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Hepro Standaard en Coxit trippelstoel

Lees deze handleiding zorgvuldig!

Getest in overeenstemming met de volgende normen en richtlijnen:

EN 12182
EN 1335-1, 2, 3
EN ISO 14971

EN 1021 - 1
EN 1021 - 2
EN 60601-1-2

• HEPRO AS • 0047 756 94 700 • www.hepro.no
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Gebruik:

De HEPRO Standaard en Coxit trippelstoelen zijn ontworpen om mensen met een handicap te helpen. 
Mensen die het moeilijk vinden om een activiteit uit te voeren in een rechtopstaande positie, en op 
hetzelfde moment problemen hebben met een beweging tijdens de activiteit. De trippelstoel heeft grote 
bedieninghendels met duidelijke symbolen en kan eenvoudig worden aangepast zodat deze ergonomisch 
goed past terwijl er rekening wordt gehouden met de bewegingen van het lichaam. Alle hendels voor de 
bediening zijn geplaatst aan de rechterzijde van de trippelstoel, de hendel voor de rotatie van de zitting zit 
aan de linkerkant. De trippelstoel biedt genoeg ruimte voor de benen en is gemakkelijk te verplaatsen en 
zeer stabiel wanneer deze op de rem staat.

Assembleren en aanpassen van de rugleuning

De trippelstoel wordt geleverd zonder dat de rugleuning is 
geassembleerd. Om deze te bevestigen dient u de rugleuning 
voorzichtig in de daarvoor bedoelde gleuf te laten glijden 
totdat deze stopt. Duw de bevestigingsklem (A) zijwaarts en 
houdt deze ingedrukt. Nu kunt u de rugleuning naar beneden 
duwen totdat de gewenste hoogte is bereikt en u de 
bevestigingsklem weer los laat.

Instellen van de armleuning

Duw de pad van de armleuning (B) gemakkelijk naar voren of 
naar achteren. De hoogte van de armleuning (C) wordt geregeld 
door het knopje aan de zijkant, duw deze knop naar boven en 
schuif de armleuning op de gewenste hoogte. De volledige 
armleuning kan worden weggeklapt (D) door de kunststof 
onderkant naar beneden te duwen.

Het regelen van de Coxit vlap

Alleen voor model Coxit

Open de wieltjes links of rechts (E) en stel de Coxit vlappen
in op de gewenste hoek en vergrendel de wieltjes weer.
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Bedienen van de zitting, model Gasso

• Til de hendel (F) op om de zithoogte te bedienen in de 
   gewenste positie. 
• Draai het wiel (G) om de hoek van de zitting op de gewenste
   positie in te stellen.
• Til de hendel (H) op om de rughoek op de gewenste positie
   in te stellen.

Bedienen van de zitting, model Elektro

• Met de rode knop (L) reguleert de zithoogte. Om omhoog te 
   gaan duwt u de knop naar boven, om naar beneden te gaan
   drukt u de knop naar beneden.
• Het wiel (G) en de hendel (H) hebben dezelfde funtie als
   bij het model Gasso met gasveer.
• Om het model Elektro op te laden moet u de lader in de
   laadplug (M) steken. Wij raden u aan de trippelstoel één keer
   per week op te laden.

Bedienen van de zitrotatie

• Til de hendel (I) op en de zitrotatie kan worden insteld op
   de gewenste positie.
• De rotatie kan worden geblokkeerd in positie 4 (elke 90º)
   Voor de Elektro modellen is dit 3 posities.

Bedienen van de remhendel

• Om de remhendel te plaatsen moeten de 2 schroeven (O) 
   los gedraaid worden. De remhendel moet aan de zijkant
   worden geplaatst, dit kan links of rechts van de trippelstoel. 
   Draai na het plaatsen van de remhendel op de gewenste 
   positie de schroeven weer vast in omgekeerde richting. 
   Gebruik de 2,5mm sleutel die is meegeleverd met de stoel. 
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Reinigen

De stof van de trippelstoel kan gewassen worden in water tot max 60º C. Alle onderdelen van het frame
en het chassis kunnen worden gereinigd met een vochtige doek en milde zeep.

Garantie

Mits de trippelstoel wordt gebruikt zoals overeengekomen in deze handleiding zit er op de Hepro
trippelstoelen 2 jaar garantie tegen defecten in materiaal en vakmanschap. Om de accu’s die worden
geleverd bij de Elektro modellen zit een garantie periode van 6 maanden. Indien u garantie klachten of
andere vragen heeft over het product verwijzen wij u graag naar uw Hepro dealer. Vermeld bij uw klacht
altijd het serienummer van de trippelstoel.

Veiligheid

De trippelstoel is een hulpmiddel en mag nooit gebruikt worden als speelgoed voor kinderen. Het
maximale toegestane gebruikersgewicht van 150kg mag niet overschreden worden, dit kan schade
leveren aan zowel het product als de gebruiker. Ga niet met uw voet staan op de voetring / steun!!! De
trippelstoel zal waarschijnlijk voorover kiepen. Hoewel de trippelstoel is uitgevoerd met een brand-
vertragende stof mag deze niet worden blootgesteld aan open vuur, gloeiende kooltjes van sigaretten en 
soortgelijke voorbeelden.

Importeur:

• Tel. 036 53 53 580 • info@prestonability.com • www.prestonability.com


