de berijder niet omlaag glijdt in de 
zitting van de rolstoel. Als dit zich voordoet, kan de 
gebruiker thoraxcompressie ervaren of stikken als 
gevolg van druk van de gordels. 

•   Gebruik nooit gordels als zekering voor een motorvoertuig.
•   De veiligheidsgordel moet te allen tijde worden gebruikt 

overeenkomstig de instructies.
•   Er moet een ruimte van ongeveer één hand zijn tussen de 

veiligheidsgordel en de dij; overschrijdt deze hoeveelheid 
ruimte niet.

•   Zorg ervoor dat de veiligheidsgordel goed is vastgemaakt om 
ernstig letsel te vermijden.

•   In noodgevallen moet u ervoor zorgen dat de veiligheidsgordel 
gemakkelijk kan worden losgemaakt.

9.6.1  Veiligheidsgordels met autogesp en 
vliegtuiggesp

•  Voor het vastmaken van uw veiligheidsgordel, steekt u de clip 
in de gesp totdat u een klik hoort.

•  Zorg ervoor dat de gesp stevig is vastgemaakt. 
•  Om uw veiligheidsgordel los te maken, tilt u de flap op de 

veiligheidsgordel met vliegtuiggesp op of drukt u op de knop 
op de veiligheidsgordel met autogesp.

•  Voor het verstellen van de veiligheidsgordel, trekt u elke band 
richting de tegenovergestelde zijde totdat u de gewenste 
spanning krijgt, en houd de gesp in het midden. 

9.6.2 Klittenbandgordel

•   Voor het vastmaken van uw veiligheidsgordel, steekt u de 
lange zijde van de veiligheidsgordel in de gesp aan de andere 
zijde.

•   Breng druk aan op de gordel voor een stevige grip van het 
klittenband.
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geven in de handleiding inspecteert of onderhoudt, kunt u vallen, 
omkantelen of de controle over de rolstoel kwijtraken en uzelf en 
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9.7 Antikantelsteunen
Afd. 5

2

1

WAARSCHUWING : 
Motion Composites 
raadt het gebruik van 
antikantelsteunen 
sterk aan.

•   Antikantelsteunen (Afb. 5) 
werden ontworpen om vallen 
uit de rolstoel te voorkomen. 

•   Om de antikantelsteunen te 
verwijderen of omhoog te draaien, drukt u op de vrijgaveknop 
(1) en trekt u de antikantelsteunen (2) eruit of draait u deze.

•   Voor het terugplaatsen van de antikantelsteunen, drukt u op 
de vrijgaveknop en plaatst u ze in het frame totdat ze op de 
plaats klikken.

•   Grootste stoeprandhoogte: 3,8 tot 5 cm, afhankelijk van 
configuratie. 

•   Antikantelsteunen moeten niet worden gebruikt als hulpmiddel 
voor kantelen

•   Installeer altijd beide antikantelsteunen

9.8 Achterwielen
9.8.1 Snelspanassen Afb. 6

WAARSCHUWING QR-ASSEN 
Roestvrije snelspanassen zijn een 
standaard component van de rolstoel. 

Andere assoorten zijn optionele uitrusting.
Alle snelspanassen zijn ontworpen om 
uw achterwielen gemakkelijk en snel te 
verwijderen. Maar als ze niet juist worden 
gebruikt, kunnen ze gevaarlijk zijn.

Gebruik uw stoel NOOIT TENZIJ u zeker weet dat beide 
achterassen op de plaats zijn vergrendeld in de asontvanger. 

Als een as niet volledig op de plaats is vergrendeld, kan het 
achterwiel eraf komen tijdens gebruik van de stoel en ertoe leiden dat 
u valt. U kunt het merken wanneer de as op de plaats is vergrendeld 
omdat de snelspanknop in het midden van de as er volledig uitspringt. 
Het is tevens een goed idee om aan het wiel te trekken om dubbel te 
controleren dat de as stevig is vergrendeld als laatste 
voorzorgsmaatregel.

•   Voor het verwijderen van de achterwielen, drukt u op de knop 
in het midden van de wielnaaf (Afb. 6) en trekt u de wielen 
eraf (1).

•   Voor het terugplaatsen van de achterwielen op de rolstoel, 
drukt u op de knop van de snelspanassen, steekt u de as in 
de asbus van de rolstoel en geeft u de knop vrij

•   Zorg er altijd voor dat de snelspan-arreteerkogels (2) buiten 
de asbus uitsteken voor een stevige vergrendeling.

9.8.2 Vaste assen 
Afb. 7

•   Voor het verwijderen van de 
achterwielen: schroef de bout (1) los 
(Afb. 7) die zich bevindt in de asbus, en 
trek het wiel eruit.

•   Voor het terugplaatsen van de 
achterwielen op de rolstoel: steek de 
getapte assen (2) in de asbus.

•   Draai de bout (1) vast en zorg ervoor dat het wiel nog zonder 
belemmeringen draait.

9.9 Draagriemen zitting
•   Draagriemen van de zitting zijn niet bedoeld om te gebruiken 

als zitoppervlak. Gebruik altijd een kussen.
•   Zorg ervoor dat de draagriem in goede staat verkeert (bijv. 

geen rafeling, geen slijtage en geen scheuren). 

9.10 Duwbeugels
Duwbeugels zijn optionele uitrusting op sommige Motion 
Composites-rolstoelen. Duwbeugels bieden veilige punten voor 
een begeleider of assistent om de achterkant van de rolstoel 
vast te houden om vallen of omkantelen te voorkomen. Als 
u een begeleider of assistent hebt, moet u duwbeugels laten 
installeren op uw rolstoel door Motion Composites of een 
gecertificeerde Motion Composites-dealer. 

•   Motion Composites biedt duwbeugels die zijn geïntegreerd in 
de rugsteunen of duwbeugels met boutbevestiging. Motion 
Composites raadt u aan om GEEN niet-Motion Composites-
duwbeugels met boutbevestiging te gebruiken omdat deze 
de rugleuning of de rugsteunen van de Motion Composites-
rolstoel zouden kunnen beschadigen. 

•   Uw begeleider of assistent moet de grepen van de duwbeugel 
regelmatig controleren om ervoor te zorgen dat ze stevig 
passen en niet draaien of eraf glijden.  

•   Duwbeugels moeten NOOIT worden gebruikt om de rolstoel 
op te tillen of om de rolstoel te trekken, vooral wanneer de 
gebruiker erin zit, omdat ze los kunnen raken.  

•   Til of trek de rolstoel ALTIJD door een niet-verwijderbaar 
onderdeel van het frame vast te pakken (niet de 
verwijderbare handgrepen, rugleuning, armleuning of 
voetensteun). 

•   Als u deze waarschuwingen niet opvolgt, kan schade aan de 
stoel, vallen, omkantelen of verliezen van de controle optreden 
en ernstig letsel veroorzaken voor de rolstoelgebruiker, de 
assistent of andere mensen.

9.10.1  Duwhandvatten voor inklappen

Inklapinstructies
Voor het inklappen of 
openen van het duwhandvat, 
drukt u op de knop (1) 
voor het activeren van het 
vouwmechanisme.  (Afb. 10.2)
Gebruik NOOIT de inklap-
duwhandvatten om de rolstoel 
op te tillen of om de rolstoel 
te trekken, vooral wanneer de 
gebruiker erin zit, omdat ze los 
kunnen raken.  
Gewichtslimiet 265 lb / 120 kg 

1
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9.10.2  Duwhandvatten voor verstellen hoogte

Verstelinstructies
Voor het verstellen van de hoogte van de duwhandvatten trekt 
u aan de hendel (1) voor het openen van de klem (Afb. 10.3).
Stel de hoogte in en duw op de hendel (1) om de klem te 
sluiten.
Gebruik NOOIT duwhandvatten voor het verstellen van de 
hoogte om de rolstoel op te tillen of  
om de rolstoel te trekken, vooral  
wanneer de gebruiker erin zit, omdat  
ze los kunnen raken. 
NB: De positie van de klem op de  
rugstokken moet niet worden 
gewijzigd.  
De afstand tussen de klem van het 
verstelbare duwhandvat en de klem 
van de rugstokken mag niet meer zijn 
dan 100mm. 
Gewichtslimiet 265 lb / 120 kg 

10.   Aanpassingen en 
onderhoud van uw APEX

10.1 Service

Raadpleeg uw dealer voor service. Een volledige en bijgewerkte 
lijst met dienstverleners is op onze website te vinden. 

10.2 Vervangende onderdelen

Bestelinformatie:
Raadpleeg onze website voor het downloaden van de 
onderdelenhandleiding en het bekijken van bestelinformatie.

Neem contact met ons op via:
Motion Composites Inc.
160, Armand-Majeau Sud
Saint-Roch-de-l’Achigan, Quebec
J0K 3H0 Canada
Tel: 1-866-650-6555
Fax: 1-888-966-6555
support@motioncomposites.com
www.motioncomposites.com

10.3 Benodigd gereedschap
 De APEX werd ontworpen voor service met normaal 
gereedschap. Alle schroeven en bouten zijn standaard 
en kunnen worden versteld met een moersleutel, ratel 

of inbussleutel.  Gebruik geen perslucht of elektrisch 
gereedschap, het vastmaken moet met de hand worden 
gedaan.

Een lijst met gereedschap staat aan het einde van deze 
handleiding.
Sommige verstellingen op de APEX zijn niet mogelijk vanwege 
het gebruik van beveiligingsschroeven.  Deze verstellingen 
kunnen alleen worden uitgevoerd door Motion Composites.

10.4   Algemeen onderhoud 
10.4.1 Bandendruk

•   Controleer de bandendruk met een bandenmeter. 
•   Verifieer de aanbevolen bandendruk, die wordt aangegeven 

op de band. 

•   Pomp op als de druk ligt onder de aanbevolen waarde als 
gelabeld op de zijwand. 

•   Pomp de band niet meer op dan de aanbevolen druk, als 
vermeld op de band. 

•   Teveel oppompen zou kunnen leiden tot een defect van de 
band en letsel.

•   Te weinig oppompen zou kunnen leiden tot een platte band. 
       

Max druk
Pneumatisch   1 3/8’’ 65 psi
Pneumatisch hoge druk  11/4 en 1 3/8’’ 110 psi
Pneumatisch hoge druk  1’’ 145 psi

10.4.1.1 Punctie

Raadpleeg in geval van een lekke band een geschikte 
werkplaats (een fietsreparatiecentrum of een 
rolstoelreparatiecentrum) om de buis te repareren of te 
vervangen door een gekwalificeerd persoon.

10.4.2 Uw rolstoel reinigen

•   Gebruik een zachte schone doek met water en zeep om uw 
rolstoel te reinigen.

•   Spoel en droog de rolstoel afdoende. 
•   Gebruik geen reinigingsmiddelen met oplosmiddel. 
•   Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen.
•   Gebruik geen drukreiniger.  

Lakafwerking en frame:
•   Reinig gelakte oppervlakken tenminste eenmaal per maand 

met zachte zeep.
•   Bescherm de lak elke drie maanden met een deklaag van niet-

schurende autowas.

Assen en bewegende delen:
•   Reinig WEKELIJKS rond assen en bewegende delen met een 

enigszins vochtige doek.
•   Veeg stof of vuil van de assen of bewegende delen.

Bekleding:
•   Alleen met de hand wassen (machinaal wassen kan de stof 

beschadigen).
•   Laat alleen hangend drogen. NIET machinaal drogen omdat 

hitte de stof beschadigt.

10.4.3   Uw rolstoel opslaan en verzenden

•   Bewaar uw rolstoel op een schone, droge plek wanneer deze 
niet wordt gebruikt. Dit niet doen kan leiden tot het roesten 
en/of corroderen van uw rolstoel.

•   Als u rolstoel langer dan een paar weken is opgeslagen, moet 
u ervoor zorgen dat het goed werkt. U moet alle items in 
hoofdstuk 13 Checklist voor veiligheidsinspectie inspecteren 
en indien nodig een servicebeurt geven.

•   Als uw rolstoel langer dan twee maanden is opgeslagen, 
moet het worden geïnspecteerd door een gekwalificeerde 
technicus.  

•   Bij het verzenden van uw rolstoel moet u een sterke 
kartonnen doos gebruiken om de rolstoel te beschermen 
tegen botsingen. Inspecteer de rolstoel op het moment van 
ontvangen.

 100 

 1 
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10.5 Rugleuning
10.5.1   De rugsteunen verwijderen/installeren

•   De rugleuningversteviger en 
de rugsteunen mogen alleen 
worden versteld of aangepast 
door Motion Composite of een 
geautoriseerde partij.

Afb. 8

10.5.2 De hoek van de rugleuning verstellen   

1

2•   Maak de schroef (1) los (Afb. 9) 
en verwijder de schroef (2) van de 
verstelinrichting. 

•   Stel af op de gewenste hoek door 
het mechanisme te schuiven.

•   Plaats schroef (2) terug en draai 
beide schroeven nauwsluitend 
vast. 

•   Instellingen: stappen van 3°  
van 80 tot 101°

Afb. 9

10.5.3   De veiligheidsgordel verwijderen/
installeren 

•   Verwijder de schroef (1) voor het verwijderen van de klem van 
de veiligheidsgordel (2) die is bevestigd aan de gordel. (Afb. 
10)

•   Plaats de schroef (1) direct terug op de frameklem (3) (Afb. 
11)

•   Draai de schroef (1) vast totdat deze goed vast zit.
•   Herhaal dezelfde stappen aan de andere kant.

2

1 1

3

 Afb. 10 Afb. 11

10.5.4   De hoogte van de rugleuning verstellen

•   Maak de schroef (1) los (Afb. 12) die de bekleding van de 
rugleuning vasthoudt.

•   Trek de bekleding van de rugleuning meerdere centimeters 
naar beneden voor toegang tot de schroef (2) die de 
duwbeugel vasthoudt.

•   Verwijder de schroef (2) en de beugel van de rugleuning.
•   Voor het verstellen van de hoogte van de rugleuning, beweegt 

u de deuvelmoer (3), die zich binnen de beugel bevindt, met 
behulp van een draadstang (¼”-20).

•   Wanneer deze stap is uitgevoerd, gebruikt u de schroef (2) om 
de deuvelmoer (3) vast te houden tijdens het verwijderen van 
de draadstang.

•   Verwijder de schroef (2) en plaats de beugel van de 
rugleuning terug.

•   Lijn de schroef (2) uit met het montagegat.
•   Plaats de schroef (2) en de borgring terug en draai ze vast.
•   Herhaal dezelfde stappen aan de andere kant.
•   Plaats de bekleding van de rugleuning terug met schroef (1) 

en maak nauwsluitend vast.

 

Afb. 12

10.5.5     Standaard stoelbekleding installeren/
verwijderen 

•   Verwijder de schroef (1) (Afb. 13) die de 
bekleding van de rugleuning vasthoudt.

•   Trek de bekleding van de rugleuning 
meerdere centimeters naar beneden 
voor toegang tot de schroef (2) die de 
duwbeugel vasthoudt.

•   Verwijder de schroef (2) en verwijder 
vervolgens de beugel van de rugleuning.

•   Verwijder of plaats de bekleding terug.
•   Wanneer de nieuwe bekleding van de 

rugleuning is geplaatst, plaatst u de 
beugels terug door ze uit te lijnen met de 
montagegaten.

•   Plaats en draai de schroef (2) stevig vast.
•   Installeer de bekleding van de rugleuning en maak het stevig 

vast met de schroef (1) op elke rugsteun.
Afb. 13

10.5.6     Installeren / verwijderen Verstelbare 
Tension Terug Bekleding

Afb. 14

•   Om de verstelbare 
Tension Back 
Bekleding 
verwijderen, gebruikt 
u dezelfde stappen 
als de standaard 
back bekleding. Til 
de achterkant van 
de toegang tot de 
2 bouten moeten 
de bekleding te 
verwijderen.

•   Om de spanning te 
stellen moet u eerst 
de hoorn van de 
back-afdekklep van 
de horizontale banden bloot te leggen (a). Maak de klittenband 
en pas vervolgens elke band afzonderlijk met behulp van het 
klittenband of de gesp afstellen systeem om de gewenste 
spanning.

ACHTUNG - LET OP - Vermijd over-aanscherping van 
de band monteren, omdat dit kan schade aan de 
integriteit van de rug stokken veroorzaken.
Tot slot, klap de back-afdekklep over de horizontale 
aanpassing riemen om uw aanpassingen te voltooien.
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10.6 Armleuning
10.6.1     Inklapbare armleuningen installeren

•   De inklapbare armleuning is niet compatibel op de Apex.

10.6.2    De hoogte van inklapbare en 
T-armleuningen verstellen 

Afb. 15

•   Draai de hendel (1) naar 
links of rechts voor het 
ontgrendelen van de 
armleuning (Afb. 15).

•   Voor het verstellen van 
de hoogte, schuift u het 
bovenste gedeelte van 
de armleuning in het 
onderste gedeelte.

•   Stel de constructie (2) af op de gewenste hoogte.
•   Draai de hendel naar achteren naar de gesloten stand.
•   Zorg ervoor dat de armleuning op de plaats klikt voor 

volledige bevestiging.

10.6.3   Verwijderbare T-armleuningen en rigide 
zijbescherming installeren

Afb. 16

•   Installeer de ontvanger van de 
armleuning (1) (Afb. 16) op de 
bovenste buis van het frame op een 
afstand van 160 mm (6 1/4”) tot de 
achterste buis van het frame. 

•   Draai de schroeven (2) enigszins vast 
zodat de klem kan draaien. 

•   Steek de armleuning of zijbescherming in de ontvanger (1). 
•   Draai de ontvanger (1) totdat de zijbescherming loodrecht op 

de zitting staat.
•   Draai de schroeven (2) stevig vast.

10.6.3.1   Installatie vand de 
kledingbeschermingsklemmen

•   Open de klem (1) om deze rond de achterste stang te 
monteren, zodat de vinger (2) evenwijdig aan de achterwielen 
staat.

•   Plaats de klem zo hoog mogelijk zonder buiten de 
kledingbeschermer te komen (3) en zorg ervoor dat deze zo 
ver mogelijk in de vinger wordt gestoken. 

Als de klem eenmaal op zijn plaats zit, zet u hem vast door de 
schroef stevig vast te draaien.

1

2

3

10.6.4   Kussen van armleuning vervangen
 

•   Verwijder de schroeven (1) (Afb. 17) 
onder het kussen (door de buis). 

•   Vervang door een nieuw 
armleuningkussen.

•   Plaats de schroeven (1) terug en 
draai stevig vast.

Afb. 17

10.6.5   De ontvanger van de wegdraaiende 
armleuning installeren 

•   Verwijder de twee bouten (1) (Afb. 18). 
•   Lijn de ontvanger van de armleuning uit met de montagegaten 

van het frame en van het bevestigingsanker voor transport.
•   Plaats de bouten terug en draai stevig vast..

  Afb. 18

10.6.6   Hoogte van wegdraaiende armleuning 
verstellen

•   Trek de armleuning uit de ontvanger (1) (Afb. 19a).
•   Verwijder de schroeven (2) (Afb. 19b).
•   Schuif de deuvelmoer binnen de buis van de armleuning met 

een lange platte schroevendraaier op de gewenste hoogte (3)
•   Plaats de schroeven (2) terug.
•   Plaats de armleuning weer in de ontvanger.

1

         Afb. 19a                                Afb. 19b

10.7   Lengte voetensteun 
lengte/hoek voetplaat

10.7.1  Lengte voetensteun verstellen

1

1

• Draai de onderste 5 
mm zeskantschroeven (1) 
op de rechter en linker 
zwenkwielbevestigingsklemmen los 
(Afb. 19C)
• Schuif de verlengbuis binnen de 
voormontage naar de gewenste 
lengte.
• Draai de schroef (1) stevig vast.

Afb. 19c

1
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10.7.2 Hoek voetensteun verstellen

•   Maak de schroef (1) los (Afb. 19d).
•   Draai de voetplaat in de gewenste hoek.
•   Draai de schroef (1) stevig vast.

1

MAKE SURE TO HAVE YOUR SERIAL NUMBER
NEARBY WHEN ORDERING PARTS FOR YOUR
MOTION COMPOSITES WHEELCHAIR

1

Afb. 19d

10.7.3 Instellen van de hooggemonteerde 
voetsteunn

Om de hooggemonteerde voetsteun omhoog of omlaag te 
brengen 
•  Draai de onderste schroeven (1) op de stang los (NOOIT 

DE BOVENSCHROEVEN LOSDRAAIEN, DIT ZIJN 
VASTZITTENDE SCHROEVEN) Til de voetsteunstangen op 
of laat ze zakken tot de gewenste positie. Houd er rekening 
mee dat u 25 mm potentiële aanpassing, omhoog of omlaag, 
hebt. Overschrijd de 25 mm niet om een minimale invoeging te 
behouden. 

•  Draai de schroeven stevig aan met een koppel van 12 Nm op 
de stang.

1

10.8 Zitting

10.8.1 Stoelbekleding vervangen

•   Verwijder de huidige 
stoelbekleding (klittenband)

•   Installeer de nieuwe 
stoelbekleding.

•   Verstel de spanning met de klittenbanden.                               Afb. 20

10.9 Hoogte zitting tot vloer  
Elke aanpassing aan de hoogte van de zitting tot de vloer 
betreft verstelling van de antikantelsteunen, voorste 
zwenkwielhoek en toespoor van achterwiel indien uitgerust met 
wielvlucht van 3° of 6°.  Het is belangrijk om deze verstellingen 
uit te voeren voorafgaand aan het gebruik van de rolstoel om 
het risico op letsel te reduceren.

10.9.1   De hoogte zitting tot vloer aan de 
voorkant wijzigen

Voor het wijzigen van de hoogte van de zitting tot de vloer aan 
de voorkant, kunt u als volgt te werk gaan:
•   Installeer het voorste zwenkwiel in een andere opening op de 

vork
•   Installeer een ander maat zwenkwielen.
•   Wijzig de lengte van de penbout (standaard, +1” (2,5 cm) en 

+2” (5,0 cm) beschikbaar)
•   Installeer een andere penbout (+0’’, +1’’, +2’’) 

10.9.2   De hoogte zitting tot vloer aan de 
achterkant wijzigen 

Voor het wijzigen van de hoogte van de zitting tot de vloer aan 
de achterkant, kunt u als volgt te werk gaan:
• Pas de klemhoogte van de achterste wielvluchtbuis op de 
montagebuis aan. 
•   Installeer achterwielen met een andere maat.

10.9.3   Hoogte zitting tot vloer aan voorkant & 
achterkant wijzigen

•   Voor het tegelijkertijd wijzigen van de hoogte van zitting tot 
vloer aan de voor- en achterkant, kunt u:

•   een ander zitkussen met een andere dikte gebruiken.

10.10   Voorste zwenkwielen, 
vorken en 
vorkpenmontages

10.10.1   De voorwielen verwijderen/installeren/
herpositioneren

1

•   Maak de bout (1) los en verwijder deze 
(Afb. 21).

•   Verwijder, installeer of herpositioneer 
het voorste zwenkwiel.

•   Draai de schroef (1) stevig vast. 

Afb. 21

10.10.2   De zwenkwielmontage verwijderen/
installeren       

Afb. 22 

•   Verwijder de beveiligingsschroeven niet.    
•   De zwenkwielmontage wordt alleen 

geïnstalleerd en versteld bij Motion 
Composites.

10.10.3   De hoek van de zwenkwielbehuizing 
verstellen  

 Afb. 22

1

•   Alle vier de wielen moeten de grond 
raken.

•   Gebruik de geïntegreerde waterpas 
op de vorkbehuizing.

•   Als de zwenkwielbehuizing niet 
horizontaal staat, maakt u de 
schroeven (1) los (Afb. 22)
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•   Draai de zwenkwielbehuizing voor het verstellen van de hoek 
totdat de luchtbel in het midden van de waterpas staat.

•   Draai de schroeven (1) vast. Hierdoor wordt de positie van de 
zwenkwielbehuizing behouden.

•   Controleer de geïntegreerde waterpas opnieuw om ervoor 
te zorgen dat de zwenkwielbehuizing loodrecht op de grond 
staat.

10.11 Achterwielen 
10.11.1   Snelspanassen verstellen

Afb. 23

•   Verwijder het achterwiel van de 
rolstoel.

•   Achter de snelspanknop 
bevindt zich een moer waarmee 
de lengte van de as wordt 
aangepast.

•   Houd de as vast met een 
moersleutel aan het andere 
uiteinde (nabij de arretkogels) 
(Afb. 23) en draai aan de moer achter de snelspanknop om de 
lengte van de as te wijzigen.

•   Plaats de snelspanner terug in de asbus op de rolstoel
•   Snelspan-arretkogels moeten buiten de asbus uitsteken voor 

een stevige vergrendeling. 

10.11.2   De handvelgen vervangen/verstellen

•   Gebruik een plastic instrument voor verwijderen van banden 
om de band (1) eraf te halen (Afb. 24).

•   Verwijder alle moeren (2) binnen de velg (3).
•   Vervang de handvelg (4) door een nieuwe en lijn de 

montagegaten (5) uit.
•   Plaats en draai de schroeven stevig vast.
•   Plaats de band terug op de velg. 

afb. 24

10.11.3   De hoogte van de achteras verstellen
Afb. 25

1

•   Maak de schroeven (1) 
los op beide achterste 
wielvluchtbuisklemmen (links en 
rechts)

•   Verplaats de achterste 
wielvluchtbuis langs de steun van 
de achterste wielvluchtbuis

•   Draai de schroeven 
vast op beide achterste 
wielvluchtbuisklemmen (links en 
rechts)

WARNUNG 
De hoogte van de zitting, de diepte van de zitting, de 
hoek van de rugleuning, het stoelsysteem/-bekleding, 
de maat/positie van de achterwielen, de maat/positie 
van de voorste zwenkwielen alsook de conditie van de 
gebruiker zijn direct gerelateerd aan de stabiliteit van 
de rolstoel. Enige wijziging aan of enige combinatie van 

de negen factoren kan leiden tot een afgenomen stabiliteit van 
de rolstoel. Deze verstellingen moeten worden uitgevoerd door 
een gekwalificeerde technicus. De hoogtes van de zitting tot 
de vloer hebben specifieke posities afhankelijk van de maat 
van de achterwielen, de positie van de achterwielen, de maat/
positie van de voorste zwenkwielen en de hoek van de zitting 
tot de vloer. Deze verstellingen MOETEN worden uitgevoerd 
door een gekwalificeerde technicus.

10.11.4   Tussenruimte van achterwielen 
verstellen

1

Maak de schroeven (1) 
los onder de achterste 
wielvluchtbuisklemmen 
(links en rechts)
Beweeg de asbus in 
of uit de achterste 
wielvluchtbuis. Beweeg 
de bus nooit meer dan 
als aangegeven bovenop 
de bus.
Draai de schroeven 
vast op beide achterste 
wielvluchtbuisklemmen 
(links en rechts)

Afb. 26

10.11.4.1.1   Achtercamber wijzigen

•   Maak de schroeven 
(1) los fig. 26.1 
onder de achterste 
wielvluchtbuisklemmen 
(links en rechts)

•   Vervang of vervang 
beide asbussen (2) fig 
26.1 (0, 2, 4 of 6 °)

•   Beweeg de bus 
nooit meer dan als 
aangegeven bovenop 
de bus.

•   Het toespoor met 
achterwielvlucht verstellen (zie paragraaf 10.11.5)

•   Draai de schroeven vast op beide achterste 
wielvluchtbuisklemmen (links en rechts)

10.11.5    Het toespoor met achterwielvlucht 
verstellen

Afb. 27

1
2

3

Houd de rolstoel op een 
horizontaal vlak met de 
ondersteuning van de drie andere 
wielen.
•   Maak de schroef van de 

achterste wielvluchtbuisklem (1) 
los (Afb. 27) terwijl u een beetje 
spanning aanhoudt.

•   Draai de asbus (3) zo dat de 
luchtbel van de waterpas (2) in 
het midden staat

•   Draai de schroef van de achterste wielvluchtbuisklem (1) vast
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10.11.6     Instellen van zwaartepunt

•   Verwijder het achterwiel.
•   Draai de 2 bouten (1) van de 

wielmontagebuis aan elke kant van 
de rolstoel los

•   Verplaats de wielmontagebuis naar 
de gewenste positie

•   Draai de 2 bouten (1) afwisselend 
aan tot 10-12 Nm

10.12 Wielvergrendelingen
10.12.1   De wielvergrendelingen vervangen/

verstellen
Afb. 28 

1

 Maak de schroeven (1) los (Afb. 
28).
•   Schuif de wielvergrendeling naar 

de gewenste stand. 
•   Draai de schroeven (1) 

nauwsluitend vast. Definitief 
vastdraaien moet met de hand 
plaatsvinden.

•   Wanneer het is geactiveerd, zou 
de wielvergrendeling 3 mm ingebed moeten zijn in de band. 

10.13 Vergrendeluitbreidingen
10.13.1   De wielvergrendeluitbreidingen 

vervangen/verstellen

1

•   Maak de schroef (1) los (Afb. 28.1).
•   Lijn het oogje (2) uit met het montagegat.
•   Draai de schroef (1) weer vast op de 

vergrendelhendel.

Afb. 28.1

10.14  Antikantelsteunen 
10.14.1   De hoogte van de antikantelsteunen 

verstellen   

Antikantelsteunen MOETEN te allen tijde worden gebruikt met 
uw rolstoel. Omdat antikantelsteunen in sommige markten een 
optie zijn op deze rolstoel, raadt Motion Composites sterk aan 
om de antikantelsteunen te bestellen omdat ze een belangrijke 
beveiliging zijn voor de rolstoelgebruiker. Gebruik altijd 
antikantelsteunen.
•   De antikantelsteunen moeten tussen 40 tot 70 mm van de 

grond staan. Een onjuiste tussenruimte kan ertoe leiden dat 
de rolstoel blijft hangen over obstakels of dat niet wordt 
voorkomen dat de rolstoel omkantelt.

•   Druk op de drukknop (1) (Afb. 40) en schuif de uitbreidingen 
van de antikantelsteunen naar de gewenste lengte.

•   Zorg ervoor dat de knop weer op de plaats klikt.

         

Afb. 29a Afb. 29b

Als u de antikantelsteunen niet kunt verstellen naar de 
juiste hoogte, neemt u contact op met uw Motion 
Composites-dealer om uw antikantelsteunen te 
vervangen voor een andere maat.

10.15.   Hoofdsteunset en 
hoofdsteun

10.15.1 Een hoofdsteun installeren
Afb. 30

•   Snijd het uiteinde van de duwbeugel 
open met een mes om zo de 
binnenkant van de duwbeugel te 
zien. 

•   Plaats een greepmoer van 
1/4”-20 (1) (Afb. 30) met het 
plaatsingsinstrument voor 
greepmoeren (2) in de beugel (40 
mm).

•   Installeer het bevestigingsmiddel van de hoofdsteun door het 
vast te draaien in de rolpen van 1/4”-20.
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10.15.2 Hoofdsteunset installeren

•   Wanneer de hoofdsteun is geïnstalleerd, plaatst u de 
verstelbare hoofdsteun in de horizontale ontvanger.

•   Installeer de hoofdsteun op de kogelscharnier en draai de drie 
schroeven (1) vast (Afb. 31).

•   Wanneer de verstelling is uitgevoerd, draait u alle onderdelen 
stevig vast. 

Afb. 31

10.16   Asplaat voor 
geamputeerden

•   De asplaat voor geamputeerden is niet compatibel op de 
Apex

10.17   Een service voor 
invalidenvervoer 
gebruiken

 Om het risico op letsel te reduceren, raadt Motion 
Composites aan om rolstoelgebruikers niet te vervoeren 
in enige soort voertuigen terwijl zij in een rolstoel zitten.  
Motion Composites erkent dat de veiligste vervoersoptie 

voor een rolstoelgebruiker het vervoer in een geschikte stoel in 
het voertuig is en het gebruiken van de veiligheidsgordels die 
beschikbaar zijn gesteld door de automobielsector. Motion 
Composites kan en zal geen transportsystemen voor rolstoelen 
aanraden.

De standaard veiligheidsgordel van de rolstoel moet nooit 
worden gebruikt als veiligheidsgordel bij het zitten in een 
voertuig voor gehandicaptenvervoer. 

Transportregelgeving kan verschillen in verschillende 
wetgeving, staten, provincies en landen. Gebruik alleen een 
transportbevestigingssysteem dat is goedgekeurd in uw 
wetgeving. 
Voor het vermijden van het risico op letsel, verwijdert u alle 
objecten of accessoires uit de rolstoel en bergt u ze veilig op in 
het voertuig voor invalidenvervoer.

WAARSCHUWING
Identificeer of uw stoel is geproduceerd met een 
geïnstalleerde transportoptie. 

Als u stoel NIET is uitgerust met de transportoptie:

1.   Laat NOOIT iemand in deze stoel zitten in een bewegend 
voertuig.

a.   Verplaats de gebruiker ALTIJD naar een goedgekeurde 
voertuigstoel.

b.   Zet de gebruiker ALTIJD vast met de juiste 
bevestigingsmiddelen van het motorvoertuig.

2.   Bij een ongeluk of plotseling stoppen kan de gebruiker uit de 
stoel worden geworpen. Veiligheidsgordels voor rolstoelen 
voorkomen dit niet, en meer letsel kan resulteren door de 

gordels of banden.
3.   Vervoer deze rolstoel NOOIT op de voorbank van 

een voertuig. Het kan verschuiven en de bestuurder 
belemmeren.

4.   Zet deze rolstoel ALTIJD vast zodat het niet kan rollen of 
verschuiven.

5.   Gebruik geen rolstoel die betrokken is geweest bij een 
motorvoertuigongeluk.

Als u deze waarschuwingen niet opvolgt, kan schade aan uw 
stoel, vallen, omkantelen of verliezen van de controle optreden 
en ernstig letsel veroorzaken voor de gebruiker of anderen.

WAARSCHUWING
Als de rolstoel is uitgerust met Motion Composites 
WC-19-transportbevestigingen, moet u de 
gebruikershandleiding Transportbevestigingen lezen een 
het einde van deze handleiding.

11.   Beperkte garantie van 
Motion Composites
Raadpleeg het garantie document van  
Motion Composites.

WAARSCHUWING 
BELANGRIJKE MEDEDELING MET BETREKKING 
TOT CONSUMENTENRECHTEN

De voordelen die wij verlenen in deze garantie van de fabrikant, 
zijn aanvullend op, en doen geen afbreuk aan, enige rechten en 
rechtsmiddelen die u kunt hebben onder lokale wetgeving voor 
consumentenbescherming.
Deze garantie van de fabrikant valt onder de wetgeving van 
het land, de provincie, de staat of het grondgebied waar u uw 
Motion Composites-product hebt gekocht.
In veel landen hebben consumenten wettelijke rechten onder 
lokale consumentenwetgeving. Die consumentenrechten 
kunnen variëren tussen landen, grondgebieden, staten of 
provincies, en kunnen vaak niet worden uitgesloten.

Deze garantie van de fabrikant is niet bedoeld voor:
•   wijzigen of uitsluiten van enige wettelijke 

consumentenrechten die niet wettelijk kunnen worden 
gewijzigd of uitgesloten; of

•   beperken of uitsluiten van enig recht dat u hebt tegenover 
de persoon die het Motion Composites-product aan u heeft 
verkocht indien die persoon zijn/haar verkoopcontract met u 
heeft geschonden

Onze verantwoordelijkheid
De enige verplichting van Motion Composites en uw exclusieve 
rechtsmiddel onder deze garantie zal beperkt zijn tot dergelijke 
reparatie en/of vervanging.

Garantieservice

Als uw rolstoel garantieservice nodig heeft, neemt u contact 
op met een geautoriseerde Motion Composites-dealer in 
Canada of een geautoriseerde internationale distributeur.  In 
het geval van een defect in materiaal of uitvoering moet de 
dealer of distributeur een retourautorisatie (RA)-nummer 
verkrijgen van Motion Composites.  Motion Composites geeft 
RA-nummers alleen uit aan geautoriseerde Motion Composites-
dealers en -distributeurs. In het geval dat u geen bevredigende 
garantieservice ontvangt, moet u direct schrijven naar Motion 
Composites-klantenservice in:
160, Armand-Majeau Sud, Saint-Roch-de-l’Achigan, Qc, 
J0K 3H0 
 of stuur een e-mail naar: service@motioncomposites.com
Stuur geen producten terug naar de fabriek zonder onze 
voorgaande instemming. 
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22 Als u deze waarschuwingen negeert of uw rolstoel niet als aange-
geven in de handleiding inspecteert of onderhoudt, kunt u vallen, 
omkantelen of de controle over de rolstoel kwijtraken en uzelf en 
anderen ernstig verwonden of de rolstoel beschadigen.

MEDEDELING VOOR DE CONSUMENT

1    De voorgaande garantie is exclusief en komt in de 
plaats van alle andere expliciete garanties,schriftelijk of 
mondeling, expliciet of impliciet. Motion Composites zal niet 
aansprakelijk zijn voor enige gevolg- of incidentele schade 
dan ook. Door het registreren van uw Motion Composites-
rolstoel wordt u geacht om akkoord te gaan met alle 
bepalingen van deze garantie.

2    Het is verboden om de voorgaande expliciete garantie te 
wijzigen of uit te breiden of om afstand te doen van enige 
van de beperkingen of uitsluitingen. 

12. Specifieke schade
12.1   Schade waarvoor service door een 

gekwalificeerde serviceagent nodig is

Als een van de volgende condities wordt geobserveerd, moet 
de rolstoel een servicebeurt krijgen van een gekwalificeerde 
serviceagent:
• Enige wielverstelling;
• Enige kapotte kogellagers van de vorken;
• Enige kapotte kogellagers van de voorwielen;

12.2   Speciale schade waarvoor de rolstoel moet 
worden teruggestuurd naar de fabrikant

Als een van de volgende condities wordt geobserveerd, moet 
u altijd contact opnemen met uw serviceagent voorafgaand 
aan het opsturen van uw rolstoel voor reparatie naar Motion 
Composites.  
• De schroefdraad van een klinkmoer is beschadigd;
• Een deel van het frame of de dwarssteun is kapot;
•   Problemen worden nog steeds geïdentificeerd nadat 

meerdere verstellingen of reparaties zijn uitgevoerd door een 
gekwalificeerde serviceagent.

12.3 Reparatieprocedure 

Onderdelen die gerepareerd zouden kunnen worden door de 
eigenaar: 
Achterband en binnenband.  

•   Onderdelen die worden onderhouden door de fabrikant of het 
servicecentrum: 

•   Alle onderdelen van de rolstoel, behalve de banden en de 
binnenbanden

•   Onderdelen die kunnen worden verwijderd en verstuurd naar de 
fabrikant/distributeur of andere partij voor reparatie:

•   Wielen, armleuning, voetensteun, bekleding, kussen 
•   Omstandigheden waaronder de rolstoel moet worden verzonden 

voor service:
•   Kapotte lagers, losse spaken, wiel niet uitgelijnd, losse bout, 

abnormale trillingen, geluid of enige afwijking in het frame, 
voorpen staat niet loodrecht op de vloer, kapot onderdeel zoals 
antikantelsteunen, rugsteunen, scheuren in de bekleding en voor de 
jaarlijkse inspectie 

•   Neem contact op met onze klantenservice-agent voor de volledige 
lijst met distributeurs of servicecentra.

  http://www.motioncomposites.com/en/team/
•   Sommige dealers kunnen vervangende eenheden aanbieden 

gedurende de serviceperiode. Neem contact op met uw 
serviceagent voor volledige details. Motion Composites houdt 
vervangende onderdelen minimaal 10 jaar vast of stelt een optie 
voor een compatibel reserveonderdeel voor.

•   Als de rolstoel moet worden verzonden naar een servicecentrum of 
naar de fabrikant voor service, moet het zorgvuldig worden verpakt 
in een kartonnen doos die past bij de grootte van de rolstoel. 
De antikantelsteunen, de voetensteun en het kussen moeten 
worden verwijderd en verpakt in een kleine doos binnen de grotere 
kartonnen doos die de rolstoel bevat. De rolstoel moet worden 

beschermd met een beschermfolie voor het voorkomen van krassen 
of slijtage.

Gereedschap
Inbussleutels: Sleutels:
2 mm                                    10 mm
2,5 mm  11 mm
3 mm   1/2’’ (13 mm)
4 mm  
5 mm

Voor snelle ontgrendeling: Overig:
7/16’’ (11 mm) Moersleutel
3/4’’ (19 mm) Kruiskopschroevendraaier
verstelbare moersleutel

13.   Checklist voor onderhoud 
en veiligheidsinspectie

Bij elk gebruik
Zorg ervoor dat de rolstoel gemakkelijk en recht rolt.

Controleer op trillingen, geluid of enige afwijking van normaal 
functioneren.

Zorg ervoor dat de wielvergrendelingen goed werken.

Zorg ervoor dat de snelspanners van de wielen zijn geactiveerd 
en juist zijn vergrendeld.

Zorg ervoor dat de voorpen loodrecht op de vloer staat.

Voer een visuele inspectie uit van de banden (voor & achter) op 
vuil, lage druk, vlakke plekken of slijtage.

Zorg ervoor dat de buizen van de antikantelsteunen op de 
plaats zijn vergrendeld (indien uitgerust).

Voer een visuele inspectie uit van de stof op uitstekend metaal 
of scheuren.

Zorg ervoor dat de handgrepen niet los zitten (indien uitgerust).

Controleer de handvelgen op ruwe randen en zorg ervoor dat 
ze vrij zijn van vet of andere verontreinigende stoffen.

Controleer op interferentie van componenten.

Controleer op onregelmatig geluid en geratel.  

Wekelijks
Controleer de bandendruk met een bandenmeter 

Controleer de spanning van de stoelbekleding - Het zou recht 
moeten staan wanneer de rolstoel geopend is en in positie is 
gezet.

Maandelijks
Controleer de uitlijning van de wielen. 

Controleer op vrijelijk draaien van vorklagers.

Controleer bouten en schroeven en draai indien nodig met het 
juiste koppel vast

Jaarlijks
Laat een volledige inspectie uitvoeren door een gekwalificeerde 
technicus.

De bandendruk zou met het juiste gereedschap 
aangepast kunnen worden door de eigenaar of een 
assistent.  Indien een onderdeel niet juist lijkt te werken 
na inspectie, moet de rolstoel onmiddellijk worden 
opgestuurd naar een gekwalificeerde technicus voor 
reparatie.
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Batterijen en recycling In het geval van verwijdering, het 
apparaat terug naar uw dealer of revalidatiecentrum.
Alle componenten van het product dienen te worden 
vernietigd en gerecycled in overeenstemming met de 
nationale milieuwetgeving en normen.

  CONFORMITEITSVERKLARING

Naam en adres van eigenaar product
Motion Composites Inc.
160, Armand-Majeau Sud
Saint-Roch-de-l’Achigan, Quebec
J0K 3H0 Canada
Phone: 1-866-650-6555
Fax: 1-888-966-6555
support@motioncomposites.com
www.motioncomposites.com

Geautoriseerde vertegenwoordiger
Advena Ltd.
Tower Business Centre, 2nd Flr. 
Tower Street, Swatar, BKR 4013, Malta

Wij verklaren hierbij dat de hieronder vermelde apparaten 
zijn geclassificeerd overeenkomstig de classificatieregels 
en in overeenstemming zijn met de Essentiële principes 
van veiligheid en prestatie als uiteengezet in de 
Voorschriften voor Gezondheidsproducten (Medische 
Apparaten) 93/42/CEE.

Medische appara(a)t(en):
APEX-handrolstoel 

Productielocatie:
Motion Composites Inc. 
160, Armand-Majeau Sud
Saint-Roch-de-l’Achigan, Quebec
J0K 3H0 Canada

Risicoclassificatie: 
Medisch apparaat van klasse 1 (volgens 93/42/CEE).

Toegepaste normen:
NF EN ISO 7176-1: 
Rolstoelen, deel 1: Bepaling van statisch vermogen.
NF EN ISO 7176-5: 
Rolstoelen, deel 5: Bepaling van afmetingen, massa en 
manoeuvreerruimte.
NF EN ISO 7176-8: 
Rolstoelen, deel 8: Vereisten en testmethoden voor 
statische, impact- en vermoeiingssterkte.
NF EN ISO 7176-11: 
Rolstoelen, deel 11: Proefpoppen.
NF EN ISO 7176-15: 
Rolstoelen, deel 15: Vereisten voor openbaarmaking 
van informatie, documentatie en etikettering.

Deze conformiteitsverklaring is geldig vanaf 
16/01/2013.

WC-19
Transportbevestigingen 

 WAARSCHUWING 
Lees al deze pagina’s voorafgaand aan het gebruik 
van de Motion Composites transportbevestigingen
•   Gebruik de juiste apparatuur/gebruik alleen als 

geïnstrueerd.
•   Gebruik alleen Original Equipment Manufacturer 

(OEM)-zit- en bevestigingssystemen.
•   Gebruik de juiste bevestigingssystemen en 

gebruik ze op de juiste manier.
•   Vermijd het gebruik van onjuiste apparatuur/

veilige andere apparatuur.

De volgende informatie heeft betrekking op de Motion 
Composites rolstoelen die zijn uitgerust met in de fabriek 
geïnstalleerde WC-19-transportbevestigingen. Lees 
deze informatie volledig voorafgaand aan gebruik in een 
motorvoertuig. Bij enige vragen over deze informatie 
of over het gebruik van uw rolstoel als zitplaats in een 
motorvoertuig, neemt u contact op met uw geautoriseerde 
Motion Composites-revalidatiespecialist.

VERMIJD HET GEBRUIK VAN ONJUISTE 
APPARATUUR/VEILIGE ANDERE APPARATUUR IN EEN 
MOTORVOERTUIG
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24 Als u deze waarschuwingen negeert of uw rolstoel niet als aange-
geven in de handleiding inspecteert of onderhoudt, kunt u vallen, 
omkantelen of de controle over de rolstoel kwijtraken en uzelf en 
anderen ernstig verwonden of de rolstoel beschadigen.

1.   INLEIDING 
De Motion composites rolstoel is beschikbaar met een 
WC-19-transportbevestiging. Deze optie wordt alleen 
aangeboden als in de fabriek geïnstalleerde optie.
Voor de optie voor transportbevestiging is een crashtest 
uitgevoerd overeenkomstig en conform RESNA WC-
4:2012, Deel 19 (“WC19”) en ISO 7176-19:2008 (“ISO 
7176-19”), voor frontale botstest, met een vervangende 
inzittende van 169,4 lbs. (77 kg) overeenkomstig een 
gebruikersgewichtbereik van 115–210 lbs (52,16–95,25 
kg). Het Motion Composites-transportbevestigingspakket 
is in overeenstemming met deze normen met als doel om 
het mogelijk te maken dat rolstoelen worden vastgezet 
in bepaalde soorten motorvoertiuigen. De WC-19-
transportbevestigingsoptie bestaat uit vier in de fabriek 
geïnstalleerde bevestigingsbeugels, een in de fabriek 
geïnstalleerde bekkengordel met 2 montagebeugels op een 
standaard frame. Het is goedgekeurd voor transportgebruik 
MET INZITTENDE. Daarom zijn er meerdere belangrijke 
overwegingen waaraan gebruikers van de Motion 
Composites-transportoptie moeten denken. Ten eerste test 
ISO 7176-19 alleen op rolstoelprestatie waarbij de rolstoel, 
vastgezet in de vooruit gerichte stand, is betrokken bij 
een frontale botsing met 30 mph (48 kph). Het test niet 
op rolstoelprestatie bij enige andere soort botsing, inclusief 
en zonder beperkingen zijdelingse botsingen, botsingen 
van achteren, koprollen of frontale botsingen met hogere 
snelheid. Ten tweede garandeert naleving van ISO 7176-19 
niet dat de inzittende niet gewond zal raken, zelfs niet bij 
een frontale botsing met 30 mph (48 kph) of minder. Bij een 
dergelijke botsing zijn de ervaren krachten zeer heftig en 
letsel kan worden opgelopen zelfs als de rolstoel exact als 
vereist door de norm presteert.
Dienovereenkomstig bevatten ISO 7176-19 en 
ANSI/ RESNA WC/19 talrijke waarschuwingen dat 
“rolstoelgebruikers moeten verplaatsen naar de 
voertuigstoel en de in het voertuig geïnstalleerde 
bevestigingssysteem moeten gebruiken wanneer dat 
haalbaar is.”
Een transportoptie voor een Motion Composites-rolstoel, 
voor een rolstoel ZONDER GEBRUIKER, is ook beschikbaar 
als optie voor de onderdelenmarkt met installatie in de 
praktijk voor de HELIO A7, Helio A7, Helio XC2, HELIO 
A7en HELIO A7. Voor de transportoptie van deze rolstoel 
ZONDER GEBRUIKER is GEEN crashtest uitgevoerd 
overeenkomstig WC19 of ISO 7176-19. De transportoptie 
voor de rolstoel bevat slechts vier bevestigingsbeugels. 
Het is alleen goedgekeurd voor transport van een rolstoel 
ZONDER GEBRUIKER.
Om te bepalen of uw Motion Composites rolstoel is 
uitgerust met de WC-19-optie voor transportbevestiging of 
de optie voor rolstoeltransport, wordt verwezen naar Afb. 1 
(pagina 7).
U moet contact opnemen met Motion Composites-
klantenservice in geval van enige vragen over het gebruik 
van deze rolstoel als zitplaats in een motorvoertuig, via 
1-866-650-6555.
Pas uw rolstoel op GEEN enkele manier aan door een niet-
geautoriseerd Motion Composites-centrum.
Breng GEEN wijzigingen of vervangingen aan de structurele 
onderdelen of framecomponenten van de rolstoel aan 
zonder Motion Composites te raadplegen.

2.   LABELS

Lees het label
 
LEZEN  
   Lees en volg de informatie in de handleiding en alle 
aanvullende informatie die wordt geleverd met de 
rolstoel voorafgaand aan het eerste gebruik.

WC-19 Label
WC-19 

 
WC-19  
   Geeft aan dat geteste en goedgekeurde rolstoel, 
met soortgelijk gelabeld, getest en goedgekeurd 
zitsysteem, in overeenstemming is met ANSI/
RESNA WC/Vol. 4, Deel 19 / ISO 7176-19 voor 
transport van een rolstoel zonder inzittende in een 
motorvoertuig.

Bevestigingslabel
WC-19 

 
WC-19-BEVESTIGING 
   Duidt op vastzetpunten van de rolstoel die in 
overeenstemming zijn met ANSI/RESNA WC/Vol. 4, 
Deel 19/ISO 7176-19.

Waarschuwingslabel
 
WAARSCHUWING 
   Duidt op een mogelijk gevaarlijke conditie/situatie. 
Het niet opvolgen van aangewezen procedures 
kan leiden tot lichamelijk letsel, schade aan 
componenten of defecten. Op het product wordt 
dit pictogram weergegeven als zwart symbool in 
een gele driehoek met een zwarte rand.

Verplicht label
 
VERPLICH  
   Deze acties moeten als gespecificeerd worden 
uitgevoerd. Het niet uitvoeren van verplichte acties 
kan leiden tot lichamelijk letsel en/of schade aan 
de apparatuur. Op het product wordt dit pictogram 
weergegeven als wit symbool op een blauwe punt 
met een witte rand

Verbodlabel
 
VERBODEN  
   Deze acties zijn verboden. Deze acties moeten 
op geen enkel moment en onder geen enkele 
omstandigheid worden uitgevoerd.  Uitvoeren 
van een verboden actie kan lichamelijk letsel en/
of schade aan de apparatuur veroorzaken. Op 
het product wordt dit pictogram weergegeven als 
zwart symbool met een rode cirkel en rode schuine 
streep. 

Label Belangrijk

!
 
BELANGRIJK 
   Duidt op belangrijke informatie waaraan men moet 
denken bij het gebruik van dit product.
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3.   DEFINITIE
ANSI/RESNA: American National Standards Institute/ 
Rehabilitation Engineering and Assistive Technology

ISO: International Standards Organization 
Transportbevestigingspakket: Uitrusting die is 
geïnstalleerd op de rolstoel en waardoor de rolstoel 
kan worden verankerd in een motorvoertuig. De Motion 
Composites-transportbevestigingsuitrusting bestaat uit 
bevestigingsankerpunten en een bekkengordel.

Systeem voor rolstoelbevestiging en bevestiging van 
inzittende (Wheelchair Tie-down and Occupant Restraint 
System - WTORS): Uitrusting die is geïnstalleerd in een 
motorvoertuig waardoor een rolstoel en/of een in een 
rolstoel gezeten gebruiker kan worden verankerd in het 
motorvoertuig voor het beperken van de beweging van 
de inzittende bij een botsing van het motorvoertuig. De 
uitrusting bestaat uit een systeem of apparaat voor het 
vastzetten van de rolstoel en een bevestigingssysteem met 
gordel.

Vastzetpunten: Specifieke structurele punten op de basis 
van de rolstoel of het stoelframe die zijn ontworpen voor 
bevestiging van een WTORS. Deze vastzetpunten worden 
aangegeven met ankersymbolen.

4.   PROTOCOLLEN EN 
PROCEDURES 

De rolstoelgebruiker moet verplaatsen naar een 
voertuigstoel en de in het voertuig geïnstalleerde 
bevestigingssysteem gebruiken als en wanneer dat 
haalbaar is. De rolstoel moet vervolgens worden 
opgeborgen en vastgezet in het voertuig. Als het naar 
goeddunken van de gebruiker noodzakelijk wordt 
geacht om een rolstoel vast te maken aan een voertuig, 
moet het voertuig zijn uitgerust met een systeem 
voor rolstoelbevestiging en bevestiging van inzittende 
(Wheelchair Tie-down and Occupant Restraint System 
- WTORS) dat is geïnstalleerd overeenkomstig de 
instructies van de fabrikant van de bevestiging, en dat 
in overeenstemming is met ANSI/RESNA WC/Vol. 4, 
Deel 19/ISO 7176-19-normen, en de rolstoel moet een 
transportbevestigingspakket hebben conform de ANSI/
RESNA WC/ Vol. 4, Deel 19/ISO 717619-normen. Het is 
van essentieel belang om een volledig WTORS te gebruiken 
voor het vastzetten van de rolstoel aan het voertuig en 
om de inzittende van de rolstoel te voorzien van een juist 
ontworpen en getest veiligheidsbevestigingssysteem.

Een bevestigingssysteem met zowel bekken-als 
bovenlichaamgordel moet worden gebruikt om de 
inzittende van de rolstoel te beschermen en voor het 
minimaliseren van de kans op letsel als gevolg van contact 
met het voertuig tijdens een botsing of plots remmen.

5.   VEILIGHEIDSINFORMATIE 
VOOR DE GEBRUIKER

Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie met 
betrekking tot exacte configuratie van de Motion 
Composites-rolstoelen die werden onderworpen aan 
frontale botsing- en andere testen als vereist door 
ISO 7176-19. De resultaten van die testen zijn alleen 
van toepassing op de configuratie van de rolstoel als 
getest en hierin omschreven. Daarom wordt u, als u uw 
rolstoel anders bestelt, zoals met een zitsysteem dat 
door iemand anders dan Motion Composites is gemaakt, 
hierbij geadviseerd dat de rolstoel niet werd getest in 
een dergelijke andere configuratie en niet moet worden 
beschouwd als “goedgekeurd voor transport” door Motion 
Composites. Omdat Motion Composites de stoel niet 
heeft getest met dergelijke andere configuraties, heeft 
Motion Composites geen kennis van de manier waarop 
het product zou presteren in een dergelijke configuratie. 
Daarom maakt Motion Composites geen claims of 
garanties over de prestatie van de rolstoel in enige andere 
configuratie dan de hierin omschreven configuratie. 

Motion Composites heeft geen enkele persoon 
geautoriseerd om dergelijke claims of garanties in te dienen 
namens Motion Composites.

6.   WAARSCHUWINGEN
 
WAARSCHUWING 
   U moet contact opnemen met Motion Composites-
klantenservice in geval van enige vragen over 
het gebruik van deze rolstoel als zitplaats in een 
motorvoertuig, via 1-866-650-6555 .

 
WAARSCHUWING 
   Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie met 
betrekking tot exacte configuratie van de rolstoel 
die werd onderworpen aan frontale botsing- en 
andere testen als vereist door ISO 7176-19. Zie 
hoofdstuk 11 “Testconfiguratie Motion Composites 
rolstoel”. De testresultaten zijn alleen van 
toepassing op de configuratie van de rolstoel als 
getest en hierin omschreven. Daarom wordt u, als u 
uw stoel anders bestelt, zoals met een zitsysteem 
dat door iemand anders dan Motion Composites 
is gemaakt, hierbij geadviseerd dat de rolstoel niet 
werd getest in een dergelijke andere configuratie 
en niet moet worden beschouwd als “goedgekeurd 
voor transport” door Motion Composites. Omdat 
Motion Composites de stoel niet heeft getest 
met dergelijke andere configuraties, heeft Motion 
Composites geen kennis van de manier waarop 
het product zou presteren in een dergelijke 
configuratie. Daarom maakt Motion Composites 
geen claims of garanties over de prestatie van de 
rolstoel in enige andere configuratie dan de hierin 
omschreven configuratie. Motion Composites heeft 
geen enkele persoon geautoriseerd om dergelijke 
claims of garanties in te dienen namens Motion 
Composites.
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anderen ernstig verwonden of de rolstoel beschadigen.

 
WAARSCHUWING 
   De rolstoel die is uitgerust met de Motion 
Composites-transportbevestigingsoptie, is 
dynamisch getest in een voorwaarts gerichte 
configuratie voor een frontale botsing met 30 
mph (48 km/u) met variërende gewichten, als 
uiteengezet in Hoofdstuk 11 “Testconfiguratie 
Motion Composites rolstoel”. De rolstoel 
die is uitgerust met de Motion Composites-
transportbevestigingsoptie, heeft voldaan aan 
de prestatievereisten voor vooruit gericht reizen 
bij een frontale botsing, en het moet ALLEEN 
worden gebruikt voor vooruit gericht zitten in 
motorvoertuigen. Het gebruik hiervan in een andere 
richting (bijv. achterwaarts gericht of zijwaarts 
gericht) is niet getest, en dit moet NIET worden 
gebruikt met een dergelijke richting.

 
WAARSCHUWING 
   Rij niet in deze rolstoel in een motorvoertuig als 
uw gewicht, samen met het gewicht van alle items 
die zijn bevestigd aan de rolstoel (zoals rugzakken, 
stoelzakken, enz.), hoger is dan 120 kg..

 
WAARSCHUWING 
   AWijzigingen of vervangingen moeten NIET 
worden uitgevoerd aan de vastzetpeunten van de 
rolstoel of aan de structurele of frame-onderdelen 
of -componenten. De Motion Composites-
rolstoelen werden getest in de configuraties met 
de componenten die worden gespecificeerd in 
Hoofdstuk 11 “Testconfiguratie Motion Composites-
rolstoel”. Elke aanzienlijke aanpassing of vervanging 
aan de componenten van de rolstoel of zitting 
zouden de prestatie van de stoel aanzienlijk kunnen 
wijzigen tijdens een botsing.

 
WAARSCHUWING 
     Motion Composites ontkent expliciet dat het 
gebruik van haar transportoptie op een Motion 
Composites-rolstoel de rolstoelgebruiker behoedt 
tegen letsel of de dood in het geval van een 
motorvoertuigongeluk.

 
WAARSCHUWING 
   Plotseling stoppen en/of een botsing kunnen 
structurele schade toebrengen aan uw rolstoel. 
Dergelijke schade is wellicht niet zichtbaar. STOP 
ONMIDDELLIJK met het gebruik van een rolstoel 
die betrokken is of was bij een dergelijk ongeluk. 
Omdat de structurele schade wellicht niet zichtbaar 
is, MOET u elke rolstoel vervangen die betrokken is 
of was bij een dergelijk ongeluk.

 
WAARSCHUWING 
     Wanneer dat haalbaar is, moeten rolstoelgebruikers 
zich verplaatsen naar de voertuigstoel en het in 
het voertuig geïnstalleerde Original Equipment 
Manufacturer (OEM)-bevestigingssysteem 
gebruiken en de onbezette rolstoel moet worden 
opgeborgen in een laadgebied of worden vastgezet 
in het voertuig tijdens reizen.

GEBRUIK DE JUISTE BEVESTIGINGSSYSTEMEN EN 
GEBRUIK ZE OP DE JUISTE MANIER

 
WAARSCHUWING 
     Onze Motion Composites-rolstoel MOET worden 
gebruikt met een systeem voor rolstoelbevestiging 
en bevestiging van inzittende (Wheelchair Tie 
Down and Occupant Restraint Systems - 
WTORS) dat voldoet aan de vereisten van de 
Aanbevolen Praktijk J2249 van de SAE (Society 
of Automotive Engineers) – Systemen voor 
rolstoelbevestiging en bevestiging van inzittende 
voor gebruik in motorvoertuigen (SAE J2249). 
Gebruik GEEN andere WTORS die zijn ontworpen 
om te vertrouwen op de rolstoelconstructie voor 
het overplaatsen van lasten van bevestiging van 
inzittenden naar het voertuig.

 
WAARSCHUWING 
   Gebruik uw Motion Composites-rolstoel niet met een 
WTORS tenzij de WTORS volledig overeenkomstig 
de instructies van de fabrikant van de WTORS en 
SAE J2249 is geïnstalleerd.

 
WAARSCHUWING 
   Bevestig altijd de WTORS aan uw Motion 
Composites-rolstoel op alle vier (4) de 
vastzetpunten van de Motion Composites-
transportoptie overeenkomstig de instructies 
die worden voorzien door de fabrikanten van de 
WTORS en SAE J2249.

NB: Zie Afbeelding 4 voor de locatie van de vier (4) door 
Motion Composites geïnstalleerde WTORS-vastzetpunten.

 
WAARSCHUWING 
   Bevestig in het voertuig verankerde 
bevestigingen van inzittenden (bekkengordels 
en bovenlichaamgordels ALTIJD overeenkomstig 
de instructies van de fabrikant van dergelijke 
bevestigingen en SAE J2249

GEBRUIK DE JUISTE APPARATUUR/GEBRUIK ALLEEN 
ALS GEÏNSTRUEERD

 
WAARSCHUWING 
   U MOET uw rolstoel strikt overeenkomstig alle 
waarschuwingen en instructies in deze handleiding 
gebruiken.

 
WAARSCHUWING 
   De rolstoel die is uitgerust met de Motion 
Composites-transportoptie, werd dynamisch 
getest in een vooruit gericht configuratie met 
de gespecificeerde antropomorfe proefpop, 
bevestigd met ZOWEL een in het voertuig 
verankerde bekkengordel als een in het voertuig 
verankerde bovenlichaamgordel. ZOWEL bekken- 
als bovenlichaam (schouder)-gordels moeten 
worden gebruikt voor het reduceren van de kans 
op botsingen van het hoofd en de borst met 
componenten van het motorvoertuig.
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MOTION COMPOSITES VEREIST DAT ZOWEL BEKKEN- 
ALS BVOVENLICHAAMGORDELS WORDEN GEBRUIKT 
VOOR MAXIMALE BESCHERMING BIJ EEN FRONTALE 
BOTSING

 
WAARSCHUWING 
     De hoek van de rugleuning kan verstelbaar zijn op 
uw Motion Composites-rolstoel. U moet de hoek 
van de rugleuning zo verstellen dat het niet groter is 
dan de hoek als gespecificeerd in bijlage “Onthulling 
van informatie” op pagina 24 van de-handleiding, 
wanneer de rolstoel bezet wordt tijdens transport in 
een motorvoertuig

 
WAARSCHUWING 
   Houdingondersteuning, zoals een 
bekkenpositioneringsriem, voorrompondersteuning 
en laterale rompondersteuning, moet NIET worden 
vertrouwd voor bevestiging van inzittenden in een 
bewegend voertuig, tenzij ze zijn gelabeld als zijnde 
in overeenstemming met ISO 7176-19.

 
WAARSCHUWING 
     Houdings- en positioneringsaccessoires, 
zoals bekkenpositioneringsriemen, 
voorrompondersteuningen en laterale 
rompondersteuningen, moeten NOOIT worden 
vertrouwd voor bevestiging van inzittenden in 
een bewegend voertuig, tenzij ze zijn gelabeld als 
zijnde in overeenstemming met de vereisten als 
gespecificeerd in ISO 7176-19.

 
WAARSCHUWING 
   Andere hulpuitrusting voor de rolstoel moet waar 
mogelijk effectief worden vastgezet aan de rolstoel 
of worden verwijderd van de rolstoel en vastgezet 
in het voertuig tijdens reizen zodat dergelijke 
uitrusting niet vrij breekt en letsel veroorzaakt aan 
de inzittenden van het voertuig in het geval van een 
botsing.

  
WAARSCHUWING 
   Voor het reduceren van de kans op letsel aan 
inzittenden van het voertuig, moeten op de rolstoel 
gemonteerde baken en andere accessoires, zoals 
IV-stangen, ademhalingsapparatuur, rugzakken 
en andere persoonlijke items, die niet specifiek 
zijn ontworpen voor botsingsveiligheid: (i) worden 
verwijderd en afzonderlijk worden vastgezet in het 
voertuig, of (ii) worden vastgezet aan de rolstoel, 
maar weg worden geplaatst van de inzittende met 
energie-absorberende kussens die zijn geplaatst 
tussen de bak of ander accessoire en de inzittende.

 
WAARSCHUWING 
     FALS U DE WAARSCHUWINGEN IN DEZE 
BIJLAGE NIET OPVOLGT, KUNT U UW 
ROLSTOEL BESCHADIGEN, ERNSTIG 
LICHAMELIJK LETSEL VEROORZAKEN AAN 
ANDEREN OF ZELF ERNSTIG LICHAMELIJK 
LETSEL OPLOPEN, INCLUSIEF OVERLIJDEN.

7.   DE ROLSTOEL VASTZETTEN
NB: Naast het opvolgen van de algemene richtlijnen 
hieronder, moet u ervoor zorgen dat u alle aanbevelingen 
en instructies als voorzien door de WTORS-fabrikant 
opvolgt.

Afbeelding 1. De rolstoel vastzetten

30-45˚

Zet de rolstoel en inzittende 
altijd in een vooruit gerichte 
stand vast in het voertuig.

WAARSCHUWING
Bevestig de vier 
bevestigingsbanden 
alleen aan 

aangewezen en gelabelde 
transportvastzetpunten 
die zijn aangegeven met 
ankersymbolen op de rolstoel.
Zie afbeelding 1. 

Maak de banden vast om alle speling toereikend weg te 
nemen. Maak bevestigingen nooit vast aan verstelbare, 
bewegende of verwijderbare onderdelen van de rolstoel, 
zoals armleuningen, voormontages en wielen. 

Afbeelding 2. De rolstoel vastzetten

VOORKANT VAN VOERTUIGPlaats de verankeringspunten 
voor de achterste 
bevestigingsbanden 
direct achter de achterste 
vastzetpunten op de 
rolstoel. De voorste 
bevestigingsbanden moeten 
worden verankerd aan punten 
in de vloer die verder uit 
elkaar staan dan de rolstoel 
om te zorgen voor meer 
laterale stabiliteit.
Zie afbeelding 2.
  

WAARSCHUWING 
   Zorg altijd voor de juiste speelruimte bij het 
vastzetten van een rolstoel zonder gebruiker in een 
motorvoertuig. De frontale speelruimte (FCZ) wordt 
gemeten vanaf het voorste punt van het hoofd van 
de inzittende en moet tenminste 26 in. (66 cm) meten 
indien zowel een bekken- als bovenlichaamgordel 
wordt gebruikt. Zie afbeelding 3.

NB: De aanbevolen frontale speelruimte is wellicht niet 
haalbaar voor in een rolstoel gezeten bestuurders.

De speelruimte aan de achterkant (RCZ) wordt gemeten 
vanaf het achterste punt van het hoofd van de inzittende en 
moet tenminste 16 in. (40,64 cm) meten. Zie afbeelding 3.

Afbeelding 3. Aanbevolen plaatsingshoeken bekkengordel.

HHT

FCZRCZ

FCZRCZ

FCZ = FRONTALE SPEELRUIMTE
RCZ = SPEELRUIMTE AAN DE ACHTERKANT
HHT = ZITTENDE HOOFDHOOGTE 

CENTER
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WAARSCHUWING 
   De zittende hoofdhoogte (HHT) varieert van 
ongeveer 47 in. (120 cm) voor een kleine volwassen 
vrouw tot ongeveer 61 in. (155 cm) voor een lange 
volwassen man. Zie afbeelding 3.

 
WAARSCHUWING 
   Zorg voor zoveel mogelijk speling rond de inzittende 
van de rolstoel voor het reduceren van de kans 
op contact met componenten van het voertuig en 
andere passagiers in het geval van een botsing.

 
WAARSCHUWING 
   Zorg ervoor dat alle componenten van het voertuig 
in de directe nabijheid van de inzittende van de 
rolstoel worden verwijderd of afgedekt met dichte 
kussens.

Motion Composites
transportbevestigingspakket

Achterbevestiging  Voorbevestiging

De Motion Composites-transportbevestigingspakket 
omvat verankeringspunten voor gordelbevestiging in 
overeenstemming met ANSI/RESNA WC/Vol. 4, Deel 19/
ISO 7176-19.

8.   DE INZITTENDE VAN DE 
ROLSTOEL VASTZETTEN

Wanneer de rolstoel goed is vastgezet, is het van essentieel 
belang dat de inzittende van de rolstoel wordt beschermd 
voor transport.

 
WAARSCHUWING 
   De bekkengordel moeten een hoek hebben van 
tussen 45 en 75 graden ten opzichte van het 
horizontale vlak wanneer vanaf de zijkant wordt 
gekeken. Echter, als de gebruiker deze norm niet 
kan bereiken, kan een optionele zone van 30 
tot 45 graden veilig worden gebruikt. Sommige 
rolstoelcomponenten, zoals armleuningen en 
wielen, kunnen een juiste pasvorm van de gordel 
belemmeren. Het kan nodig zijn om de gordel te 
plaatsen tussen de armleuning en de rugleuning of 
door openingen tussen de rugleuning en de zitting 
om te vermijden dat de bekkengordel over de 
armleuning wordt geplaatst.

Zie afbeelding 5.

30˚
45˚

75˚

Verkozen zone

Optimale zone

Afbeelding 5. Aanbevolen plaatsingshoeken bekkengordel

 
WAARSCHUWING 
   De inzittende van de rolstoel moet worden 
vastgezet met goedgekeurde bekken- en 
bovenlichaamgordels waarvoor een dynamische 
crashtest is uitgevoerd, of met een vijfpunts-
kinderzitje als onderdeel van WTORS. Plaats de 
bekkengordel over de voorkant van het bekken 
nabij de bovenkant van de dijen, niet hoog over 
de onderbuik. Plaats de bovenlichaamgordel over 
het midden van de schouder en het midden van de 
borst, en sluit aan opp de bekkengordel nabij de 
heup van de inzittende van de rolstoel.

Zie afbeelding 6.

Afbeelding 6. Juiste plaatsing bekkengordel

Bekkenbevestigingen moeten volledig
contact maken over de voorkant van het
lichaam nabij het kruispunt van
de dij en het bekken. 

Gordelbevestigingen moeten niet van het
lichaam af worden gehouden door
rolstoelcomponenten, zoals armleuningen
of wielen.

 

Afbeelding 4. 
Locatie bevestiging

VOORKANT VAN
VOERTUIG 
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Afbeelding 7. 
Plaatsing bovenlichaamgordel

 
WAARSCHUWING 
   Het weefsel van de 
bovenlichaamgordel 
moet niet gedraaid 
worden gedragen op 
een manier waarop 
het contactgebied 
van de gordel met 
de inzittende wordt 
gereduceerd. Het 
verankeringspunt 
van de 
bovenlichaamgordel 
moet boven en 
achter de bovenkant 
van de schouders 
van de inzittende van 
de rolstoel worden 
verankerd om ervoor te zorgen dat de inzittende 
goed is vastgezet tijdens transport. Zowel de 
bekken- als de bovenlichaambevestigingen moeten 
zo nauwsluitend als mogelijk worden afgesteld 
volgens comfort voor de gebruiker.

            Zie afbeelding 7.

BEVESTIGINGSBEUGEL
RIEM

Afbeelding 8. 
Gordelbevestigingsanker rolstoel

 
WAARSCHUWING 
   De gesp van 
gordelbevestigings 
systemen moet zich 
niet in de buurt van 
rolstoelcomponenten 
bevinden die in 
contact kunnen 
komen met de 
vrijgaveknop van 
de gesp in het geval 
van een ongeluk 
of botsing van 
het voertuig. Als 
uw rolstoel is uitgerust met een bekkengordel 
waarvoor een crashtest is uitgevoerd en die is 
verankerd met het frame van de rolstoel, moet 
u het bevestigingssysteem afronden door het 
bevestigen van het onderste uiteinde van de 
WTORS-bovenlichaamgordel door te verwijzen 
naar de instructie van de WTORS-fabrikant.  Op 
de rolstoel verankerde bekkengordels waarvoor 
een crashtest is uitgevoerd, worden gelabeld 
overeenkomstig de ANSI/RESNA WC/Vol 4, Deel 
19/ISO 7176-19-normen. Zie afbeelding 8, 9.

 

Afbeelding 9. In rolstoel verankerde gordelbevestiging

 
VERPLICHT  
   Een in het voertuig verankerd 
gordelbevestigingssysteem conform ANSI/RESNA 
WC/Vol 4, Deel 19/ISO 7176-19 moet worden 
gebruikt als de inzittende van de rolstoel ervoor 
kiest om geen gebruik te maken van een door de 
fabrikant geïnstalleerd op de rolstoel verankerd 
gordelbevestigingssysteem.

 
WAARSCHUWING 
   Hoewel houdingssteunen en gordels kunnen worden 
gebruikt in een bewegend voertuig naast het 
gordelbevestigingssysteem voor inzittenden, moet 
men hierop niet vertrouwen voor het vervangen van 
bevestigingen voor inzittenden die zijn ontworpen 
en getest voor dit doeleinde, en deze moeten 
de juiste plaatsing van gordelbevestigingen niet 
belemmeren.

9.     VASTZETPAKKET VOOR 
TRANSPORT

De volgende componenten van het vastzetpakket voor 
transport moeten conform ANSI/RESNA WC/Vol. 1, 
Deel 18 (voorheen SAE J2249) zijn en moeten worden 
geïnstalleerd overeenkomstig de instructies van de 
fabrikant.
•   Systeem voor rolstoelbevestiging en bevestiging van 

inzittende (Wheelchair Tie-down and Occupant Restraint 
System - WTORS)

•   4-punts-rolstoelbevestigingssysteem met een 
geïntegreerde 3-puntsbevestiging voor inzittenden

•   Bevestigingseindstukken
•   WTORS-vastzetpunten
•   Vastzetpunten bevestiging van inzittenden

NB: Voor een kopie van ANSI/RESNA WC/Vol. 1, Deel 18 
en/of 19, gaat u naar http://www.ansi.org.

NB: Voor een kopie van ISO 7176-19 gaat u naar http://
www.iso.org.

10.   BELANGRIJKE PUNTEN 
OM AAN TE DENKEN
 
VERPLICHT 
   Lees en volg alle instructies van de fabrikant, 
inclusief de producthandleiding.

 
VERPLICHT  
   Elk WTORS of rolstoel die is betrokken bij een 
voertuigbotsing, moet worden vervangen.

 
WAARSCHUWING 
   De rugleuning van de rolstoel moet worden 
geplaatst op een hoek van niet meer dan 20 graden 
ten opzichte van het verticale vlak. Als een grotere 
rughoek vereist is, moeten de verankeringspunten 
van de bovenlichaamgordel naar achteren worden 
verplaatst langs de zijwand van het voertuig om 
ervoor te zorgen dat de gordel contact houdt met 
de schouder en borst van de inzittende van de 
rolstoel.
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WAARSCHUWING 
   Voer regelmatig een visuele inspectie uit van alle 
WTORS-uitrusting overeenkomstig de instructies 
van de WTORS-fabrikanten en laat versleten of 
kapotte componenten onmiddellijk vervangen. Zorg 
ervoor dat het verankeringspad vrij is van vuil.

 
WAARSCHUWING 
   Verwijder harde bakken en berg ze op of zet ze 
elders in het voertuig vast voor het reduceren van 
de kans op letsel voor de inzittende van de rolstoel 
door contact met de bak.

 
WAARSCHUWING 
   Overweeg het gebruik van schuimbakken in plaats 
van starre bakken tijdens voertuigtransport. Als 
dat niet mogelijk is, plaatst u dichte schuimkussens 
tussen de in\zittende van de rolstoel en de bak, 
en zorgt u ervoor dat de bak stevig is bevestigd 
aan de rolstoel zodat het niet los komt en letsel 
veroorzaakt aan andere inzittenden bij een botsing.

 
WAARSCHUWING 
   Zorg ervoor dat de inzittende van de rolstoel juist is 
gepositioneerd voor het beschermen van de nek bij 
een botsing van achteren.

 
WAARSCHUWING 
   Zet alle verwijderbare accessoires, inclusief 
kledingbeschermers, medische en andere 
apparatuur, vast aan de rolstoel of het voertuig om 
letsel bij een botsing te voorkomen.

 
WAARSCHUWING 
   Als een hoofd- en neksteun is vereist bij reizen, 
gebruikt u een zachte, lichte nekkraag aangezien 
deze minder waarschijnlijk nekletsel veroorzaakt bij 
een botsing. Bevestig de zachte kraag niet aan de 
rolstoel of het zitsysteem.

11.     TESTCONFIGURATIE 

Breedte zitting                                                                       18 in.
Diepte zitting                                                                         18 in.
Hoogte rugleuning zitting.                                                       20 in.
Hoogte zitting voorkant                                                          18 in. 
Hoogte zitting achterkant                                                  15,75 in.
Zithoek 7 graden
Hoek rugleuning zitting 90 graden met een buiging  
van 8 graden bij 8 in.
Gewicht rolstoel                                                                    37 lbs.
Spanning draagriem zitting verstelbaar                               opsteek
Bekleding rugleuning                                                          opsteek
Rugleuning type aluminium verstelbare hoogte                   18-21 in.
Hoek voetensteun                                                          70 graden
Achterwielen 24” spaakwielen met wielvlucht             van 0 graden
Achterband zacht urethaan                                                 1,25 in
Zwenkwielen                6” polyurethaan band op een samengesteld   
wiel met 3 spaken
Voetensteun                                         aluminium verstelbare hoek
Overige                                                                       opties Geen
Massa van ATD                                                                  172 lbs.
Maximumgewicht gebruiker.                                                265 lbs.
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         Gebruikers
     handleiding

notities

Conversion chart
 Inches Metric Inches Metric Inches Metric Inches Metric  

 1/4” 0.6 cm 1” 2.5 cm 10” 25.4 cm 19” 48.3 cm

 1/2” 1.3 cm 2” 5.1 cm 11” 27.9 cm 20” 50.8 cm 

 3/4” 2.0 cm 3” 7.6 cm 12” 30.5 cm 21” 53.3 cm 

   4” 10.2 cm 13” 33.0 cm 22” 55.9 cm 

   5” 12.7 cm 14” 35.6 cm 23” 58.4 cm 

   6” 15.2 cm 15” 38.1 cm 24” 61.0 cm 

   7” 17.8 cm 16” 40.6 cm 25” 63.5 cm

   8” 20.3 cm 17” 43.2 cm 26” 66.0 cm 

   9” 22.9 cm 18” 45.7 cm   
 



T 1 866 650-6555    F 1 888 966-6555 
info@motioncomposites.com

32 Als u deze waarschuwingen negeert of uw rolstoel niet als aange-
geven in de handleiding inspecteert of onderhoudt, kunt u vallen, 
omkantelen of de controle over de rolstoel kwijtraken en uzelf en 
anderen ernstig verwonden of de rolstoel beschadigen.

Motion Composites
160, Armand-Majeau Sud
Saint-Roch-de-l’Achigan, Quebec
J0K 3H0 Canada
Phone: 1-866-650-6555
Fax: 1-888-966-6555
support@motioncomposites.com
www.motioncomposites.com


