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Introductie
Deze gebruikershandleiding behandelt de functies van uw ICS-
zitting bedieningspaneel en is bedoeld als uitbreiding van de
gebruikershandleiding van uw elektrische rolstoel.

Lees alle instructies en waarschuwingen in alle meegeleverde
handleidingen voor uw elektrische rolstoel en accessoires en volg
deze op. Onjuist gebruik kan tot letsel van de gebruiker en
beschadiging van de rolstoel leiden. Om deze risico's te beperken,
dient u alle meegeleverde documentatie aandachtig door te lezen, in
het bijzonder de veiligheidsinstructies en de waarschuwingsteksten.

Het is van het grootste belang dat u ruimschoots de tijd neemt uzelf
bekend te maken met de verschillende toetsen, functies en
bedieningen en de verschillende aanpassingen voor de zitting, enz.
van uw rolstoel en bijbehorende accessoires voor u deze in gebruik
neemt.

Alle informatie, afbeeldingen, illustraties en specificaties zijn
gebaseerd op de beschikbare productinformatie ten tijde van het
maken van deze bedieningshandleiding. De gebruikte afbeeldingen
en illustraties in deze bedieningsinstructies zijn representatieve
voorbeelden en zijn niet bedoeld als exacte weergave van de
betreffende onderdelen.



Wij behouden ons het recht voor het product zonder voorafgaande
kennisgeving te wijzigen.
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ICS-zitting Waarschuwingen

1 Waarschuwingen

WAARSCHUWING!

Omgevingsomstandigheden

Bescherm de rolstoel tegen blootstelling aan elke vorm van vocht, inclusief
regen, sneeuw, modder of spray.

Als afdekkingen van de joystickmof barsten of scheuren vertonen, moeten
ze onmiddellijk worden vervangen. Als u dit niet doet, kan er vocht in de
elektronica terecht komen en persoonlijk letsel of beschadiging van
eigendommen veroorzaken, inclusief brand.
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ICS-zitting ICS-zittingbedieningspaneel

2 ICS-zittingbedieningspaneel
2.1 Algemeen

afb. 1. ICS-zittingbedieningspanelen, het bovenste is
uitgerust met drukknoppen en het onderste met
peddelschakelaars.

De elektrische functies van de zitting kunnen worden bediend vanaf
het bedieningspaneel voor het aandrijfsysteem. Op zittingen die zijn
uitgerust met het besturingssysteem ICS, kunnen de elektrische
functies ook worden bediend vanaf het ICS-bedieningspaneel.

De elektrische functies van de zitting worden bediend vanaf het
bedieningspaneel. Het besturingssysteem kan worden bediend via
drukknoppen of tuimelschakelaars, voor die gebruikers die daar
makkelijker mee manoeuvreren. Beweeg de tuimelschakelaar naar
voren om de knop voor en naar achteren om de knop achter te
bedienen. De functies van de drukknopkast die hier worden
beschreven, zijn van toepassing op conventionele drukknoppen,
maar de functies zijn hetzelfde, ongeacht het ontwerp van het
besturingssysteem.

Elke schakellocatie kan twee functies hebben en het symbool voor
de actieve functie is verlicht. Functies wijzigen met de shiftfunctie.
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VOORZICHTIGHEID!

Functies variëren

Het aantal beschikbare functies hangt af van de wijze waarop de rolstoel
en zitting zijn uitgerust.

2.1.1 Feedback
Het bedieningspaneel geeft via de LED's informatie over de
beschikbare zitfuncties, actieve zitfunctieblokkeringen, actieve
snelheidsbegrenzingen en actieve rijbelemmeringen.

De LED boven de schakelaar kent drie toestanden:
1. Uit

Het functiepictogram is gedoofd of uit. Dit betekent dat de
functie momenteel niet actief is. Wissel de selectie van de linker
of rechter zitfuncties met de shift-schakelaar.

2. Stabiele LED
Een stabiele LED biedt de gebruiker informatie over de
rijsnelheid.
• Een constant groene LED betekent dat er op volle snelheid

met de stoel kan worden gereden.
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• Een constant gele LED betekent dat de rijsnelheid begrensd is
vanwege de positie van het stelmechanisme.

• Een constant rode LED betekent dat het rijden is geblokkeerd
vanwege de positie van dit stelmechanisme.

3. Knipperende LED
Een knipperende LED biedt de gebruiker informatie over het
stelmechanisme.
• Een knipperende groene LED duidt op een speciale of extra

functie.
• Een knipperende gele LED betekent dat de zitfunctie is

geblokkeerd in één richting, vanwege een
veiligheidsbeperking. De schakelaars onder het pictogram
zullen de zitting alleen in de veilige richting bewegen.

• Een knipperende rode LED betekent dat er een fout in het
stelmechanisme is gedetecteerd. Afhankelijk van het type fout
zullen de schakelaars eronder de zitfunctie wel of niet
bedienen. Let op de omstandigheden waaronder deze
indicatie optreedt, aangezien deze informatie uw
dienstverlener kan helpen. Neem contact op met uw
dienstverlener voor extra assistentie, omdat er misschien
onderhoud nodig is.
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2.2 Functies

WAARSCHUWING!
Risico op beknelling tijdens gebruik van
zitfuncties

Er bestaat een risico op beknellingsongelukken wanneer de elektrische
zitfuncties worden gebruikt. Pas heel goed op dat er niets knel kan komen
te zitten tussen bewegende onderdelen. Doet u dat niet, dan kan dat tot
persoonlijk letsel leiden.

2.2.1 Zitlift

afb. 2. Zitlift.

De zitting kan worden verhoogd door op het bovenste deel van de
toets te drukken en worden verlaagd door op het onderste deel te
drukken.
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2.2.2 Rugleuninghoek

afb. 3. Rugleuninghoek.

De rugleuning kan worden versteld door op het onderste deel van
de toets te drukken en worden teruggebracht door op het bovenste
deel te drukken.

2.2.3 Kantelverstelling

afb. 4. Kantelverstelling.

De zitting kan achterwaarts worden gekanteld door op het onderste
deel van de toets te drukken en voorwaarts door op het bovenste
deel te drukken.

2.2.4 Voorste kantelverstelling

afb. 5. Voorste kantelverstelling.

De zitting kan voorwaarts worden gekanteld door op het bovenste
deel van de toets te drukken en achterwaarts door op het onderste
deel te drukken. Wanneer de zitting naar voren of achteren wordt
gekanteld, zal deze stoppen wanneer een neutrale positie wordt
bereikt. Als u naar voren of achteren wilt blijven bewegen, drukt u
opnieuw op de knop.
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2.2.5 Beensteunhoek

afb. 6. Beensteunhoek.

De beensteun kan naar voren worden gekanteld door op het
bovenste deel van de toets te drukken en naar achteren door op het
onderste deel te drukken.

2.2.6 Elektrisch verstelbare beenlengte

afb. 7. Elektrisch verstelbare beenlengte.

De voetplaat kan worden verhoogd door op het bovenste deel van
de toets te drukken en worden verlaagd door op het onderste deel te
drukken.

2.2.7 Functie zitting-tot-grond

afb. 8. Functie zitting-tot-grond.

De zitting kan tot de grond worden verlaagd door op het bovenste
deel van de toets te drukken en worden verhoogd door op het
onderste deel te drukken.
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2.2.8 Stafunctie

afb. 9. Stafunctie.

De zitting kan worden verhoogd tot stastand door op het bovenste
deel van de toets te drukken en worden verlaagd tot zitpositie door
op het onderste deel te drukken.

De stafunctie kan worden geconfigureerd voor iedere specifieke
gebruiker door vooraf een van de drie mogelijke stavolgordes te
programmeren.

Het symbool links geeft de stavolgorde weer die start met het
rechtzetten van de heupen en benen van de gebruiker voordat deze
naar een stastand wordt verhoogd. Deze volgorde minimaliseert de
druk op de knieën van de gebruiker.

Het symbool rechts geeft de stavolgorde weer waarbij de gebruiker
direct wordt verhoogd vanuit een zitpositie.

2.2.9 Elektrische voetplaten

afb. 10. Elektrische voetplaten.

De voetplaten kunnen worden verhoogd door op het onderste deel
van de toets te drukken en worden verlaagd door op het bovenste
deel te drukken.
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2.2.10 Elektrische transfer

afb. 11. Voetplaat voor elektrische transfer.

De voetplaat kan worden verlaagd op het moment dat de zitlift
wordt verhoogd door het bovenste deel van de toets in te drukken.
Door op het onderste deel van de toets te drukken zal de voetplaat
worden verhoogd en tegelijkertijd de stoellift worden verlaagd. Deze
functie kan de gebruiker helpen om in en uit de rolstoel te komen.

2.2.11 Shift

afb. 12. Shift.

Wijzig de functies van de besturingsknop door op de shift-toets te
drukken. Wijzig de functie weer terug door opnieuw op de shift-
toets te drukken. Het symbool voor de actieve functie wordt
verlicht.

2.2.12 Geheugenfunctie

afb. 13. Geheugenfunctie.

ICS-bedieningspanelen die zijn uitgerust met geheugen, kunnen
maximaal drie zitposities opslaan en ophalen. Een zitfunctie (bijv.
elektrisch kantelen, verstellen, elektrische beensteun, enz.) kan alleen
een positie onthouden als het over een stelmechanisme beschikt
waarop positiefeedback is geïnstalleerd.
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2.2.12.1 Keer terug naar een voorkeurspositie

afb. 14. Geheugenfunctie.

1. Open de geheugenmodus door de geheugentoets (8) gedurende
twee seconden in te drukken. Als u in geheugenmodus bent,
knippert de geheugen-LED groen.

2. Houd de gewenste opvraagtoets voor het geheugen (1, 2 of 3)
ingedrukt om het zitsysteem naar de vooraf ingestelde
voorkeurspositie te verplaatsen. Als veiligheidsfunctie stopt een
opvraagtoets de beweging van het stelmechanisme zodra u deze
toets loslaat. Wanneer de opgeslagen positie is bereikt, stopt de
beweging van het stelmechanisme, wordt de LED boven de
geheugenpositie groen verlicht en piept het bedieningspaneel.

3. Keer terug naar de bedieningsmodus voor de standaard-zitfunctie
door op de geheugentoets (8) te drukken.
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2.2.12.2 Geheugenopslag

afb. 15. Geheugenfunctie.

Voordat u een zitpositie in het geheugen opslaat, configureert u het
zitsysteem in de gewenste positie.
1. Open de geheugenmodus door de geheugentoets (8) gedurende

twee seconden in te drukken. Als u in geheugenmodus bent,
knippert de LED groen.

2. Houd de toets (4) ingedrukt tot de LED direct links van de
geheugen-LED groen wordt. Het geheugen is nu geactiveerd en
gereed om een zitpositie te onthouden.

3. Houd de gewenste opslagtoets (5, 6 of 7) drie seconden
ingedrukt om de huidige zitpositie op te slaan. De LED boven de
geheugenpositie wordt rood en het bedieningspaneel zal één kier
piepen als de positie is opgeslagen.

4. Keer terug naar de bedieningsmodus voor de standaard-zitfunctie
door op de geheugentoets (8) te drukken.
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