Quick start
Voordat je gaat rijden:
Verzeker jezelf ervan dat:
n De @Ease uitgeschakeld is (zie ‘Uitschakelen’).
n 	
De rolstoel op de rem staat voordat de gebruiker
plaatsneemt (fig. 1).
n 	
De vrijloop uitgeschakeld is (fig. 2).
		 De gele hendel aan beide zijden staat naar achteren.
n 	
De accu voldoende geladen is.
		
De accu-status wordt d.m.v. een accu-indicatielampje
weergegeven op de display van de joystick- en de begeleidersbediening.
n 	
De anti-kiepsteunen goed afgesteld zijn (zie gebruikers
handleiding).
n 	
De banden voldoende opgepompt zijn.
Fig. 1

Bandrem

Fig. 2

Vrijloop in-/uitschakelen

Let op:
• Voorkom dat de bekabeling klem komt te zitten bij
het uitnemen en weer terugplaatsen van de zijkanten
op de rolstoel.

Inschakelen:
1.		Zet de gele vrijloophendels aan beide zijden naar achteren (fig. 2).
		 De vrijloop is uitgeschakeld.
2.		Schakel de @Ease in:
		
Joystickbediening:
		 Duw de gele schakelaar omhoog op stand 1 (fig. 3).
Het display gaat aan.
Begeleidersbediening:
Druk de gele knop in (fig. 4).
Het display gaat aan.
3.	Ontgrendel de bandremmen op beide wielen (fig. 1).
Let op:
• Als de rolstoel met zowel joystick- als begeleidersbediening is uitgerust, dan kan slechts één van beiden
ingeschakeld worden. Beiden tegelijk is niet mogelijk. Schakel indien nodig een van beiden uit.

Uitschakelen:
•		Schakel de @Ease uit:
Joystickbediening:
		 Duw de gele schakelaar omlaag op stand 0 (fig. 3).
		 Het display gaat uit.
		Begeleidersbediening:
		 Druk de gele knop in (fig. 4).
		 Het display gaat uit.
Let op:
• Wanneer de @Ease gedurende vijf minuten niet
gebruikt wordt, schakelt het systeem automatisch uit.

Figuur 2 joystickbediening

Fig. 3

Joystickbesturing: Snelheid bepalen & in-/uitschakelen

Quick start
Rijden met de @Ease hulpaandrijving:
Joystickbediening:
•	Door de joystick te bewegen gaat de rolstoel rijden.
•	De zwarte schakelaar bepaalt de snelheid: Omhoog is sneller,
naar beneden is langzamer (fig. 3).
Begeleidersbediening:
•	Door de blauwe pijlen in te drukken gaat de rolstoel voor-/
achteruit rijden.
Let op: Houd hierbij altijd beide handen aan de duwhandvatten.
•	De knop ‘SPEED’ bepaalt de snelheid. Linksom is langzamer,
rechtsom is sneller (fig. 4).
Fig. 4

Let op:
• Als er 4x een ‘korte piep’ klinkt tijdens het rijden, is
de accu-capaciteit te laag.

Begeleidersbediening: In-/uitschakelen & snelheid bepalen

Tip:
• Joystickaandrijving kan volledig op je wensen afgestemd worden, neem hiervoor contact op met je
dealer.

Laadinstructie:
n

Zet het systeem uit (zie ‘Uitschakelen’).

n 	
Neem de accu uit door de gele ontgrendelknop op de accu

in te drukken en de accu verticaal omhoog te trekken (fig. 5).
n 	
Plaats de accu in de lader.
n 	
Steek de stekker van de acculader in het stopcontact.

Waarschuwing:
• Laat de aangesloten acculader niet onbeheerd achter; laad bv. nooit ’s nachts.

Fig. 5

Accu uitnemen

Fig. 6

Crashtest safe sticker
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Waarschuwing:
• Transport met inzittende is alleen toegestaan indien de
rolstoel is voorzien van een crashtest safe sticker (fig. 6).
• Gebruik uitsluitend de daarvoor bestemde taxi-fixatiepunten aan de rolstoel.
• Schakel de @Ease tijdens vervoer altijd uit.

Kijk voor de complete handleiding op
www.life-mobility.com.
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Vervoer in de taxi:

