Dealer:

Handleiding
Mondo gasveer
Model Champ

Fabrikant:
Medross Rehab B.V.
Veldweg 16
5447 BH Rijkevoort
Telefoon: 0412 – 46 51 16
E-mail: info@medross.nl
Internet: www.medross.nl

Mag niet afgevoerd worden met regulier afval

ONDERHOUDSOVERZICHT TRIPPELSTOEL

Raadpleeg de handleiding

Type:
Serienummer:
Bouwjaar:
Aanleiding onderhoud: jaarlijks/na reparatie/voor hergebruik

Datum productie
Fabrikant
CE nummer
Serienummer
Let op
Alleen voor gebruik in huis
Artikelnummer
Maximaal gebruikersgewicht
Opstappen verboden (verboden op te staan of zitten)

Versie 1.2 2021

Algemene visuele controle:
In orde:
Kunnen alle beweegbare delen gemakkelijk worden versteld?
⃝
Zijn er geen schuddende of rammelende delen bij het bewegen?
⃝
Zijn er bij het bewegen geen schurende of piepende geluiden?
⃝
Zijn er geen verroeste of aangeroeste delen?
⃝
Zijn er geen delen vervormd of verbogen?
⃝
Geen scheuren op dragende delen zichtbaar?
⃝
Geen vervorming van de motorhouder of andere zichtbare beschadigingen? ⃝
Lopen de wielen soepel?
⃝
Zwenken de wielen soepel?
⃝
Is de behuizingen van de motor onbeschadigd?
⃝
Zijn schroeven en bouten vastgedraaid?
⃝
Raken alleen de wielen de grond?
⃝
Algemene functionele controle:
Werken de remmen van de wielen correct? (remmend/niet remmend)
⃝
Is de volledige slag (omhoog/omlaag) te bedienen?
⃝
Functioneert de zitdiepte verstelling?
⃝
Functioneert de rug hoogteverstelling?
⃝
Zijn de armleggers in hoogte instelbaar en vergrendelen zij correct?
⃝
Documentatie:
Wordt beschikt over de gebruiksaanwijzing?
⃝
Zijn alle stickers opgeplakt en leesbaar?
⃝
Omschrijving van gebreken / opmerkingen:
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INHOUDSOPGAVE

OPTIES

Bladzijde

Voetenring
Let op dat bij het uitklappen/terugklappen van de voetenring geen
vingers of andere lichaamsdelen bekneld kunnen raken.
Let op dat de voetenring volledig neergeklapt/weggeklapt is.
Ga niet op de voetenring staan of hangen. Gebruik ze niet als opstapje.

CE VERKLARING
Hiermee verklaart de fabrikant dat de trippelstoel op grond van haar concipiering
en constructie en in de door hem in omloop gebrachte uitvoering, beantwoordt aan
de desbetreffende veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van de EG richtlijnen.
Na een wijziging van het hulpmiddel, die niet in overleg met de fabrikant wordt
uitgevoerd, verliest deze verklaring haar geldigheid.
Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april
2017 betreffende medische hulpmiddelen.

Voorwoord
Opslag en transport
Inleiding
Waarschuwing vooraf
Het instellen van de rugleuning
Het instellen van de zitdiepte
Het instellen van de zithoek
Het instellen van de zithoogte
Het instellen van de remhendel
Het instellen van de armleuningen
Instructies voor het onderhoud
Garantiegegevens
Storingen
Instructie voor veilig gebruik, waarschuwingen
Opties
CE verklaring
Onderhoudsoverzicht trippelstoel
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De trippelstoel wordt voorzien van een CE logo, het adres van de fabrikant en een
identificatienummer.
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VOORWOORD

INSTRUCTIE VOOR VEILIG GEBRUIK, WAARSCHUWINGEN

Beste gebruiker,
Mogen wij u geluk wensen met het verwerven van een Medross Rehab BV
kwaliteitsproduct. Deze producten hebben hun betrouwbaarheid en kwaliteit door
de jaren heen bewezen.

Houdt u aan de instructie zoals beschreven in deze gebruikershandleiding. Voor
ieder gebruik wordt veronderstelt dat men kennis heeft genomen van deze
gebruikershandleiding en alle waarschuwingsregels opvolgt.

U bent nu gebruiker geworden van een hoogwaardig hulpmiddel, waarvan wij
weten dat u er vele jaren gemak en plezier van zult hebben.

De trippelstoel alleen gebruiken op een vlakke horizontale ondergrond.

Deze handleiding voor gebruik en onderhoud zal u bekend maken met uw Mondo
gasveer trippelstoel model Champ. Wij raden u aan deze handleiding in zijn geheel
door te lezen alvorens u de Mondo gasveer trippelstoel model Champ in gebruik
neemt. In deze handleiding vindt u beschreven hoe u de Mondo gasveer
trippelstoel model Champ optimaal kunt gebruiken en onderhouden.
Mocht u na het doornemen van deze gebruikershandleiding nog vragen hebben,
neem dan gerust contact op met uw leverancier.
OPSLAG EN TRANSPORT
De Mondo gasveer trippelstoel kan op eenvoudige wijze worden vervoerd en
opgeslagen. Eventueel kan van de instellingen van de trippelstoel gebruik worden
gemaakt om de afmetingen te minimaliseren. Het elektrische snoer van de lader
dient opgerold te worden en de accu dient bij voorkeur te zijn geladen.
Opslag condities: temperatuur: +10 °C tot +40 °C, luchtvochtigheid 30 – 90 %,
luchtdruk 700hPa tot 1060 hPa, waarbij direct zonlicht en kans op vervuiling dient
te worden voorkomen.
Indien transport plaatsvindt over een kleine transportweg, kan dit eventueel
gedaan worden met behulp van de eigen wielen nadat de trippelstoel is uitgepakt.

Gebruik, anders dan het voorgeschreven of beoogde gebruik, zoals bijvoorbeeld het
gaan zitten op de armleuning, wordt afgeraden.
De bekleding van de stoel is niet bestand tegen scherpe voorwerpen.
Bij het gaan zitten in of opstaan uit de stoel dient de stoel op de rem te staan.
Monteer alleen originele accessoires. Bij gebruik en/of montage van niet originele
accessoires vervalt de garantie geheel of ten dele.
Indien draaiknoppen, inbusbouten of hendels worden losgedraaid, om bijvoorbeeld
de armleggerhoogte te veranderen, dienen deze na de verstelling weer goed te
worden vastgedraaid.
Indien u klachten heeft aan uw trippelstoel, schakel dan de leverancier in. De
garantie vervalt bij onoordeelkundig gebruik.

De transportweg dient schoon en vrij van obstakels te zijn om vervuiling en
beschadiging van de wielen te voorkomen.
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GARANTIEGEGEVENS

INLEIDING

Medross Rehab BV geeft de volgende garanties aan de eerste koper:

Deze Mondo gasveer trippelstoel model Champ bestaat uit onderling uitwisselbare
componenten. Hierdoor kan een stoel voor u op maat gemaakt worden met
standaard componenten, c.q. aanpassingen. De trippelstoel is ontworpen voor
gebruik binnenshuis.
Let altijd op de fysieke en psychische toestand van de gebruiker om gevaar van
inklemmen of letsel zoveel mogelijk te beperken.
De stoel zal in overleg met u worden ingesteld door de geautoriseerde persoon, die
de stoel bij u aflevert.

Materiaal en constructie fouten
Stoffering
Wielen
Mechaniek

60 maanden
12 maanden
12 maanden
12 maanden

De genoemde termijnen gelden vanaf de datum van de eerste levering aan de
gebruiker. De garantie vervalt, indien aan het hulpmiddel reparaties zijn verricht of
wijzigingen zijn aangebracht door anderen dan de fabrikant, dan wel de
gemachtigde dealer.
De garantie vervalt tevens indien er sprake is van:
* onoordeelkundig, onjuist of abnormaal gebruik
* onachtzaamheid
* verwaarlozing
* enige vorm van geweld
* Ander gebruik en/of onderhoud dan in de gebruiksaanwijzing is voorgeschreven.
De leverancier zal, waar nodig, onderdelen vervangen en/of reparaties uitvoeren,
mits deze onder de garantiebepalingen vallen.

WAARSCHUWING VOORAF
Dit symbool waarschuwt voor een mogelijk gevaar, de aanwijzingen
moeten daarom strikt worden opgevolgd.
De trippelstoel is bedoeld voor maximaal één persoon.
Zorg dat de trippelstoel altijd op de rem staat bij het gaan zitten/opstaan, als ook
bij het instellen van de hoogte.
Men dient direct en rustig plaats te nemen op de zitting.

STORINGEN
* Zitting zakt naar beneden: Gasveer lek
* Zitting gaat niet meer omhoog: Gasveer lek

Het maximale gebruikersgewicht is 125 kg.
Overtuig u ervan dat bij het verplaatsen/gebruiken van de trippelstoel geen
voorwerpen, dieren of personen kunnen worden ingeklemd. Let erop dat bij het
verplaatsen of instellen van de trippelstoel zich niemand onnodig dicht bij de
trippelstoel bevindt. Let op, de motor produceert grote krachten! Laat kinderen er
niet mee spelen!
Gebruik de trippelstoel en/of lader niet in een natte of zeer vochtige ruimte.
Controleer of de stoel niet breder is dan uw huisdeuren.
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HET INSTELLEN VAN DE RUGLEUNING

INSTRUCTIES VOOR HET ONDERHOUD

De rugleuning wordt bij aflevering los meegeleverd in de doos.
Plaats de stang van de rugleuning in de hiervoor bestemde uitsparing (1) achter de
zitting. Schuif de stang naar beneden, totdat de gewenste hoogte-instelling is
bereikt. Over het algemeen zal dat de hoogte-instelling zijn, waarbij de bolling van
de rugleuning ter hoogte zit van de natuurlijke holte van de rug, iets boven het
bekken. Let erop dat de rugstang niet te laag zit, zodat deze bij het zakken van de
zitting tegen de remstang kan komen. Draai knop (2) aan, zodat de rugleuning vast
komt te zitten.

Controleer regelmatig of uw trippelstoel nog wel optimaal functioneert. Let hierbij
op de volgende punten:
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HET INSTELLEN VAN DE ZITDIEPTE
Trek de rechter achterste hendel (3) naar boven en beweeg de rug naar
voren/achteren, totdat de juiste zitdiepte is bereikt. Duw dan de hendel (3) weer
naar beneden in de oorspronkelijke stand. De ingestelde zitdiepte is nu gefixeerd.

Rem
Functioneert de rem goed. Zo niet, raadpleeg uw leverancier.
Bekleding
Reinig stoffen bekleding regelmatig met een schone, gladde stofzuigermond.
Vlekken kunt u verwijderen met handwarm water. Afwasbare bekleding kunt u
afnemen met een vochtige doek.
Frame
De metaaldelen kunt regelmatig reinigen met een vochtige doek. Voorkom het
gebruik van teveel water dat in de mechanische onderdelen kan lopen.
Wielen
Verwijder regelmatig stof e.d. die tussen de draaiende gedeelten van het wiel gaan
zitten.
Bevestigingen
Kijk minimaal eenmaal per maand alle draaiknoppen na. Controleer hierbij of ze
nog goed vastzitten.

Reparaties en het verrichten van aanpassingen aan de Medross Rehab
BV producten, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door technici die
door ons zijn geautoriseerd.
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HET INSTELLEN VAN DE ARMLEUNINGEN

HET INSTELLEN VAN DE ZITHOEK

Hoogte instelling:
Trek hendel (A) omhoog. Trek de armleuning naar boven of naar beneden, totdat
de armleuning op de door u gewenste hoogte staat. Laat nu hendel (A) weer los.
Herhaal dit aan de andere kant.

De zitting heeft een variabele zithoek, zowel voorover als achterover, waardoor
deze zithoekverstelling ook uitstekend is te gebruiken als een extra hulp bij het
opstaan.

A

Breedte instelling:
Draai de 3 schroeven (B) onder de zitting los. Schuif nu de armleuning naar binnen
of buiten, totdat de gewenste instelling bereikt is. Draai nu de 3 schroeven (B) weer
vast. Herhaal dit aan de andere kant.

Om de zithoek te verstellen trekt u de handgreep links (4) naar boven.
U kunt nu, door de voorzijde van de zitting naar boven/ beneden te bewegen, de
zitting in de juiste stand instellen. Als u de juiste stand heeft gevonden, duwt u de
handgreep (4) naar beneden zodat de zitting gefixeerd wordt. Bij het opstaan, kunt
u deze hendel naar boven trekken. De stoel kantelt dan naar voren en
vergemakkelijkt het opstaan.
Let erop dat de stoel bij het opstaan op de rem staat!
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HET INSTELLEN VAN DE ZITHOOGTE

HET INSTELLEN VAN DE REMHENDEL

De zithoogte is instelbaar door middel van een gasveerverstelling.

De achterste wielen van de trippelstoel zijn voorzien van een centrale beremming.
De remhendel kan verplaatst worden in de breedte en is zowel links als rechts te
bedienen.

Het verhogen van de zithoogte:
Het mechanisch verhogen van de zithoogte is alleen mogelijk als u niet in de stoel
zit.
Trek de voorste handgreep (5) aan de rechterkant omhoog. De gasveer van de stoel
wordt nu ontkoppeld en de zitting zal omhoog gaan. Zodra de stoel de juiste stand
bereikt heeft, laat u de handgreep los. De stoel is nu gefixeerd op de ingestelde
hoogte.

Links/rechts instelling:
Draai de inbusbout (B) los. U kunt nu de remhendel zwenken. Draai inbusbout (A)
los. Schuif het remblokje naar de kant die u wilt hebben en draai weer vast. Zwenk
de remhendel voor u in de juiste stand en draai inbusbout (B) weer vast.

B
5

A
Het verlagen van de zithoogte:
Trek de handgreep (5) omhoog, terwijl u gewoon op de stoel zit. Door middel van
uw lichaamsgewicht zal de zitting nu naar beneden gaan. Zodra u de gewenste
zithoogte heeft bereikt, laat u de handgreep los. De stoel is nu gefixeerd in de juiste
hoogte.

Breedte instelling:
Draai de inbusbout (A) los. Schuif nu de remhendel naar links of rechts, totdat hij
vrij langs de armlegger kan bewegen. Draai nu de inbusbout weer vast.
De werking van de rem is het meest optimaal, als de stoel op een vlakke
ondergrond staat. Een oneffen ondergrond kan de remwerking ernstig
verminderen.
BELANGRIJK:
Zet, alvorens u gaat zitten/staan of de stoel in hoogte verandert, de stoel altijd
eerst op de rem!

6

7

