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Gebruikershandleiding
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Voorwoord
De UNAwheel Mini power add-on is een kwaliteitsproduct dat veelzijdig gemak biedt in
het dagelijks leven. De kenmerken zijn:
•
•
•
•

Compact ontwerp
Te monteren op bijna alle rolstoelen
Krachtig
Stijlvol

Lees deze gebruikershandleiding grondig voordat u de power add-on gebruikt. Het
ontwerp en bijbehorende gebruikhandleiding is zonder voorafgaande kennisgeving
onderhevig aan technische wijzigingen.
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Naleving
Het UNAwheel en de bijbehorende externe lader voldoen aan de norm EN
12184 voor elektrische rolstoelen en voldoen tevens aan de momenteel
geldende EG-richtlijn voor medische hulpmiddelen, 93/42/EEG.
Het UNAwheel is een medisch hulpmiddel van klasse I.
De verklaring van overeenstemming is daarom in het leven geroepen door UNAcare Pte.
Ltd. met als enige verantwoordelijkheid.
Met betrekking tot het klimaat en spatwaterdichte test voldoet de UNAwheel Mini aan de
eisen voor binnen- en buitengebruik.

Auteursrecht en disclaimer
De informatie in dit document kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
Alle rechten voorbehouden. Niets in dit materiaal mag worden vereenvoudigd, gewijzigd
of vertaald zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UNAcare, afgezien van
voor zover toegestaan op grond van de Copyright Act. De enige garanties voor UNAcareproducten en -diensten zijn opgenomen in de garantiedocumenten die bij de betrokken
producten en diensten worden geleverd.
Niets hierin kan worden beschouwd als een extra garantie. UNAcare is niet aansprakelijk
voor technische of andere fouten in of omissies van dit materiaal.

UNAcare en haar verkooppartners aanvaarden geen aansprakelijkheid in geval van nietnaleving van de nationale verkeerswetgeving.

© 2019 UNAcare Pte. Ltd.
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1 Inleiding
Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers en eigenaren van de UNAwheel Mini.
Het bevat alle informatie die nodig is om veilig en succesvol gebruik te maken van de
UNAwheel Mini.

1.1

Voorgenomen gebruik

De UNAwheel Mini is bedoeld om te worden gebruikt als een rolstoel power addon. Het moet worden aangesloten op een rolstoel via de Basic of Active adapter en
gebruikt volgens de instructies in deze handleiding. Het gebruik van de UNAwheel
Mini op een andere manier dan beschreven in deze handleiding kan leiden tot letsel of
productschade.

1.2

Garantie en contactpersoon

UNAcare biedt twee garantieperioden bij aankoop van de UNAwheel Mini:
• 1 jaar of 1000 km voor de batterij, het display en de controller van het UNAwheel.
• 2 jaar of 2000 km voor de motor, het frame en de adapters van het UNAwheel.
Productschade als gevolg van onbedoeld gebruik kan de garantie ongeldig maken. Zie
onze contactgegevens voor meer informatie over de garantievoorwaarden of vragen met
betrekking tot dit document:
Adres

UNAcare Pte. Ltd, 6 Eu Tong Sen Street, #09-09, Singapore,
postcode 059817

Telefoon

+ (351) 308 - 800002

Website

www.unacare.eu

Algemene vragen

info@unacare.eu

Verkoopvragen

ae@unacare.eu

CEO

Nick Yudin, n.yudin@unacare.eu

Gemachtigde
Van de Europese
Commissie (EG)

CEpartner4U BV
Esdoornlaan 13, Maarn
3951 DB, Netherlands
+(31)343-444875
www.CEpartner4U.com
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1.3 Pictogrammen en symbolen die in deze handleiding worden
gebruikt
Risico op ernstig of dodelijk letsel of ernstige productschade.
Risico op letsel of productschade.
Nuttige informatie die niets te maken heeft met veiligheid.

Veiligheid

1.4

Lees zorgvuldig de volgende veiligheidsinstructies voordat u de UNAwheel Mini en de
adapters installeert, gebruikt, vervoert, opslaat of onderhoudt.

Gebruik

1.5
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

Controleer voor gebruik alle aansluitingen, het batterijniveau, de remfunctie van
de UNAwheel- en rolstoelparkeerremmen, het display en de centrale adapter.
Reis nooit als hierboven genoemde iets niet goed werkt.
Zorg ervoor dat de remmen goed werken voordat u het product op een helling
gebruikt.
Risico op omvallen! Uw rolstoel met verbonden UNAwheel vertegenwoordigt een
vervoermiddel op drie wielen. Bij het draaien van bochten, het oversteken van
obstakels en het afleggen loodrecht op hellingen. Een drie-wiel voertuig heeft
de neiging om te kantelen, gemakkelijker dan een vierwielige voertuig. Pas uw
rijgedrag en uw snelheid dienovereenkomstig aan.
Bochten alleen bij lage snelheden aangepast aan de rijomstandigheden om
omvallen van de rolstoel en UNAwheel te voorkomen.
Maak eerrst kennis met het product op vlakke grond voordat u het op een
helling gebruikt. Dit voorkomt potentieel gevaarlijke situaties zoals omvallen en
botsingen.
Ga nooit loodrecht op hellingen, steek obstakels alleen in voorwaartse richting.
Rijd niet harder dan 6 km/u op de openbare weg.
Gebruik het product niet zonder hulp op hellingen.
Gebruik het product niet tijdens het bergafwaarts gaan of bergop als het
batterijniveau minder dan 50% is.
Het product is spatwaterdicht, maar niet waterdicht. Gebruik het product niet
tijdens regen en vermijd modder en plassen.
In het (onwaarschijnlijke) geval van oververhitting of het in brand staan van
het accupakket moet u ervoor zorgen dat het accupakket niet in contact komt
met water of andere vloeistoffen. Het enige geschikte blusmiddel dat door de
batterijfabrikanten wordt aanbevolen, is zand.
De rolstoelgebruiker moet in elk geval beslissen of het veilig is om de beoogde
reis te reizen op basis van factoren zoals rijervaring en fysieke kracht. Bijzonder
belang in of nabij de volgende gevaarlijke gebieden waarvan de navigatie aan het
oordeel en het risico van de UNAwheel-gebruiker wordt overgelaten:
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– Kademuren, ligplaatsen en jachthavens, paden en gebieden in de buurt van
water, bruggen en dijken zonder leuningen
– Smalle voetpaden, hellingen (bijv. hellingen en opritten), smalle paden langs
hellingen, bergpaden
– Smalle en/of steile/hellende paden langs hoofdwegen en zijwegen of in de buurt
van afgronden
– Paden bedekt met bladeren, sneeuw of ijs
– Hellingbanen en hijsapparatuur op voertuigen.

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

De maximale belasting van het product is 100 kg (incl. een rolstoel).
Gebruik het product niet bij temperaturen die kouder zijn dan -5ºC of warmer dan
+40ºC.
De rijeigenschappen van het product kunnen worden beïnvloed door
elektromagnetische velden zoals uitgezonden door mobiele telefoons of andere
uitstralende apparaten.
Als u een metalen constructie en/of in uw ruggengraat heeft gebruik het product
voorzichtig.
Wanneer het UNAwheel is ingeschakeld, nooit met uw handen tussen de wielen
van uw rolstoel komen.
De afstand tussen het lichaam en het stuur van de gebruiker, wanneer deze zich
in maximale gedraaide positie bevindt, mag maar liefst 5 cm.
De afstand tussen de poten en de adapter van de gebruiker mag niet minder dan
1 cm.
Gebruik het product niet op natte en of gladde oppervlakken of op grove grond
zoals grind.
Obstakels (zoals stoepranden) in vooruit reizen alleen. De maximaal toegestane
obstakelhoogte is 3 cm. Rij langzaam en voorzichtig naar voren totdat de wielen
van uw UNAwheel in contact komen met het obstakel en vervolgens voorzichtig
over het obstakel te rijden. U kunt eventueel de hulp van een andere persoon
nodig hebben.
Schakel het product uit en zet op de rem in een lift, hefplatform wanneer u het
in- en loslaat.
U mag het UNAwheel niet gebruiken op roltrappen of bewegende loopbruggen.
Gooi of laat het product niet vallen.
Laat het UNAwheel nooit onbeheerd achter, zelfs niet als het is uitgeschakeld.
Vooral wanneer het apparaat niet in gebruik is, stel uw UNAwheel niet bloot
aan sterk zonlicht voor langere tijd, indien mogelijk. Dit kan ertoe leiden dat de
motor en de batterij opwarmen en in een extreem geval niet kunnen werken.
Plastic onderdelen ook leeftijd sneller onder intens zonlicht. In het geval van
oververhitting veroorzaakt door zonlicht of overmatig gebruik: laat het UNAwheel
staan totdat het is afgekoeld.
Bij intensief gebruik kunnen de motor en de centrale buis opwarmen. Raak deze
onderdelen niet aan (brandgevaar). Laat het UNAwheel liggen tot het is afgekoeld.
Warmte kan er ook voor zorgen dat olie of vet op verschillende punten ontsnapt.
Het UNAwheel is alleen bedoeld voor het vervoer van personen met beperkte
mobiliteit en mag niet worden misbruikt, bijvoorbeeld door kinderen die ermee
spelen of als een drive voor het vervoer van mobiele goederen.
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•
•
•

•

De toegestane maximumsnelheid op de openbare weg is afhankelijk van de lokale
verkeersregels.
Snelheid boven 6 km/h mag alleen op privéterrein worden gereden.
Het product kan elektromagnetische velden genereren die interferentie in andere
apparaten kunnen veroorzaken. Schakel daarom het product uit wanneer het niet
in gebruik is.
Als u ongebruikelijke geluiden hoort of ongebruikelijke trillingen opmerkt tijdens
het reizen, is het mogelijk dat delen van het UNAwheel of rolstoel los zijn geraakt.
Het is ook mogelijk dat er tijdens de reis vreemde stoffen in het apparaat zijn
gekomen. Neem in deze gevallen contact op met uw gespecialiseerde dealer.

Opslag en vervoer

1.6
•
•
•
•
•

Bewaar en transporteer het product altijd in de originele behuizing.
Zorg ervoor dat het stuur van het product tijdens het transport wordt verwijderd.
Bewaar het product opgeladen.
De temperatuur tijdens het transport en de opslag moet tussen -10°C liggen en
+40°C.
Het product moet tijdens het transport worden uitgeschakeld.

Opladen

1.7
•
•
•
•

•
•
•

Laad het product op in een droge omgeving, bij een temperatuur tussen +10ºC en
+30ºC.
Schakel de UNAwheel Mini uit tijdens het opladen.
Laat de batterij nooit volledig ontladen. Bij schade als gevolg van een volledig
ontladen batterij vervalt de garantie.
Wanneer de UNAwheel Mini langere tijd niet wordt gebruikt, moet de batterij
eenmaal in de 6 maanden worden opgeladen en ontladen om de capaciteit van
de batterijen te behouden.
Voorkom dat stof en vuil de functie van de acculader beïnvloeden. Om de lader
schoon te maken, gebruik dan een droog stuk doek.
Plaats de lader op zijn rubberen voeten op vlakke grond.
De lader mag alleen worden geopend door geautoriseerd personeel.

Onderhoud

1.8
•
•

Zorg ervoor dat het product ten minste eenmaal per jaar wordt gecontroleerd en
onderhouden door een erkende dealer.
Zorg ervoor dat alle schroeven stevig worden aangedraaid na het maken van
eventuele aanpassingen.
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•
•
•

Demonteer het product niet op andere manieren dan in dit document wordt
beschreven.
Wees voorzichtig met uw vingers tijdens het monteren of aanpassen van het
product.
Schakel de UNAwheel Mini uit voordat u deze aan een adapter bevestigt of
losmaakt.

Schoonmaken

1.9
•
•

•

Gebruik nooit een waterslang of hogedrukreinigingsapparatuur om het product
schoon te maken.
Vermijd direct contact van water met de motor, batterij en elektronica van het
product.

Gebruik geen schuurmiddelen om het product schoon te maken.
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2 Het UNAwheel
2.1

Beschrijving

De UNAwheel Mini is een rolstoel poweradd-on die rolstoelgebruikers een
gebruiksvriendelijke vermogen boost biedt. Het is ontworpen voor mensen die niet
kunnen lopen, maar die zelfstandig kunnen bewegen in een rolstoel. Dankzij de snelle
en eenvoudige aanpassingsmogelijkheden en standaardfittingen en het modulaire
ontwerp, kan de UNAwheel Mini worden gebruikt voor patiënten met een breed scala aan
loopbelemmeringen.
De UNAwheel Mini is de lichtste power add-on op de markt. Ondanks zijn draagbare
grootte, is het krachtig genoeg om zijn gebruikers rond zowel binnen als buiten te rijden.
De UNAwheel Mini beschikt over twee adapters, waarmee hij kan worden aangesloten op
zowel basic als actieve rolstoeltypen (figuur 1).

Figure 1:

De UNAwheel Mini met zijn Basic adapter (links) en Active adapter (rechts).
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2.2

Technische specificaties

Totaal gewicht

5.3 kg

Motor

Elektrisch, 250W DC

Batterij

LG 153.6 Wh (compatibel met luchtvervoer)

Schorsing

Dual; veer en zachte vaste band

Remtype

Elektrische

Snelheid op de
openbare weg

Max. 6 km/u

Snelheid
privégebied

Max. 16 km/u

Klimvermogen

Max. helling van 14%

Bereik*

Max. 15 km

Gewicht van de
gebruiker

Max. 100 kg, incl. een rolstoel

* Afhankelijk van terrein, temperatuur en gebruikersgewicht.
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3 Installatie
Inhoud van de levering

3.1

De UNAwheel Mini wordt geleverd in twee pakketten:
•
•
•

3.2

Een reiskoffer met de UNAwheel Mini en de lader.
Een vak met alle onderdelen van de Actieve adapter.
Of
Een doos met alle onderdelen van de Basis adapter.

Eisen

Zie de volgende vereisten om te bepalen welke van de twee adapters compatibel is met
uw rolstoel:
Actieve adapter

Basic adapter

• De rolstoel moet een stijf of
opvouwbaar metalen frame en
onafneembare beensteunen hebben.

• De basisrolstoel moet zwenk- en
afneembare beensteunen hebben.

• De voorbuizen van de rolstoel moeten
een verticaal recht deel van 40 mm
hebben op een hoogte van 270 - 350
mm boven de grond.

• Het frame van de rolstoel moet een
horizontaal recht deel van 50 mm
onder het kussen (of tot 100 mm aan
de achterzijde) hebben op een hoogte
van 210 - 290 mm boven de grond.

• De breedte tussen de centra van
voorbuizen moet 300 - 355 mm (tot
435 mm met optionele buizen zijn).*

• De breedte tussen de buizen moet 415
- 458 mm*
* Als de breedte minder dan 415 mm
is, kunnen de buizen van de adapter
tot de gewenste breedte worden
gezaagd; min. 180 mm.

* Als de breedte minder dan 300 mm
is, kunnen de buizen van de adapter
tot de gewenste breedte worden
gezaagd; min. 180 mm.
• De buizen moeten rond zijn (Ø35, 32,
30, 25 of 22 mm) of ovaal (Progeo Ego,
Quickie Helium).

• De buizen moeten rond zijn (Ø25 of
22 mm).

• Het totale gewicht bij de gebruiker
moet minder dan 100 kg zijn.

• Het totale gewicht bij de gebruiker
moet minder dan 100 kg zijn.
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3.3

Actieve adapter

3.3.1

Inhoud

De Actieve Adapter bestaat uit de volgende onderdelen:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Centrale adapter.
Gebogen buizen (x2).
Klemmen voor 22-30 mm frame (x2).
Klemmen voor 32-35 mm en ovaal frame (x2).
Afstandhouders voor 22 mm frame (x2).
Spacers voor 25 mm frame (x2).
Spacers voor 32 mm frame (x2).
Spacers voor Quickie Helium frame (x2).
Spacers voor Progeo Ego frame (x4).
Optionele XL gebogen buizen (x2).

De volgende tools zijn vereist om de adapter te installeren:
•
•
•
•

Liniaal.
2 mm imbus moersleutel.
3 mm imbus moersleutel.
4 mm imbus moersleutel.
J

Tools
1x

B
1x
1x
1x

2

A

3

G

4

D

E

H

C

F

I
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3.3.2
1

Bevestig de klemmen
Demonteer de klemmen door hun voorste twee imbusbouten los te schroeven.
Gebruik een 4 mm imbus sleutel.

4

2

3

Plaats de twee helften van de klemmen rond de voorbuizen van het frame van de
rolstoel. In het geval van 30 mm of 35 mm buisdiameter gebruik maken van een
laag isolerentape om rolstoelframe te beschermen, voor andere maten gebruik
rubber spacers.
Draai de klemmen licht aan door op hun twee voorste imbusbouten te schroeven.
Je moet nog steeds in staat zijn om de klem op en neer de buis te schuiven.

4

15

4
5

Leg de klemmen van ongeveer 33 cm boven de grond. Gebruik een liniaal.
Maak de derde imbusbout van de klemmen los. Hierdoor u de beugels van de
klemmen eruit halen en draaien.

3

6
7

Draai de beugels naar een positie van ongeveer 15O ten opzichte van de vloer.
Zorg ervoor dat beugels sterk naar voren staan.
Draai de imbusbouten aan.

15O
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3.3.3
1
2

De centrale adapter monteren
Maak de 4 imbusbouten los op het bovenste deel van de centrale adapter. Gebruik
een 4 mm imbus moersleutel.
Maak de 4 imbusbouten los aan het onderste deel van de centrale adapter.
Gebruik een imbus-moersleutel van 3 mm.

4

3

3

4

5

Meet de afstand tussen centra van rolstoelbuizen waar klemmen zijn gemonteerd.
Gebruik voor 300 - 355 mm standaard gebogen buizen, voor 355-435 mm gebruik
optionele XL gebogen buizen.
Steek de lange uiteinden van de gebogen buizen ongeveer 5 cm in de centrale
adapter.

Draai alle 8 imbusbouten van de centrale adapter licht aan.
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3.3.4
1
2
3
4

De centrale adapter bevestigen
De volgende stappen moeten worden uitgevoerd met de zitplaats van de
gebruiker in de rolstoel.
Steek de korte uiteinden van de buizen van de centrale adapter in de beugels van
de klem 1 .
Pas indien nodig de breedte van de montage aan 2 .
Gebruik de handgrepen van de klemmen om de beugels vast te maken en de
centrale adapter op plaats 3 .
1
3

2

5

Plaats de haak van de centrale adapter 20,5 cm boven de grond, onder een
verticale hoek van ca. 10º. Pas de hoogte aan door de haak omhoog of omlaag te
schuiven in de centrale adapter of door het frame omhoog of omlaag te klemmen
Pas de positie
van stopringen
aan en draai met
2 mm imbusmoersleutel

10O

6
7
8

20,5 cm

Draai de twee voorste imbusbouten van elke klem aan. Gebruik een 4 mm imbus
moersleutel.
Draai alle 8 imbusbouten van de centrale adapter aan.
Zorg ervoor dat adaper gemakkelijk kan worden ingevoegd en genomen uit
klemmen door de gebruiker zelf.
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3.4

Basis adapter

3.4.1

Inhoud

De Basisadapter bestaat uit de volgende onderdelen:
A
B
C

Centrale adapter.
Klemmen (x2).
Afstandhouders voor frame van 22 mm (x2).

De volgende tools zijn vereist om de adapter te installeren:
•
•
•

Liniaal
3 mm Imbus moersleutel.
5 mm Imbus moersleutel.

Tools
1x
1x

3

1x

5

A

C
B
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3.4.2
1

Bevestig de klemmen
Maak de twee imbusbouten van de klemmen los. Gebruik een imbus-moersleutel
van 5 mm.

5

2

3

Plaats de klemmen op de onderbuis aan de zijkant van het frame van de rolstoel.
Plaats het ongeveer 10 cm achter de voorkant van het kussen. In het geval
van een diameter van 25 mm gebruik maken van een laag isolerende tape om
rolstoelframe te beschermen, voor 22 mm gebruik rubber spacers.
Zet de klemmen vast door hun twee imbusbouten aan te spannen.

5
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3.4.3
1
2
3

De centrale adapter bevestigen
Steek de centrale adapter in de klemmen 1 . De twee pinnen invoegen om deze
te beveiligen 2 .
Plaats de haak van de centrale adapter op 27 cm boven de grond, onder een
verticale hoek van ca. 5º. Gebruik een liniaal.
Draai de imbusbouten van de centrale adapter aan. Gebruik een imbus
moersleutel van 3 en 5 mm.

1
2

27 cm

3
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5

4 D
 e UNAwheel Mini bevestigen
en loskoppelen
Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig voordat u de UNAwheel Mini aan de adapter
bevestigt of losmaakt.

4.1

Actieve adapter

4.1.1

Bevestig de UNAwheel Mini

1
2

Wanneer u in de rolstoel zit, houd de UNAwheel Mini aan zijn stuur en trek hem
naar de rolstoel 1 .
Steek de bovenste cilinder van de connector van het UNAwheel in de bovenste
haak van de centrale adapter 2 .

1

2

3

Duw het stuur van de UNAwheel naar voren. De connector wordt op zijn plaats
gezekerd.
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•

4.1.2

Na het bevestigen van de UNAwheel Mini moeten de voorwielen van de rolstoel
20 tot 40 mm boven de grond worden verhoogd. Als dit niet het geval is, past u de
hoogte van de centrale adapter dienovereenkomstig aan.
Maak de UNAwheel Mini los

1

Duw de unit onder het display een beetje en druk tegelijkertijd de handgreep op
de centrale adapter naar voren.

2

Trek het stuur naar u toe om het UNAwheel
voren om het UNAwheel te verwijderen 2 .

1

los te maken. Duw het stuur naar

1

2

4.1.3
1
2

De centrale adapter losmaken
Draai de handgrepen van de klemmen om ze los te maken.
Verwijder de centrale adapter van de klemmen.
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4.2

Basisadapter

4.2.1

Bevestig de UNAwheel Mini

1
2

3

Wanneer u in de rolstoel zit, houdt u de UNAwheel Mini bij de centrale buis onder
het display en schuift u het wiel onder de rolstoel.
Plaats de onderste cilinder van de connector van het UNAwheel in de onderste
haak van de centrale adapter.

Trek het stuur van de UNAwheel omhoog. De connector wordt op zijn plaats
gezekerd.

Na het bevestigen van de UNAwheel Mini moeten de voorwielen van de rolstoel 10 tot 20
mm boven de grond worden verhoogd. Als dit niet het geval is, past u de hoogte van de
centrale adapter dienovereenkomstig aan.
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4.2.2

Maak de UNAwheel Mini los

1

Duw de handgreep op de centrale adapter naar achteren.

2

Duw het stuur van de UNAwheel uit de buurt van de rolstoel om het UNAwheel
los te maken.

4.2.3
1

De centrale adapter losmaken
Druk op de knoppen van de pinnen

1

1

2

en trek ze uit de klemmen

2

Verwijder de centrale adapter.
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2

.

5 Gebruik van de UNAwheel
Mini
Lees voor het gebruik van de UNAwheel Mini de veiligheidsinstructies zorgvuldig.

Besturing en beeldscherm

5.1

De bedienings/elementen en het display van de UNAwheel Mini zijn te vinden aan de
bovenkant van het stuur.

G

F

E

C

D

B
A

A
B
C
D
E
F
G

Beeldscherm
Gas Hendel
Rem Hendel
Spanning/ selectie knop
Lichtknop
Vooruit selectie knop
Achteruit selectie knop

•

Het gashendel en de remhandel werken op dezelfde manier; hoe harder je duwt,
hoe groter het effect.
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Rijden

5.2

Gebruik de besturing van de UNAwheel Mini op de volgende manieren:
•
•
•

•
•
•
•
•

Druk op de spanning/mode-knop om de UNAwheel Mini aan te schakelen.
Druk herhaaldelijk op de knop spanning/modus om een modus te selecteren
(reisafstand, totale afstand).
Druk op de knoppen Snelheid 5 of Snelheid 6 om een snelheidsmodus te
selecteren.
– 1 – Achteruit langzaam (max. 6 km/u)
– 2 – Openbare wegen vooruit (max. 6 km/u)
– 3 – Privégebied vooruit (max. 16 km/u)
Druk op de Gashendel om te beginnen met rijden.
Druk op de Remhendel om te vertragen.
Bekijk het scherm om uw snelheid en het batterijniveau te controleren.
Druk op de lichtknop om de koplamp in of uit te schakelen.
Houd de Spanning / mode-knop 5 seconden vast om de UNAwheel Mini uit te
schakelen.

Opladen

5.3

Wanneer u de UNAwheel Mini dagelijks gebruikt, laadt u de batterij op wanneer het
display een of twee slampjes batterijniveau weergeeft. Laad de UNAwheel Mini alleen
op met de meegeleverde lader. Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig voordat u het
apparaat oplaadt.
A
B
C

Batterij connectie kabel
Aan/ Uit lamp en oplaadindicator
Netkabel kabel

A
B

C
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Rijopleiding

5.4
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

De veiligheid en het welzijn van de bestuurder is de hoogste prioriteit. Om dit
te waarborgen, is het essentieel om de rijeigenschappen van het UNAwheel te
begrijpen. Uw UNAcare dealer of agent zal u hierbij helpen met een gratis training
voor apparaten.
Let op de informatie, veiligheidsinstructies en gevareninformatie van uw
rolstoelfabrikant. Dit geldt ook voor het rijden met het UNAwheel.
Druk nooit op gaspedaal bij het opstarten van het apparaat. Dit kan ertoe leiden
dat het UNAwheel ongecontroleerd beweegt (risico op ongevallen).
Start uw eerste rijpogingen met de nodige voorzichtigheid en start uw rijtraining
op vlakke ondergrond.
Neem uw chauffeurstraining in gebieden zonder obstakels.
Pas je snelheid altijd aan aan externe omstandigheden aan, zodat je bijvoorbeeld
rond alle obstakels rijden die plotseling verschijnen of je rolstoel kunnen stoppen.
Druk voorzichtig en zonder plotselinge bewegingen. Vermijd plotseling het
gaspedaal in te brengen, vooral in potentieel gevaarlijke situaties die u wilt
vermijden. Rem het UNAwheel voorzichtig op voorhand tot het stopt.
Wanneer u het gaspedaal loslaat, schakelt het wiel van het UNAwheel automatisch
over op vrijloop en wordt het wiel niet geremd! Rem met remhendel of duwvelgen
van de rolstoel.
Als de vooraf ingestelde maximumsnelheid wordt overschreden, schakelt het wiel
automatisch over op vrijloop.
Voordat u het UNAwheel gebruikt om op een helling te reizen, oefen je het
apparaat op vlakke grond te bedienen.
Reis altijd op hellingen met een volledig opgeladen accupakket.
U moet bijzondere voorzichtigheid betrachten bij het reizen op hellingen van
welke aard dan ook.
Reis op hellingen met een lagere snelheid, zodat u in staat bent om obstakels die
plotseling verschijnen te vermijden of stoppen met de UNAwheel. Reis nooit op
hellingen in vrijloop-modus.
Reis nooit over steile hellingen of vergelijkbare omstandigheden. Onbedoeld
verschuiven van het zwaartepunt kan resulteren in de rolstoel kantelen op zijn
kant.
Het UNAwheel kan obstakels zoals stoepranden met een maximale hoogte van 3
centimeter doorkruisen.
Obstakels met een hoogte van meer dan 3 cm mogen niet worden doorgetrokken
omdat er risico bestaat op schade aan de inrichting, vallen en letsel.
Controleer de luchtdruk van de wielen van uw rolstoel, dit heeft invloed op de
rijprestaties en het bereik van het UNAwheel.
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6 Onderhoud
Service en reparaties aan de UNAwheel Mini mogen alleen worden uitgevoerd door
erkende dealers. Mocht zich problemen voordoen, neem dan contact op met uw
leverancier van de power add-on. Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u
onderhoud aan uw apparaat uitvoert.

Inspectie

6.1

De UNAwheel Mini moet voor elk gebruik worden geïnspecteerd. De in de volgende tabel
vermelde controles moeten door de gebruiker met de aangegeven intervallen worden
uitgevoerd.
Conditie van de band

Bij elk gebruik

Batterijniveau

Bij elk gebruik

Remfunctie

Bij elk gebruik

Fout berichten op het display

Bij elk gebruik

Gashendel functionaliteit

Bij elk gebruik

Remhendel functionaliteit

Bij elk gebruik

Borging van de centrale adapter

Bij elk gebruik

Borging van de adapter op de rolstoel

Wekelijkse

Laderfunctionaliteit

Maandelijkse

•
•
•

6.2

Het niet uitvoeren van deze inspecties kan leiden tot problemen die de garantie
ongeldig verklaren.
Bandenwissel of reparatie kan worden uitgevoerd door uw erkende dealer.
Als u problemen heeft met het uitvoeren van dit onderhoud, neem dan contact op
met uw erkende dealer.

Schoonmaken

Gebruik een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel om de joysticks, het display en
de lader van het UNAwheel schoon te maken. Gebruik een vochtige plastic borstel om de
adapters en het wiel van het UNAwheel schoon te maken.
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7 Afvoeren
Dit apparaat, het accupakket en de accessoires zijn duurzame producten.
Zij kunnen echter stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor het milieu, indien de
onderdelen worden verwijderd op locaties (bijvoorbeeld stortplaatsen) die niet
bestemd zijn voor de verwijdering van dergelijke materialen overeenkomstig de
toepasselijke wettelijke voorschriften.
Het product is geëtiketteerd overeenkomstig Richtlijn 2002/96/EG met een “doorgestreept
vuilnisbak”-symbool, waarin u eraan wordt herinnerd dat het moet worden gerecycled.
Bescherm het milieu en breng het product aan het einde van zijn levensduur terug naar
uw plaatselijke recyclingcentrum.
Aangezien dit product niet in alle Europese landen onder de voorschriften
van de AEEA-richtlijn valt, dient u zich te informeren over de toepasselijke
afvalverwijderingsvoorschriften in uw land. U het UNAwheel ook terugsturen naar uw
erkende gespecialiseerde dealer of UNAcare voor een goede en milieuvriendelijke
verwijdering.
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