
Montage Handleiding  

Bevestiging van zitschalen en aanduidingen op de rolstoel 

__________________________________________________________________________________ 

 

Naleving van deze handleiding is noodzakelijk voor de geldigheid van de Crashtest en garantie. 

Reparaties mogen uitsluitend worden verricht door daartoe opgeleide en bevoegde servicetechnici. 

De garanties zoals aangegeven in de gebruikershandleiding vervallen in ieder geval, indien: 

-Geen of onvoldoende uitvoering is gegeven aan de richtlijnen van Pegasus Zorg zoals aangegeven in deze 

montage handleiding. 

 

1 Bevestiging van zitschalen. 

Hieronder wordt aangegeven op welk wijze de zitschaal (orthese) of zitvoorziening bevestigd dient te 

worden aan het frame om aan de eisen te voldoen zoals gesteld in de gebruikershandleiding. 

Ook voor de geldigheid van de crashtest dient de zitschaal op onderstaande wijze bevestigd te 

worden. 
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Op de bevestiging punten 1 t/m 6 zoals weergegeven op bovenstaande afbeelding dienen 

spangrepen gemonteerd te worden om de zitting en rug te fixeren aan het frame. 

De benodigde bevestigings-set inclusief spangrepen worden bijgeleverd met de rolstoel. 

Rug en zitting van de rolstoel dienen met minimaal 6 spangrepen gemonteerd te worden, aan de 

voorzijde van de zitting is een mogelijkheid voor nog 2 verstelbare bevestiging punten aanwezig. 

2 Aanduidingen op de rolstoel. 

De op deze rolstoel aangebrachte aanduidingen, symbolen en instructies maken deel uit van de 

getroffen veiligheidsvoorzieningen. Ze mogen niet worden afgedekt of verwijderd. Ze moeten 

gedurende de levensduur van de rolstoel op de rolstoel zitten en duidelijk leesbaar zijn. 

Vervang of herstel onmiddellijk onleesbaar geworden of beschadigde aanduidingen, symbolen en 

instructies. Raadpleeg hiervoor uw dealer. 

A. Taxifixatie 

Aan de linker en de rechterzijde van de voor- en achterkant van de rolstoel zijn taxifixaties op 

de rolstoel aanwezig. Deze punten zijn alle vier aangeduid met stickers op de rolstoel. 

Let op: de rolstoel dient altijd aan vier punten bevestigd te worden. 

B. Identificatie sticker 

De rolstoel is voorzien van een identificatie sticker aan de binnenzijde van het onderframe. 

Hierop is te vinden wel type rolstoel het betreft, de contactgegevens van de fabrikant en het 

serienummer van de rolstoel.  

Onderstaand een voorbeeld van een identificatie sticker. 

  MODEL:  DEGO 

   SN:  131844112 
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WWW.PEGASUSZORG.COM 

 

C. Banden spanning op de achterwielen 

De maximale bandenspanning van de achterwielen is te vinden op de zijkant van de 

buitenband. Hier is aangegeven hoeveel PSI of BAR er maximaal op de banden mag worden 

gezet. 

 
 


