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BELANGRIJKE INSTALLATIE EISEN
• Lees, begrijp en volg altijd de instructies en waarschuwingen in deze handleiding. Neem contact op met het dichtstbijzijnde
Q'STRAINT®-kantoor voor vragen over de installatie, bediening, probleemoplossing, onderhoud of algemeen onderhoud van
het INQLINE ™ Integrated Winch & Retractor Securement System (hierna INQLINE ™ -systeem genoemd).
• Deze handleiding biedt een instructie voor de installatie van het INQLINE ™ -systeem. Verander, wijzig,
verwissel of vervang GEEN van de Q'STRAINT®-componenten, aangezien het INQLINE ™ -systeem en alle
gerelateerde componenten ontworpen en getest zijn om te werken als een samenhangend systeem en MOET geschikt zijn
voor uw specifieke toepassing. Elke afwijking, wijzigingen of onjuiste installatie van het INQLINE ™ -systeem kan
lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
• Alle apparatuur en componenten MOETEN worden geïnstalleerd en onderhouden door een ervaren en opgeleide
technicus. We raden het gebruik van een veiligheidsbril en andere maatregelen ter voorkoming van letsel aan,
wanneer u dit systeem installeert of onderhoudt.
• Inspecteer en controleer de onderkant van de voertuigvloer, aansluitingen, frames, dwarsliggers, brandstoftanks en
andere mogelijke obstakels die de juiste installatie van het INQLINE ™ -systeem kunnen beïnvloeden. Installeer
GEEN verankeringen of andere systeemcomponenten in defecte of niet-duurzame materialen zoals gecorrodeerde
metalen, houten, plastic of glasvezelpanelen. Het INQLINE ™ -systeem en voertuigankers kunnen extra versteviging
vereisen. De installateur is ervoor verantwoordelijk dat verankeringen worden geïnstalleerd in een structuur die
voldoet aan de toepasselijke voorschriften, normen en prestatie-eisen.
• Probeer NOOIT het INQLINE ™ -systeem of een van zijn componenten te repareren of aan te passen. Gebruik
ALLEEN Q'STRAINT®-componenten bij dit systeem, tenzij anders vermeld. Combineer GEEN onderdelen en
componenten van andere fabrikanten en gebruik het system NIET als er onderdelen ontbreken, defect zijn of als de
band is afgesneden, gerafeld, verbrand, gesmolten of geschuurd.
• Het INQLINE ™ -systeem is dynamisch getest op ongevallen bij 30MPH (48Km/U), 20G in de naar voren gerichte
richting met behulp van een Surrogaat Rolstoel (SWC) met een gewicht van 187LBS (85KG) tot 440LBS (200KG) en een
168LBS (76KG) antropomorf testapparaat (ATD). De ATD/Test Dummy wordt beveiligd met behulp van een
goedgekeurd rolstoelinzittenden-vastzetsysteem met een schouder- en heupgordel.
• Het INQLINE ™ -systeem is statisch getest (Winch Straight Line Pull) op een 16 ° gesimuleerde oprijplaat en een
gecombineerde massa van 608LBS (276KG).
• De permanente sticker welke een verkorte handleiding is voor het juiste gebruik en de juiste werking van
het INQLINE ™ -systeem en, indien van toepassing, de handmatige ontgrendeling moeten op een zichtbare
locatie dichtbij het geïnstalleerde apparaat worden geplaatst.
• Neem contact op met Q'STRAINT® als de afmetingen van het voertuig buiten de test of de aanbevolen installatie afmetingen vallen.

BEWAAR DEZE INTSTUCTIES
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BELANGRIJKE AANWIJZIGEN EN WAARSCHUWINGEN
• Gebruik of gebruik dit product NIET voordat u alle instructies in de installatie- en gebruiks- en onderhoudshandleidingen hebt
gelezen en volledig begrijpt. Laat alleen een GEKWALIFICEERD persoon, een persoon die goed is opgeleid in het beveiligen van
mobiliteitshulpmiddelen en het positioneren van rolstoel vastzetsystemen, dit systeem installeren en gebruiken. Onjuist gebruik van
het INQLINE ™ -systeem kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
• Gebruik dit product ALLEEN met de voorwaarts gerichte rolstoelen. Gebruik voor maximale veiligheid een
rolstoelbevestigingssysteem en inzittenden vastzetsysteem dat voldoet aan ANSI / RESNA WC-4, paragraaf 18, CSA-Z605 of ISO
10542 en rolstoelen die voldoen aan ANSI / RESNA WC-4, sectie 19.
• Indien geïnstalleerd en gebruikt volgens deze instructies, zal het INQLINE ™ -systeem resulteren in een verhoogde veiligheid en
beveiliging voor inzittenden die aan een rolstoel zijn gebonden tijdens normale verplaatsingen, noodmanoeuvres en andere soorten
incidenten. Vervang het INQLINE ™ -systeem en zijn componenten na een voertuigincident of een plotselinge stop die de
integriteit van het systeem kan hebben beschadigd.
• Als gevolg van variaties in rolstoelontwerpen, inzittende afmetingen en gewicht en laadhellingshoeken, kan extra apparatuur of bagage
die wordt vervoerd op de rolstoel of inzittende een gevaarlijke situatie creëren voor de rolstoel en de inzittende om achteruit of zijwaarts
te kantelen. We raden daarom aan dat alle extra uitrusting en bagage die de kans op kantelen kan vergroten, vóór gebruik uit de rolstoel
of van de inzittende worden verwijderd. We raden ook aan om altijd een assistent te hebben wanneer de rolstoel het voertuig in gaat of
uitstapt.
• Het INQLINE ™ -systeem werkt alleen als het voertuig in de parkeerstand of op de handrem staat. Het systeem is ook uitgerust met een
in de fabriek ingestelde Auto Stop-functie die ontworpen is om de rolstoel ongeveer 12 - 16 inch (300 - 400 mm) van de units af te
houden. Aangezien elke rolstoel- en voertuiginstallatie verschilt, kan extra afstand nodig zijn om contact met de eenheden of het
meubilair van het voertuig te voorkomen en de kans op letsel voor de inzittende te verkleinen. We raden aan om tijdens het in- en
uitstappen zorgvuldig te kijken naar de plaatsing van de inzittende in het voertuig.
• Het INQLINE ™ -systeem en de componenten ervan MOETEN voor elk gebruik regelmatig worden gereinigd, onderhouden en
geïnspecteerd. NIET gebruiken als een van de componenten beschadigd is, kapot is gegaan, ontbreekt, defect is of als de riem is
gesneden, gerafeld, verbrand, gesmolten of geschuurd.
• Bewaar de rolstoel- en de inzittendengordels (schouder- en heupgordels) altijd van de vloer wanneer u ze niet gebruikt met een
geschikte opbergtas of -container. Laat de gordels niet verdraaid raken in de oprolmechanismen of in contact komen met scherpe
hoeken en randen.
• De gordelhaken voor rolstoelbevestiging MOETEN worden bevestigd aan specifieke bevestigingspunten van de rolstoel of aan het
frame van de rolstoel zoals beschreven in de handleiding Gebruik en onderhoud van de rolstoel. Bevestig de gordelhaken NIET aan de
wielspaken van de rolstoel, de wielen of andere verwijderbare of niet-duurzame delen van de rolstoel. Zorg ervoor dat alle gordels van
het rolstoel vastzetsysteem vergrendeld en goed gespannen zijn. Schud de rolstoel indien nodig heen en weer of gebruik handmatig de
knoppen (indien beschikbaar) om de riemspeling te verwijderen.
• De inzittendenveiligheidsriemen (schouder- en heupgordels) moeten stevig over het bovenlichaam en het bekken van de bewoner
passen. Raadpleeg de installatiehandleiding voor de juiste bevestiging, bevestiging en positionering van de heup- en schoudergordels
voor inzittenden. Afwijkingen, veranderingen, slijtage, draaien, onjuiste passing aan het lichaam van de inzittende of interferentie met
de rolstoelcomponenten kunnen de prestaties van het INQLINE ™ -systeem negatief beïnvloeden en persoonlijk letsel tot gevolg
hebben.
• Een in het voertuig verankerde rugleuning moet worden voorzien als er een hoofdsteun aan het voertuig is gemonteerd.
Dit is om de achterwaartse uitwijking van de rugleuning van de rolstoel te minimaliseren en vermindert de kans
op persoonlijk nekletsel.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
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INTRODUCTION
INTRODUCTIE
ONTWORPEN OM TE PRESTEREN
Dit Geïntegreerde Lier- en Retractor-Systeem, ontworpen door onze ingenieurs, heeft een revolutie teweeggebracht in de
industrie met zijn innovatieve ontwerp dat een rolstoelpassagier automatisch de hellingbaan op stuurt, zelfspanningen en
beveiliging bij het aanraken van een knop. Hierdoor biedt het gemoedsrust en volledige controle over de in- en uitrijden van
het mobiliteitshulpmiddel.

DUURZAAM GEBOUWD
Uitgerust met een energie absorberend stalen frame en heavy-duty precisie oprolmechanismen die de rolstoel sturen tijdens
het op- en afrijden van de oprijplaat. Het zelfspannende, zeer sterke gordelsysteem minimaliseert achterwaartse beweging
tijdens het laad- en losproces om ervoor te zorgen dat de rolstoelgebruiker altijd veilig wordt vastgezet.

VEILIG OP WEG
Het veilig vervoeren van rolstoelpassagiers is onze missie en om die reden zijn wij bij alle grote internationale
veiligheidscommies betrokken, om zo te helpen bij het ontwikkelen en verbeteren van veiligheidsnormen voor
rolstoelgebruikers en -inzittenden. Al onze systemen worden volgens de hoogste normen ontwikkeld en door crash- en
duurzaamheidstesten te ondergaan in een wereldwijd gerenommeerde testfaciliteit voldoen ze niet alleen aan alle toepasselijke
eisen en regelgeving, maar ze overtreffen deze standaarden zelfs.

REGELGEVING

Dit geïntegreerde systeem voor het achter in rijden van een voertuig en componenten voldoen aan alle toepasselijke delen van
gerelateerde veiligheidsvoorschriften en -normen, waaronder ADA, FMVSS & CMVSS 209/302 en CSA Z605. Bovendien zijn alle
systemen getest op botsingen bij 30 mph (48 km / u), 20 G, en voldoen ze volledig aan RESNA WC-4, Sectie 18 en ISO 10542-1.
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ELEKTRISCHE VEREISDEN
Stroomvoorziening
• Alle apparatuur en componenten moeten worden geïnstalleerd en onderhouden door een ervaren en opgeleide technicus.
• Aansluiting 12V met een zekering van 30 ampère tussen de + aansluiting van batterij en controller.

SYSTEEM DEFINITIES

Gordelhaken

Voorste , Automatische Rechter en Linker INQLINE™ Retractoren
• Voeren automatisch de rolstoel het voertuig in en laten de rolstoel beheerst uit rijden.
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SYSTEM DEFINITIONS

VERGRENDELD de voorste Retractoren

Reset Knop

Druk Beide in om de Retractoren te ontgrendelen

ONTGRENDELD voorste Retractoren

Wand Bedieningspaneel
• Ontgrendeld, Vergrendeld en geeft de Voorste Automatische
INQLINE™ Retractoren vrij en resets het systeem.

Joystick

Haken

Z Knop

Wandmontage

Joystick Controller en wand montage houder
• Druk de Z Knop in om de joystick te activeren,
beweeg dan de joystick voorwaarts, achterwaarts of links
en rechts om de rolstoel te sturen.

*Apart verkocht
Achterste QRT retractoren
(voldoet aan RESNA WC-4, Sectie 18 en
ISO 10542-1) met OMNI® Slide 'N Click®
• Beveiligt en vergrendelt de rolstoel op zijn
plaats vanaf de achterkant.
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Slide 'N Click

SYSTEEM DEFINITIES

van middelpunt gordelband

13" - 15"(330mm) - (380mm)

27" (658mm) - 34" (865mm)
Rolstoelplaats
13" (330mm) - 15" (380mm)

48" (1220mm) - 54" (1370mm)
Rolstoelplaats
• Vastzetgebied voor de rolstoel, rolstoelinzittende.

Schoudergordel

Schoudergordel

Bekkengordel
Heupgordel

Heupgordel

Bekkengordel

VS inzittende vastzetsysteem

EUR inzittende vastzetsysteem

Het inzittendenbeveiligingssysteem kan afwijken van het afgebeelde model, afhankelijk van het voertuigmodel.
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GEBRUIKSVOLGORDE
Hieronder volgt een korte handleiding over hoe het INQLINE™ Geïntegreerde Lier & Rolstoelvastzet Systeem werkt.
Raadpleeg het hoofdstuk over de gebruiksaanwijzing in deze handleiding voor volledige
instructies.

1

2

3

4
Z-knop indrukken/vasthouden

5
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GEBRUIKS INSTRUCTIES
ROLSTOEL VASTZETTEN
A
1.

Rolstoel achter de oprijplaat, blokkeer de remmen of
schakel het contact uit (A).

Contact uit

B
2.

Druk beide knoppen in en houdt deze vast (4 sec.) Om
de voorste INQLINE™ gordels te ontgrendelen (B).

3.

Bevestig de voorstel gordelhaken aan een stevig
deel van het rolstoelframe (in 30 sec), ontgrendel de
remmen en houdt het contact uitgeschakeld (C).

C

Als de voorste retractoren vergrendelen
voordat de haken aan de rolstoel zijn
bevestigd, herhaal dan stap 2 en ga dan verder.

Contact uit

D
Gordelhaken moeten bevestigd worden aan een stevig deel
van het rolstoelframe.
(niet aan spaken, wielen of beweegbare delen) (D).

E
4.

Druk de Z-knop in en houdt deze ingedrukt; druk de
joystick naar voren om de rolstoel VOORZICHTIG op
de oprijplaat te rijden. Dan naar links of rechts om de
rolstoel te sturen (E).

1
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Z-knop indrukken/vasthouden

GEBRUIKS INSTRUCTIES
ROLSTOEL VASTZETTEN
F
Stuur VOORZICHTIG zodra de rolstoel op de
oprijplaat is (F).

5.

P laats d e ro l s to el o p d e r o l s to elp la at s (G).

G
27” - 34”
(658mm - 865mm)

Zorg ervoor dat er 10cm zit tussen de bestaande
bevestigingspunten en de achterwielen van de
rolstoel voor een correcte bevestiging.

4” (101.6mm)
48” (1220mm) - 54” (1370mm)

H
6.

Laat de Z-knop los en berg de controller op in de
wandhouder (H).

J
7.

Bevestig de achterste gordelhaken aan een stevig
deel van het rolstoelframe (J).

K
Gordelhaken moeten worden bevestigd aan een
stevig deel van het rolstoelframe (geen spaken, wielen
of beweegbare onderdelen)
onder een hoek van ongeveer 45 graden met de vloer
eenmaal in de Rolstoelplaats (K).
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laat los

GEBRUIKS INSTRUCTIES
ROLSTOEL VASTZETTEN
L
Druk in
8.

Dru k d e Ver gr e n d el k no p i n (3 seconden) o m d e
INQLINE™ gordels te vergrendelen (L).
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BEVEILIGEN PASSAGIER
M
Dit veiligheidssysteem kan afwijken van wat wordt
geïllustreerd, afhankelijk van het voertuigmodel.
Of

9.

B eves ti g d e he up go r d e l a a n d e Pin op de achterste
retractor (M).

N
10.

Bevestig de bekkengordel aan de pin op de andere
achterste retractor (N).
Of

P
11.

Bevestig de schoudergordel aan het daarvoor bestemde
gordelpunt aan de wand van het voertuig (P).

Q
12.

Trek de schoudergordel over de borst van de inzittende,
bevestig de schoudergordel pinconnector aan de
heupgordelpin en pas de lengte van de gordel aan. (Q).

1
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GEBRUIKS INSTRUCTIES
BEVEILIGEN PASSAGIER
R
Heup- en schoudergordel moeten over de schouder en heup
van de inzittende gaan en mogen niet van het lichaam worden
weggehouden. Wij raden het gebruik van een bekken en
schoudergordel samen aan en niet individueel. Dit kan de
prestaties van het systeem in gevaar brengen. Zorg dat de
schoudergordel niet in de nek van de inzittende schuurt.(R).

S
13.

Zorg dat de sluiting op de heup van rolstoelinzittende zit,
de rolstoel op de rem staat en het contact uit, klaar voor
transport (S).

OF

ONTGRENDELING PASSAGIER

T
14.

Maak de connector van de schoudergordel los van de
Schoudergordelspin (T).

15.

Maak de Connector van de wandbevestiging los van de
Schoudergordelpin (U) en berg de schoudergordel op.

16.

Ontgrendel de heupgordel van de bekkengordel (V).

U

V

OR

1
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GEBRUIKS INSTRUCTIES
ONTGRENDELING PASSAGIER
W
17.

Ontgrendel de bekkengordel van de retractorpin
(W) en berg de bekkengordel op.

18.

Ontgrendel de heupgordel van de retractorpin (X)
berg de heupgordel op.

X

ONTGRENDELING ROLSTOEL

Y
19.

Ontgrendel de remmen maar laat het contact uit (Y).

20.

Druk de ontgrendel knop in en houdt deze vast (4 sec)
om zo de retractoren/gordels te ontgrendelen (Z).

Z

10
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Druk

AA
21.

Druk de rode knop in en verwijder de gordelhaken (AA).

1
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GEBRUIKS INSTRUCTIES
ONTGRENDELING ROLSTOEL

BB
22.

Verwijder de achterste QRT retractoren van de vloer door
de Slide ‘N Click® op te tillen en weg te schuiven (BB).
Berg de retractoren op.

CC
23.

Druk op de Z-knop en houd deze ingedrukt; druk de
joystick naar beneden om de rolstoel naar beneden te
bewegen op de oprijplaat. VOORZICHTIG, beweeg
hem een beetje naar links of naar rechts om de
richting van de rolstoel aan te passen (CC).

Z-knop indrukken/vasthouden

DD
Wees VOORZICHTIG met het sturen van de
rolstoel zodra deze zich op de oprijplaat bevindt.
(DD).

EE
24.

Plaats de rolstoel op de grond, laat de Z-knop los en berg
hem op. Vergrendel de remmen van de rolstoel en houd
de stoel uitgeschakeld (EE).

FF
25.

Houd beide knoppen (4 sec.) ingedrukt om de
oprolmechanismen los te laten. Berg de gordelhaken
netjes op, ontgrendel de remmen of zet het contact weer
aan op de stoel. Plaats de rolstoel op een veilige plek
(FF).

1
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Laat Z-knop los

NOODONTGRENDELING

GG
1.

Ontgrendel de gordels van de rolstoelpassagier (GG).
OF

HH
2.

Ontgrendel de heup- en bekkengordel van de gordelpinnen
op de achterste retractoren (HH).

JJ
Gordel) laat de gordel niet los, maak dan de
bekkengordel los van de retractorpin of snijdt de
bekkengordel door onder een hoek. Om
veiligheidsredenen raden wij het gebruik van de
Q'Straint® Emergency Cutter aan om de banden onder
een hoek (JJ) af te snijden. (Q'Straint® Emergency
Cutter is apart verkrijgbaar).

3.

Druk de ontgrendel knop in en houdt deze vast (4 seconds)
om zo de voorste INQLINE™ retractoren te ontgrendelen (KK).

KK

10
4
Druk in

Als de retractoren worden losgelaten,
ga dan verder met stap 6.

LL
4.

Als de voorste INQLINE™ retractoren NIET loslaten
koppel dan het koord van de afstandsbediening met
Joystick los om zo het wandbediening-paneel als
hoofdbediening te gaan gebruiken (LL).

1
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NOODONTGRENDELING

MM

5.

Druk vervolgens op de ontgrendelingsknop om de
voorste retractoren te ontgrendelen en de rolstoel een
paar centimeter terug te bewegen.(MM).

Druk

NN

Als de voorste INQLINE™ retractoren NIET
ontgrendelen, zorg er dan voor dat er iemand
achter de rolstoel staat om hem op zijn plaats te
houden, voordat u de voorste gordels schuin
afsnijdt met de Q’Straint® Emergency Cutter (NN).
Iemand achter de rolstoel om vast te houden

PP

6.

Druk de rode hendels in en verwijder de gordelhaken (PP).

QQ

7.

Verwijder de achterste QRT retractoren van de vloer door
de Slide ‘N Click® op te tillen en weg te schuiven (QQ).

RR

Als de voorste INQLINE™ gordels zijn afgesneden ga
naar de volgende stap (RR). Als de gordels niet zijn
afgesneden ga dan naar stap 9.

Gordel afgesneden

1
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NOODONTGRENDELING

SS
8.

Ontgrendel de remmen of zet de rolstoel op contact.
Rijdt en loop VOORZICHTIG als u nu de rolstoel
handmatig van de oprijplaat laat rijden. Plaats de
rolstoel op een veilige plek (SS).

Manually Backdown Wheelchair

TT
Gordels zijn nog intact

Als de voorste INQLINE™ gordels niet zijn doorgesneden
ga dan naar de volgende stap (TT).

9.

Ontgrendel de remmen en houd de stoel uitgeschakeld.
Druk de Z-knop en houdt deze ingedrukt; druk de joystick
naar beneden om de rolstoel met VOORZICHTIG naar
beneden te bewegen en beweeg hem vervolgens iets naar
links of rechts om de richting van de rolstoel aan te passen.
(UU).

UU
Z-knop indrukken/vasthouden

VV

Stuur VOORZICHTIG zodra de rolstoel zich op de
oprijplaat bevindt (VV).

WW

10.

Plaats de rolstoel op de grond, laat de Z-knop los en berg
hem op. Vergrendel de remmen van de rolstoel en houd
de stoel uitgeschakeld (WW).

1
9

Laat Z-knop los

NOODONTGRENDELING

XX

11.

Begeleid de gordelhaken voorzichtig terug,
ontgrendel de remmen van de rolstoel en zet het
contact weer aan. Plaats de rolstoel op een
veilige plek (XX).

PROBLEEMOPLOSSEN

PROBLEEM

OPLOSSING

BEELD

Voorste INQLINE™ retractoren
werken niet.

Zorg ervoor dat ze van stroom zijn voorzien,
dat alle draden zijn aangesloten en dat het
vergrendelingscircuit goed werkt. Zorg er ook
voor dat de accu van de auto niet minder dan
12 volt vermogen heeft.

Voorste INQLINE™ retractoren
laten de gordelhaken niet
los.

Houd beide knoppen op het
wandbedieningspaneel ongeveer 4 seconden
ingedrukt om gordelhaken los te laten.

De achterste retractoren geven
de gordelhaken niet vrij.

Houd de ontgrendelingsknop ongeveer 10
seconden ingedrukt om de
oprolmechanismen los te laten. Druk
vervolgens op de rode hendels en maak de
achterste gordelhaken los.

2
0

NOODONTGRENDELING

PROBLEEM

OPLOSSING

BEELD

De gordel is in het voorste
oprolmechanisme gedraaid.

Houd beide knoppen ongeveer 4 seconden
ingedrukt om de voorste oprolmechanismen los
te laten. Trek vervolgens aan gordelhaken tot u
een gedraaide band vindt en maak de band
recht.

De gordel is in het achterste
oprolmechanisme gedraaid.

Druk op de hendel en trek aan de gordelhaak
tot u een gedraaide band vindt en maak de band
recht.

De voorste
oprolmechanismen werden
vergrendeld voordat de
rolstoel werd vastgezet.

Houd beide knoppen ongeveer 4
seconden ingedrukt om de voorste
retractoren los te laten en ga dan verder.

Druk op de Reset-knop (2 knipperende
rode lampjes en 2 groene lampjes), druk de
joystick naar beneden totdat de rolstoel
een paar centimeter terugrijdt, stop en ga
verder met de volgende stap.

Blinking Red Lights

Toen de ontgrendelingsknop
werd ingedrukt, lieten de voorste
oprolmechanismen niet los..

Blinking Green Lights

De rolstoel stopte
halverwege de
oprijplaat omdat de
voorste retractoren niet
meer werken.

Druk op de Reset-knop en ga verder.
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PROBLEEMOPLOSSEN

PROBLEEM

OPLOSSING

BEELD

De joystick werkt niet.

Haal de stekker van het joystick
controllerkoord uit het wandbedieningspaneel
en gebruik de pijlen omhoog en omlaag om de
rolstoel op en neer te bewegen op
de oprijplaat. Bel de geautoriseerde dealer om
de joystick te vervangen.

OF

Het wandbedieningspaneel
werkt niet.
Groen lampje brandt.

De Reset-knop werkt niet.

Zorg ervoor dat het apparaat van stroom is
voorzien (2 groene lampjes) zo niet,
controleer op gebroken, losse of
losgekoppelde kabels. Als het nog steeds niet
werkt, neem dan contact op met een
geautoriseerde dealer voor vervanging.

Bel een door Q’Straint® geautoriseerde
dealer.

De LED-lampjes op het
wandbedieningspaneel
knipperen na uitgebreid gebruik
van de joystick.

Druk op de Reset-knop aan de zijkant van
het wandbedieningspaneel om het systeem te
resetten.

Druk op de Reset-knop en kijk of de
INQLINE™ voeding weer wordt
ingeschakeld. Controleer ook de
INQLINE™-zekering om er zeker van te zijn
dat deze werkt. Als de zekering niet werkt,
vervang deze dan.

In geval van stroomuitval:
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NOODONTGRENDELING

PROBLEEM

In een Noodsituatie
En de rolstoelvergrendeling is
vergrendeld en laat de
rolstoelpassagier niet los.

In een noodsituatie
En de retractoren
zijn vergrendeld en
laten de
gordelhaken niet
los.

In een
noodsituatie
En er is geen stroom.

OPLOSSING

BEELD

Ontgrendel de bekkengordel van de achterste
retractor pin of snijd de gordel van de
bekkengordel onder een hoek door. (gebruik
hiervoor een Q'Straint®
Emergency Cutter)

OR

Cut Webbing
OR

Cut Webbing

Druk op de knop Reset en druk op de
joystick naar beneden. Als de retractoren de
gordelhaken niet loslaten, snijdt u de banden
schuin af (gebruik de Q'Straint® Emergency
Cutter).

Snijdt u de banden schuin af
(gebruik de Q'Straint® Emergency Cutter).

In een noodsituatie
Kan de INQLINE
retractoren niet
vergrendelen terwijl u de
vergrendelknop op het
wandbedieningspaneel
ingedrukt houdt.

Houd de Z-knop ingedrukt; trek de
joystick naar beneden zodat de rolstoel
zich terug kan bewegen van 1 tot 2
centimeter, stop en probeer opnieuw om
de oprolmechanismen te vergrendelen.
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ONDERHOUD EN SCHOONMAKEN

Voorkom bloodstellen aan vocht

•
•
•
•
•

Maak de retractoren NIET nat.
Maak de joystick of het wandbedieningspaneel NIET nat.
Controleer alle kabels, zorg ervoor dat ze aangesloten en afgedekt zijn.
Controleer op uitgetrokken kabels.
Houd rolstoelbanden altijd schoon en zorg ervoor dat ze langzaam weer in de opbergruimte worden opgeborgen
als ze niet in gebruik zijn.
•
Alle systemen en componenten moeten regelmatig worden geïnspecteerd, gereinigd en onderhouden.
o
Reinig de banden regelmatig met milde zeep en water. Leg na het reinigen de band volledig uit (en
leg ze uit, om te voorkomen dat er water in de oprolmechanismen terechtkomt) tot ze volledig
droog zijn.
o
Reinig de schroefdraad van de bouten en breng opnieuw locktight aan als de bouten zijn afgesteld.
•
Zorg ervoor dat u beschadiging van het bandweefsel voorkomt door het uit de buurt te houden van poetsmiddelen, oliën
of andere chemicaliën.(met name accuzuur).
•
Gerafelde, verontreinigde of beschadigde banden moeten worden vervangen.
•
Gebroken en versleten onderdelen moeten worden vervangen.

Vervang systemen of onderdelen (met inbegrip van vloer- en wandverankeringen) die tijdens een aanrijding van een
voertuig zijn gebruikt.
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2 JAAR GARANTIE - ALLE SYSTEMEN, PRODUCTEN & ACCESSOIRES

GARANTIEREGISTRATIE
Om ten volle te profiteren van de garantie van Q'Straint, registreert u uw product online op: www.qstraint.com/registration
MAILT U ALSTUBLIEFT DEZE REGISTRATIE NIET. Voordat u online gaat, moet u de registratie van uw voertuig bij de
hand hebben, evenals de
uitrusting:
Serienummer #

Onderdel #

Q’STRAINT’S LIMITED GARANTIE: Q’Straint® garandeert dat dit product voldoet aan onze productiespecificaties en vrij is van
materiaal- en fabricagefouten. Q'Straint® of zijn geautoriseerde dealer zal (naar eigen goeddunken) de defecte component(en) gratis
repareren of vervangen. Deze garantie dekt niet de kosten van montage of demontage, transport, arbeidsloon of andere bijkomende
kosten voor het verwijderen van een defect onderdeel of de installatie van het vervangende onderdeel.
Q'Straint® of zijn geautoriseerde dealers behouden zich het recht voor het product te inspecteren om te controleren of het beweerde
defect niet is veroorzaakt door niet-Q'Straint® goedgekeurd onderhoud of door vreemde deeltjes of stoffen. Deze garantie is niet van
toepassing op defecten die het gevolg zijn van een ongeval, verkeerd gebruik of misbruik, opzettelijke schade, brand, overstroming,
wijziging of aanpassing van het product, nalatigheid, blootstelling of gebruik van het product op een manier die niet overeenkomt met
het beoogde gebruik.

25

www.qstraint.com
Deze handleiding bevat de meest recente informatie op het moment van afdrukken. Q'STRAINT® behoudt zich het recht voor om systemen, componenten en inhoud
zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Deze handleiding is afgedrukt op een 30% post-consumptievoorraad met inkten op basis van plantaardige olie en is 100% recycleerbaar.
© 2017 Q'STRAINT®. All Rights Reserved.
Onze producten zijn beschermd onder de volgende patenten: www.qstraint.com/patents

VOOR TECHNISCHE ONDERSTEUNING OF OM U LOCALE DEALER TE VINDEN:

Q’STRAINT EUROPE
72-76 John Wilson Business Park
Whitstable, Kent, CT5 3QT
United Kingdom
Tel: +44 (0)1227 773035
Fax: +44 (0)1227 770035
Email: info@qstraint.co.uk

Q’STRAINT AMERICA
4031 NE 12th Terrace
Oakland Park, FL 33334
Tel: 800-987-9987
Fax: 954-986-0021
Email: qstraint@qstraint.com

Q’STRAINT AUSTRALIA
Tramanco Pty Ltd.
21 Shoebury Street,
Rocklea, Australia, QLD. 4106
Tel: +61 7 3892 2311
Fax: +61 7 3892 1819
Email: info@tramanco.com.au
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