XXL-Rehab Minimaxx
Gebruik

NL
Ideaal gebruik voor:
- Gebruikers met overgewicht.
- Verpleeghuizen.
- Ziekenhuizen.
- Thuis.

– Opvouwbare rolstoel

Max 325 kg

Gebruikershandleiding

Instructies voor de XXL-Rehab Minimaxx
– Opvouwbare rolstoel
VOORZICHTIG
Dit product mag niet worden gebruikt zonder de
juiste instructies van een zorgverlener.
Als het product wordt gebruikt door personen die
meer wegen dan het maximum draagvermogen,
kan dit een risico vormen voor beschadiging van
het product.
Cobi Rehab aanvaardt geen verantwoordelijkheid
voor enige schade of letsel veroorzaakt door
onjuiste installatie, assemblage of gebruik van
dit product.
Als onderdelen beschadigd zijn of ontbreken,
neem dan onmiddellijk contact op met Cobi
Rehab. Gebruik GEEN vervangende onderdelen.
Cobi Rehab kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor fouten of ongevallen die zich
voordoen na reparaties door servicepersoneel
zonder schriftelijke toestemming van Cobi Rehab.

Speciale opmerkingen
Het transporteren van een gebruiker beveiligd in de
rolstoel in een gemotoriseerd voertuig.
Cobi-Rehab raadt het transport van rolstoelgebruikers
beveiligd in de XXL-Rehab Minimaxx-rolstoel in een
gemotoriseerd voertuig niet aan omdat de rolstoel niet is
getest op botsingen.

Specificaties
Maximale gewichtscapaciteit is
Totale breedte
Totale breedte ingeklapt

vooral op de waarschuwingen met

.

Bedenk ook dat voor het voorkomen van het
risico op letsel voor de gebruiker de rolstoel
alleen mag worden bediend door getrainde
zorgverleners of assistenten of door personen
die zijn geïnstrueerd over het juiste gebruik.

103 cm

Totale hoogte inclusief duwhandgreep,
laagste stand

110 cm

Stoelbreedte

70 cm
56 / 61 / 66 / 71 cm

Stoeldiepte

46 cm

Stoelhoogte

43 cm

Rughoogte

51 cm

Naar buiten te draaien en afneembare
armsteunen

Ja

Aanpassingshoogte voetsteunen

Ja

Naar buiten te draaien en afneembare
voetsteunen

Ja

Gewicht

Ong. 27 kg

Gebruik

Handleiding

Vlamvertragende omslag

Ja

Gebruik

Kleur omslag
Duwhandgrepen in hoogte verstelbaar

Ja

De XXL-Rehab Minimaxx is een rolstoel met een robuust
ontwerp, bedoeld voor gebruikers met een gewicht tot 325
kg en geschikt voor gebruikers met verschillende
diagnoses.

Snelspanner op achterwielen

Ja

Af te stellen balanspunt

Ja

Opvouwbaar

Ja

Framekleur

De achterwielen van de rolstoel kunnen worden aangepast
om het grootste deel van uw gewicht te dragen waardoor de
rolstoel gemakkelijk te besturen is.

Vaste stoel
Frame

De duwhandgrepen zijn ontworpen om het voor een
assistent gemakkelijker te maken zijn of haar
lichaamsgewicht te gebruiken om de rolstoel te draaien
en te duwen.

Zwart
Zilver metallic

Ja
Gepoederlakt chroom
molybdeen staal

Achterwielen

24” massieve PU-banden

Zwenkwielen

125 mm nylon met PU

Stoel/rugsteun

Polyester/nylon

Armsteunen

Polyurethaan

Voetsteunen

Roestvrij staal met
rubberen coating

ISO-classificatie

De beensteunen zo ontwikkeld dat ze elk 100 kg kunnen
dragen. De voetsteunen kunnen zijwaarts worden
versteld, zodat u ze met uw benen samen of apart kunt
gebruiken.
De XXL-Rehab Minimaxx is zowel binnen als buiten te
gebruiken. Het wordt aanbevolen om de rolstoel te
gebruiken bij omgevingstemperaturen tussen -5 en +40°C,
anders kan het materiaal enigszins ongemakkelijk
aanvoelen.
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41 cm

Totale hoogte exclusief duwhandgreep

Totale lengte zonder voetsteunen

Lees voor het gebruik van de XXL-Rehab
Minimaxx deze instructies zorgvuldig door om
het juiste gebruik te garanderen. Let hierbij

325 kg
80 / 85 / 90 / 95 cm
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ISO 12 22 03 - 08

Overzicht onderdelen

Rugsteun met
rugsteunbekleding
Duwhendel

Snelspan splitpen
Armleuning

Achterwiel met
handwiel
Zitdeel
Opvouwmechanisme
Rolstoelframe

Wielvergrendeli

Anti-

Asbus
zwaartepunt
aanpassing
Voetsteun

Zwenk
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Veiligheidsopmerkingen
Waarschuwingen
Bij het eerste gebruik van uw rolstoel voert u een aantal
oefeningen uit - samen met uw therapeut of andere
gezondheidsdeskundige - om uw vermogen te trainen om
veilig te reiken, naar voren te leunen en in of uit de rolstoel
te stappen en vertrouwd te raken met de
veiligheidsgrenzen.
PROBEER NIET om naar voorwerpen te reiken als u in de
stoel naar voren moet bewegen.
PROBEER NIET om voorwerpen van de vloer te rapen
als u tussen uw knieën moet reiken.
PROBEER NIET om naar een voorwerp achter de
rolstoel te reiken door achterover over de rugsteun
te leunen.
PROBEER NIET om uw gewicht/zitpositie in de richting
van het bereik te verplaatsen, omdat hierdoor de rolstoel
KAN kantelen.
GEBRUIK NOOIT een roltrap om de rolstoel van de ene
verdieping naar de andere te brengen.
PROBEER NOOIT om een bewegende rolstoel met de
wielvergrendelingen te stoppen. SCHAKEL ALTIJD DE
VERGRENDELINGEN in op beide wielen wanneer u in of
uit de rolstoel stapt.
PROBEER NIET om hellingen of hellende vlakken te
nemen die steiler zijn dan 9°.
PROBEER NIET om hellingen of hellende vlakken te
nemen die overdekt zijn met ijs, olie of water.
PROBEER NIET om over obstakels, zeer oneffen
oppervlakken enz. te rijden. Dit kan kantelen met
mogelijk persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
GEBRUIK NOOIT ongeautoriseerde onderdelen,
accessoires enz. omdat hierdoor alle garanties komen
te vervallen.
TIL de rolstoel NOOIT OP aan afneembare
onderdelen (armsteunen, wielen, rugsteun,
beensteunen, enz.).
VERWIJDER NOOIT de anti-kantelbeveiligingen.
GEBRUIK de voetsteunen NIET als platform wanneer u in
of uit de rolstoel stapt.
PROBEER de rolstoel NIET zonder hulp te kantelen.

Krachttraining
De XXL-Rehab Minimaxx-rolstoel is niet bedoeld of getest
voor gebruik tijdens krachttraining. Als de XXL-Rehab
Minimaxx-rolstoel wordt gebruikt tijdens krachttraining is
Cobi Rehab niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en
komen alle garanties onmiddellijk te vervallen.
Veilige bediening van de XXL-Rehab Minimaxxrolstoel Voor een veilige bediening van de XXL-Rehab
Minimaxx-rolstoel moeten zowel u als uw assistent
bekend zijn met de instructies in deze handleiding.
Analyseer samen met uw therapeut de technieken die nodig
zijn om in en uit de rolstoel te stappen, naar voorwerpen te
reiken, enz. Dit zal u vertrouwd maken met wat u WEL en
NIET KUNT DOEN tijdens het gebruik van de rolstoel. Het is
belangrijk om alle overdrachtstechnieken te oefenen totdat
u zich volledig veilig voelt, waardoor u de meest
voorkomende obstakels kunt nemen.
Stabiliteit en balans
Hanteer altijd de juiste balans om de rolstoel altijd zo
stabiel mogelijk te houden. De rolstoel is zo gemaakt dat
hij bij normale dagelijkse activiteiten niet omvalt, op
voorwaarde dat u niet buiten het zwaartepunt komt.
Bijna alle activiteiten in de rolstoel maken dat het
zwaartepunt verschuift. Voor veel activiteiten moet u
reiken, leunen of in en uit de rolstoel stappen. Deze
bewegingen zullen de normale balans, het zwaartepunt en
de gewichtsverdeling van de rolstoel veranderen. Om uw
specifieke veiligheidsgrenzen vast te stellen, oefen alle
leun-, reik- en verplaatsingsactiviteiten met hulp van een
gekwalificeerde assistent/therapeut voordat u de rolstoel
actief gaat gebruiken.
LEUN NIET verder naar voren dan de armleuningen van
de rolstoel. Zorg ervoor dat de zwenkwielen naar voren
wijzen wanneer u naar voren leunt. Dit kan worden bereikt
door de stoel eerst iets naar voren te bewegen en
vervolgens iets naar achteren in een rechte lijn.
WAARSCHUWING: Kantel de rolstoel nooit zonder
hulp achterover. Gebruik altijd de anti-kantelaars!

Ga NOOIT op het frame van de rolstoel STAAN.
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Uitpakken en monteren
Checklist uitpakken

Aanpassing voor gebruiker

Controleer de inhoud bij het ontvangen en openen van de
doos op zichtbare transportschade. Neem contact op met
de transporteur als er schade wordt geconstateerd.

De volgende instructies leggen uit hoe u de XXL-Rehab
Minimaxx-rolstoel moet afstellen. Na het doen van de
aanpassingen is het erg belangrijk om te controleren of alle
delen goed zijn bevestigd.

Controleer na het openen van de doos van de XXL-Rehab
Minimaxx-rolstoel of deze de volgende standaardartikelen
bevat:
1 XXL-Rehab Minimaxx rolstoelframe met twee
wielvergrendelingen en twee zwenkwielen
2 Twee achterwielen met draaiwielen
3 Twee anti-kantelaars
4 Twee snelspanassen

Assemblage
1. Haal alle onderdelen uit de doos en leg ze op de vloer.
2. Installeer de achterwielen door op de kleine veer op
de as te drukken aan de buitenkant van het wiel en
duw de as in de bus op het frame van de rolstoel.

WAARSCHUWING
– Controleer voordat u de rolstoel gebruikt of de kleine
veer volledig is losgemaakt en of de twee
borgpennen aan het andere uiteinde er volledig uit
zijn.
-

De borgpennen MOETEN aan de binnenkant van de
asbus steken, anders is het wiel niet goed vastgezet.

-

Kantel de rolstoel om de achterwielen vrij te
maken van de grond en trek aan de wielen om
ervoor te zorgen dat deze goed vastzitten.

-

Houd de veer en de borgpennen altijd vrij van vuil.

3. Plaats de twee anti-kantelaars aan de achterkant van de
rolstoel in een gat dat overeenkomt met de locatie van
de achterwielen. Raadpleeg het gedeelte over antikantelaars.

Hulpstukken
Inbussleutels: 5 mm (2 stuks), 6 mm, 8 mm
Vorksleutels: 10 mm, 13 mm, 20 mm, 30 mm
Beensteunen en voetsteunen
De lengte van de beensteun moet worden aangepast terwijl
u in de rolstoel zit.
Draai de bout aan de achterkant van de beensteunbuis log
en trek deze eruit. Beweeg de voetsteun omhoog of omlaag
naar de gewenste hoogte. Steek de bout opnieuw door de
buis en draai deze vast. De voetsteun moet minimaal 6 cm
van de grond zijn.
De voetsteun moet zijwaarts worden afgesteld met uw voet
erop.
Draai de duimschroef onder de voetsteun los en duw de
voetsteun indien nodig naar de zijkant of naar het midden
en draai vervolgens de duimschroef weer vast.
OPMERKING: De borgbouten onder de voetsteunen
moeten altijd correct worden gemonteerd in de
beensteunbussen. De borgbouten mogen niet buiten de
gaten op de beensteun worden vastgedraaid.
OPMERKING: Aanpassing van de been- en voetsteun is
vereist om overmatige druk op uw benen vooraan de rolstoel
te voorkomen, waardoor letsel kan ontstaan.
WAARSCHUWINGEN
– GA NIET OP DE VOETSTEUNEN STAAN. Als u
op de voetsteunen staat, kan de rolstoel naar
voren kantelen, wat een valongeluk kan
veroorzaken met mogelijk letsel tot gevolg.
– TIL DE ROLSTOEL NIET aan de beensteunen op.
Deze zijn bedoeld om afneembaar te zijn of weg te
draaien van de rolstoel.
– DE BEENSTEUN moet volledig naar buiten
worden geklapt tijdens het in en uit de rolstoel
stappen.

4. Steek de armsteunen in hun houders door de
snelspanknop op de metalen splitpen in het gat aan
weerszijden van de rugsteun te activeren. Zorg ervoor
dat de geleidingsas aan de voorkant onder de armsteun
in het overeenkomstige gat op het rolstoelframe wordt
aangesloten.
LET OP: Trek de armsteunen omhoog om te controleren
of ze goed zitten.
5. Installeer de beensteunen en voetsteunen aan
weerszijden van de voorkant van de rolstoel.
Raadpleeg de sectie beensteunen en voetsteunen voor
informatie over hoogte- en breedte-aanpassing.
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Assemblage
Rugbekleding
Pas de bekleding aan door de riemen over de rugbekleding
los te maken. Maak de rugbekleding los aan de achterkant
van de rug en maak de riemen los - vooral het onderste
gedeelte. Ga zo dicht bij de rugsteun in de rolstoel zitten
dat de bovenste riemen het bovenste deel van uw rug
ondersteunen. Trek vervolgens de riemen aan om ook het
onderste deel van de rug te ondersteunen.
Gebruikers met een groot zitvlak vinden het op deze manier
nuttig om de stoel aan te passen, omdat dit een effectieve
ondersteuning van de lendenstreek garandeert.
Duwhandgrepen
U kunt de stand van de duwhandgrepen naar boven of beneden aanpassen. Draai de schroeven op de rugsteunbuis onder de duwhandgrepen los en verwijder ze. Duw de duwhandgreep naar boven of beneden en plaats de schroeven
terug. Controleer dat de schroef met binnendraad volledig
uit de rugsteunbuis steekt. Draai de schroeven goed vast.
Wielvergrendeling
Schakel de wielvergrendeling in door de hendel naar voren
te duwen. De vergrendeling is traploos instelbaar. Om de
vergrendeling aan te passen, draai de schroeven op de
beugel los en duw de vergrendeling ver genoeg terug om te
zorgen dat de vergrendelingsschoen 3-5 mm in de band
drukt wanneer de vergrendeling is ingeschakeld.
Zorg ervoor dat de schroeven goed zijn vastgedraaid om de
beugel in de juiste stand te houden. Test de rolstoel voor
gebruik om te controleren of de vergrendelingen correct
werken. Als een wielvergrendeling versleten of beschadigd
raakt, MOET deze direct worden vervangen.
OPMERKING: Als u het zwaartepunt aanpast, moet de
wielblokkering ook worden aangepast.
OPMERKING: Als u in of uit de XXL-Rehab Minimaxxrolstoel stapt, moeten BEIDE wielvergrendelingen zijn
ingeschakeld.
Achterwielen
Standaard is de XXL-Rehab Minimaxx-rolstoel uitgerust
met solide 24” achterwielen.
Het zwaartepunt aanpassen
U kunt de stand van de achterwielen aanpassen aan uw
zwaartepunt voor het makkelijker besturen van de rolstoel.
Verwijder de achterwielen door de as aan de buitenkant van
het wiel los te maken en het wiel weg te trekken van het
rolstoelframe. Verwijder de moer aan de binnenkant van de
asbus en plaats de asbus in de gewenste positie op het
frame. Verplaats de vergrendel dan naar voren of achteren.
Draai de moer aan de binnenkant weer vast en installeer de
wielen volgens de instructies in het gedeelte Assemblage.
Pas ten slotte de wielvergrendelingen aan volgens de
instructies in het gedeelte Wielvergrendeling.
WAARSCHUWING
– Het aanpassen van de zwaartekracht mag alleen
worden uitgevoerd door getrainde zorgverleners.
– Wanneer het zwaartepunt is gewijzigd, MOETEN
DE ANTI-KANTELAARS WORDEN
AANGEPAST OM TE VOORKOMEN DAT DE
ROLSTOEL ACHTEROVER KANTELT.
– Als de anti-kantelaars onjuist zijn ingesteld, kan dit
mogelijk persoonlijk letsel veroorzaken.
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Anti-kantelaars aanpassen
De positie van de anti-kantelaars kan worden aangepast
aan uw zwaartepunt om te voorkomen dat de rolstoel
achterover kantelt.
Pas de stand van de anti-kantelaars alleen aan als de rolstoel
leeg is.
Draai de schroeven op het rolstoelframe boven de antikantelaars los en verwijder ze. Beweeg de anti-kantelaars
naar boven of beneden en plaats de schroeven terug. Zorg
ervoor dat de schroef met binnendraad volledig uit de
rugsteunbuis steekt. Draai de schroeven weer vast
Probeer de rolstoel achterover te kantelen om te
controleren of de anti-kantelaars voorkomen dat de
rolstoel achterover kantelt.

Onderhoud en reiniging
Reiniging
Regelmatig reinigen van alle oppervlakken zal het uiterlijk
van de rolstoel behouden en de levensduur verlengen. Alle
oppervlakken kunnen worden gereinigd met een milde
zeepoplossing. Spuit indien nodig de stoel in met VIRKON
en veeg de stof af volgens de gebruiksaanwijzing.
GEBRUIK NOOIT OPLOSMIDDELEN. U kunt de
stoel ook reinigen door hem met spiritus af te nemen.
OPMERKING: Het reinigen en weken van de
rugbekleding vermindert het vlamvertragende effect.
Onderhoudsprocedure
1. Controleer of alle moeren en bouten goed vastzitten
voordat u de XXL-Rehab Minimaxx-rolstoel gebruikt.
Controleer alle delen op slijtage en beschadiging en
vervang ze indien nodig. Controleer of de rolstoel
correct is afgesteld en past bij de gebruiker.
2. Houd de assen vrij van vuil en stof om zodat het
mechanisme correct vergrendelt en de wielen vrij
kunnen draaien.
3. Vergeet niet om de assen ten minste een maal per
maand te smeren (gebruik 3-in-1 olie of een
vergelijkbaar product).
4. Controleer de wielen en banden regelmatig op
scheuren en slijtage en vervang ze indien nodig.
5. Controleer regelmatig of de draaiwielen goed
vastzitten aan het wiel.

Algemene opmerkingen
Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met de leverancier.
In bepaalde gevallen moet de XXL-Rehab Minimaxx-rolstoel
worden geïnspecteerd door de leverancier. Dit geldt met
name in het geval van:
- scheuren of schade aan het frame.
- scheuren of schade aan een las.
Neem altijd contact op met de leverancier voordat u een
XXL-Rehab Minimaxx-rolstoel of een deel daarvan
terugstuurt. Wanneer u de rolstoel terugstuurt, is het
belangrijk om die in een doos te verpakken die is vastgezet
op een pallet. Cobi Rehab is niet aansprakelijk voor
transportschade aan artikelen die aan Cobi Rehab zijn
teruggezonden.
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Checklist voor veiligheidsinspectie
Item

Eerste
keer

Wekelijks
inspecteren
/aanpassen

Maandelijks
inspecteren/
aanpassen

Periodiek
inspecteren
/aanpassen

ALGEMEEN
De rolstoel rijdt alleen rechtdoor

X

X

WIELVERGRENDELINGEN
Belemmeren het draaien van de wielen niet

X

X

Draaipunten zijn vrij van slijtage en speling

X

X

Wielvergrendelingen zijn stevig maar eenvoudig in te schakelen

X

X

RUGBEKLEDING
Controleer op scheuren of beschadigde riemen

X

Zorg ervoor dat de rugbekleding goed is bevestigd

X

X

X

ACHTERWIELEN
Assen vergrendelen correct

X

Wanneer het wiel vrij in de lucht draait, is er geen buiging of
zijbeweging zichtbaar.

X

X

X
X

ZWENKWIELEN VOOR
Controleer op weerstand door aan het wiel te draaien; het wiel moet
geleidelijk aan stoppen

X

De zwenkwielhoepels moeten schoon en vrij van olie zijn

X

X
X
X

Opmerking: wielen en banden moeten periodiek worden
gecontroleerd op scheuren en slijtage en moeten indien nodig worden
vervangen.

BANDEN
Controleer op slijtage

X

X
X

Opmerking: wielen en banden moeten periodiek worden
gecontroleerd op scheuren en slijtage en moeten indien nodig worden
vervangen.

REINIGEN
Reinig de armsteunen en rugsteun

X

X

X

Garantie
De XXL-Rehab Minimaxx heeft een jaar garantie vanaf de
factuurdatum op materialen en afwerking. Het eigenlijke
rolstoelframe (onderste frame) heeft een garantie van vijf
jaar vanaf de factuurdatum.
Producten die zijn gebruikt voor andere doeleinden dan
het beoogde gebruik of die onderhevig zijn geweest aan
nalatigheid, misbruik, onjuiste opslag of behandeling,
onjuiste bediening, ongeautoriseerde wijzigingen of
schade die verder gaat dan normale slijtage zoals bepaald
door Cobi Rehab, vallen niet onder deze garantie.
Als de gewichtscapaciteit wordt overschreden, komt de
garantie te vervallen.
Alle niet-geautoriseerde reparaties aan het
product/onderdeel, evenals het knoeien met de
componenten, maken de garantie ongeldig.
XXL-Rehab Minimaxx is vervaardigd en getest in
overeenstemming met de internationale normen DS/EN
ISO 12183:2009.

FABRIKANT EN
DEALER
Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Denemarken
Tel.: +45 70 25 25 22
www.cobirehab.com
04/2018/JP
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