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De rolstoel vastzetten (systeem zonder FiT® hemelbaan)
Rolstoel vastzetten
1.
Druk op de knop met het busje in het FiT® controle paneel
om het rolstoelvastzetsysteem vrij te geven. De FiT® vloer is
nu vrijgegeven en klaar om te bedienen.

2.

Open vooraf de rolstoelplaatsen waar een passagier
geplaatst zal worden.

3.

Plaats de rolstoel op één van de beschikbare
rolstoelplaatsen en vraag de passagier de rolstoel op de
rem te zetten.

4.

Bevestig als eerste de spanbanden met haak op de
aangegeven bevestigingspunten van de rolstoel
(herkenbaar aan het haak symbool).
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Het aanbrengen van de driepuntsgordel
5.
Gebruik de gordelzuil die vlak achter de rolstoel staat.
Beweeg, voor de correcte positie van de driepuntsgordel,
de FiT® gordelzuil naar binnen (positie rolstoelplaats).

6.

Neem de driepuntsgordel uit de FiT® gordelzuil en breng de
gordel aan.
De gordel hoort over het middenrif en de bekken, vrij van de
hals, de schouder te verlaten.

7.

Houd de driepuntsgordel met één hand op heuphoogte;
neem met de andere hand het gordelslot uit de vloer en sluit
de gordel op heuphoogte tegen het lichaam (niet over het
wiel!)

8.

De rolstoelplaats zal automatisch vergrendelen zodra de
gordelhouder opgepakt wordt om de gordel mee te
bevestigen. Indien dit niet direct gebeurd (vanwege een
andere volgorde van vastzetten of door de gordelhouder te
vroeg eruit te halen) dan vergrendeld het systeem alsnog
automatisch na circa 15 seconden. Mocht het nodig zijn om
de rolstoelplaats handmatig te vergrendelen dan kan dit
uiteraard ook nog altijd via het FiT® controle paneel.

9.

Deactiveer, voordat u gaat rijden, het rolstoelvastzetsysteem
door op de knop met het slot te drukken in het FiT® controle
paneel. De rode LED op het FiT® controle paneel gaat uit.
Door het deactiveren is het rolstoelvastzetsysteem niet
bedienbaar onder het rijden. U kunt nu veilig gaan rijden.
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De rolstoel losmaken (systeem zonder FiT® hemelbaan)
Losmaken van de rolstoel
1.
Druk op de knop met het busje in het FiT® controle paneel
om het rolstoelvastzetsysteem vrij te geven. De FiT® vloer is
nu vrijgegeven en klaar om te bedienen.

2.

Controleer of de rolstoel op de rem staat. Selecteer op het
scherm de rolstoelplaatsen die ontgrendelt moeten worden
en druk op de ‘Start’ knop.

3.

Maak de FiT® veiligheidsgordel los. Berg het gordelslot op in
de vloer en de driepuntsgordel in de FiT® gordelzuil.

4.

Beweeg de FiT® gordelzuil in verticale positie (positie
zitplaats).

5.

Verwijder de spanbanden van de rolstoel en berg ze op in
de desbetreffende FiT® retractor units.

6.

Selecteer de rolstoelplaatsen die afgedekt kunnen worden
op het FiT® controle paneel en druk op Start om de
retractors dicht te maken.
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De rolstoel vastzetten (systeem met FiT® hemelbaan)
Rolstoel vastzetten
1.
Druk op de knop met het busje in het FiT® controle paneel
om het rolstoelvastzetsysteem vrij te geven. De knoppen in
de FiT® hemelbaan zijn nu te gebruiken.

2.

Plaats de rolstoel op één van de beschikbare
rolstoelplaatsen en vraag de passagier de rolstoel op de
rem te zetten.

3.

Druk op de knop in de FiT® hemelbaan die correspondeert
met de rolstoelplaats. De FiT® retractor units openen zich en
de vier spanbanden en het gordelslot worden aangereikt en
aangelicht. De indicatie led in de knop van de FiT®
hemelbaan en op het FiT® controle paneel kleuren rood.

4.

Bevestig als eerste de spanbanden met haak op de
aangegeven bevestigingspunten van de rolstoel
(herkenbaar aan het haak symbool).
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Het aanbrengen van de driepuntsgordel
5.
Gebruik de gordelzuil die vlak achter de rolstoel staat.
Beweeg, voor de correcte positie van de driepuntsgordel,
de FiT® gordelzuil naar binnen (positie rolstoelplaats).

6.

Neem de driepuntsgordel uit de FiT® gordelzuil en breng de
gordel aan.
De gordel hoort over het middenrif en de bekken, vrij van de
hals, de schouder te verlaten.

7.

Houd de driepuntsgordel met één hand op heuphoogte;
neem met de andere hand het gordelslot uit de vloer en sluit
de gordel op heuphoogte tegen het lichaam (niet over het
wiel!)

8.

Vergrendel de rolstoelplaats door de corresponderende
knop in de FiT® hemelbaan in te drukken. Zodra alle
corresponderende spanbanden vergrendeld zijn zal de
indicatie led in de knop groen kleuren (veilig).

9.

Deactiveer, voordat u gaat rijden, het rolstoelvastzetsysteem
door op de knop met het slot te drukken in het FiT® controle
paneel. De rode LED op het FiT® controle paneel gaat uit.
Door het deactiveren is het rolstoelvastzetsysteem niet
bedienbaar onder het rijden. U kunt nu veilig gaan rijden.

0082I700/0

6

User Manual
FiT-4®

De rolstoel losmaken (systeem met FiT® hemelbaan)
Losmaken van de rolstoel
1.
Druk op de knop met het busje in het FiT® controle paneel
om het rolstoelvastzetsysteem vrij te geven.

2.

Controleer of de rolstoel op de rem staat en druk vervolgens
op de knop in de FiT® hemelbaan (indicatie led kleurt rood)
om de corresponderende spanbanden te ontgrendelen.

3.

Maak de FiT® veiligheidsgordel los. Berg het gordelslot op in
de vloer en de driepuntsgordel in de FiT® gordelzuil.

4.

Beweeg de FiT® gordelzuil in verticale positie (positie
zitplaats).

5.

Verwijder de spanbanden van de rolstoel en berg ze op in
de desbetreffende FiT® retractor units.

6.

Druk op de knop in de FiT® hemelbaan en de spanbanden
en het gordelslot worden automatisch afgedekt. Zodra deze
volledig gesloten zijn zal de indicatie led in de knop groen
kleuren.
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Algemene aanwijzingen
Het kan gebeuren dat er onverhoopt, bij het sluiten van de vloer, iets tussen één van de deksels
van de FiT® retractor units komt. Druk wanneer dit gebeurt op het rode kruis*. Hiermee worden de
bewegingen van de retractor units omgedraaid. Haal de belemmering weg en druk vervolgens
nogmaals op ‘Start’ voor de corresponderende rolstoelplaats om de vloer weer te sluiten. Indien
bovenstaande niet helpt kan het zijn dat de belemmering zich aan de binnenzijde bevindt. Neem
dan contact op met een gecertificeerde monteur.

* Als het rode kruis niet zichtbaar is, druk dan nogmaals op ‘Start’ om de knop te activeren.
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