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ALGEMEEN WAARSCHUWING 

WAARSCHUWING: 
⚫ Gebruik van dit product is alleen toegestaan met een verklaring van een arts waaruit 

blijkt dat het heupgewricht van de gebruiker volledig vrij kan bewegen, de stabiliteit 
van de onderste ledematen voldoende is en de botten van de gebruiker niet zijn 
aangetast. 

⚫ Onderhoud uw rolstoel goed, controleer met name de bandenspanning, aangezien dit 
van invloed is op de werking van de remmen.    

⚫ Zorg ervoor dat beide remmen zijn geactiveerd voordat u in of uit de rolstoel stapt. 
⚫ Zorg ervoor dat beide remmen zijn geactiveerd wanneer de rolstoel niet wordt geduwd of 

gebruikt. 
⚫ Wees voorzichtig bij het rijden over stoepranden of het keren op hellingen.                        
⚫ Vermijd steile of ongelijkmatige oppervlakken, die ertoe kunnen leiden dat de rolstoel 

kantelt. 
⚫ Vermijd zachte oppervlakken, omdat de wielen vast kunnen komen te zitten. 
⚫ Rij soepel onder alle omstandigheden. 
⚫ Kijk goed vooruit om te anticiperen op gevaren zoals meubels, deuren, kuilen etc. 
⚫ Houd uw voeten stevig op de voetsteunen en zorg ervoor dat loshangende kleding goed 

is ingestopt om te voorkomen dat deze niet tussen de wielen kan komen. 
⚫ Wees voorzichtig bij het op en af rijden van of dwars rijden op hellingen. 
⚫ Houd beide handen op de duwbeugels om de rolstoel te besturen als u de begeleider 

bent. 
⚫ Houd de rolstoel in balans. 
⚫ Controleer het frame en de onderdelen regelmatig en raadpleeg deze 

gebruikershandleiding gedurende en na afloop van de garantieperiode. 
⚫ Zet de bekleding vast of vervang deze door een nieuwe als hij losraakt. 
⚫ Smeer lagers regelmatig. 
⚫ Maak gebruik van steunwielen om te voorkomen dat de rolstoel achterover kantelt. 
⚫ Maak gebruik van een veiligheidsgordel die speciaal is ontwikkeld voor personen met 

een beperking. 
⚫ Maak gebruik van ”enkelsteunen” voor personen met een beperking. 
⚫ Reinig uw handen na het smeren van de rolstoel. 
⚫ Draai de schroeven van de hoofdsteunbuizen vast. 
⚫ De rolstoel mag in geen geval worden overbelast. 
⚫ Hang NOOIT iets zwaars aan de achterzijde van de rolstoel, hetgeen ertoe zou kunnen 

leiden dat de rolstoel instabiel wordt, met name bij het rijden op hellingen. 
⚫ De rolstoel mag door slechts één gebruiker tegelijkertijd worden gebruikt. 
⚫ Gebruik de rolstoel NIET voor een patiënt die bewusteloos is. 
⚫ Gebruik GEEN andere transportmiddelen om de rolstoel te trekken. 
⚫ Voer GEEN "wheelies” uit, aangezien u hierdoor achterover kunt vallen of kantelen en 

ernstig letsel kunt oplopen. 
⚫ Het is NIET toegestaan om in een rolstoel te zitten terwijl deze zich in een rijdend 

voertuig bevindt, tenzij de rolstoel verankerd is. 
⚫ Rij of draai NIET te snel. 
⚫ Ga NIET op de voetplaten staan wanneer u in de stoel gaat zitten of eruit stapt. 
⚫ Rij NIET voorwaarts trappen af, ongeacht of u alleen bent of met een begeleider. 
⚫ Probeer NIET de rolstoel omhoog te tillen aan verwijderbare onderdelen. 
⚫   Wanneer u de rolstoel omhoog tilt aan verwijderbare onderdelen van de rolstoel, kan 

dit leiden tot letsel bij de gebruiker en/of begeleider of schade aan de rolstoel. 
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U EN UW KARMA-DEALER 
⚫ Er is geen gereedschap nodig voor het monteren van de rolstoel.  Laat de rolstoel 

monteren door uw erkende Karma-dealer.  Uw erkende Karma-dealer dient ook als 
servicepunt. Bij niet-geautoriseerde reparaties, verbeteringen en uitbreidingen zal de 
garantie komen te vervallen.  Alle werkzaamheden met betrekking tot de rolstoel 
waarvoor gereedschap nodig is, moeten worden uitgevoerd door uw geautoriseerde 
Karma-serviceprovider.  Uw Karma-serviceprovider beschikt over de noodzakelijke 
service-/onderhoudshandleiding voor uw rolstoel. 

⚫ Neem contact op met uw dealer om defecte of losse onderdelen te repareren en/of te 
vervangen. Er mogen uitsluitend door Karma goedgekeurde onderdelen worden gebruikt.  
Bij gebruik van onderdelen die niet zijn geautoriseerd door Karma zal uw garantie komen 
te vervallen. 

⚫ De onderdeelnummers van toegestane onderdelen vindt u op de onderdelenlijsten 
(opengewerkte tekeningen) die in het bezit zijn van uw erkende Karma-dealer. Bestel 
onderdelen altijd via uw erkende dealer en laat alle reparaties en gepland onderhoud 
altijd door uw erkende dealer uitvoeren. 

⚫ Om te voorkomen dat hun garantie komt te vervallen, dienen klanten voor alle 
servicewerkzaamheden naar hun dealer te gaan. om te voorkomen dat de garantie 
vervalt. Bij niet-geautoriseerde reparaties zal uw garantie komen te vervallen. Andere 
procedures dan beschreven in deze gebruikershandleiding moeten worden uitgevoerd 
door een gekwalificeerde monteur.  Deze beschikt tevens over de 
service-/gebruikershandleiding met een complete lijst met onderhoudswerkzaamheden 
die moeten worden uitgevoerd om uw Karma-rolstoel in topconditie te houden.  
Controleer het garantiegedeelte van deze gebruikershandleiding om te zien wat onder 
de garantie valt, en voor welk onderhoud en welke onderdelen u moet betalen. 

⚫ Karma heeft op dit moment geen officiële lijst met erkende servicepunten.  Neem 
contact op met uw dealer voor het onderhoud, eventuele reparaties en afstellen van de 
rolstoel.  Indien deze niet bereikbaar is, kunt u contact opnemen met een andere 
erkende Karma-dealer bij u in de buurt.  Mocht dit niet lukken, neem dan voor hulp 
telefonisch of via onze website contact met Karma op.  

 
CE-markering 
Deze rolstoel voldoet aan de eisen van de Richtlijn medische hulpmiddelen 93/42/EEG. 
 

LET OP: 
Voorafgaand aan de aankoop en het gebruik van een Karma-rolstoel dient u 
gekwalificeerde deskundigen te raadplegen, om er zeker van te zijn dat u een geschikt 
product aanschaft en dit bovendien op correcte wijze gebruikt. Om veiligheidsredenen 
adviseert Karma bij enig risico op bewegingen van de gebruiker in de rolstoel of andere 
omgevingsfactoren die ertoe kunnen leiden dat de rolstoel kantelt of de persoon in de 
rolstoel eruit valt, om steunwielen, een veiligheidsgordel of andere aanvullende 
veiligheidstoebehoren te installeren. 
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1. INLEIDING 
Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door alvorens de rolstoel te gebruiken. 
Onjuist gebruik van de rolstoel kan leiden tot schade of letsel. Voor een veilig en prettig 
gebruik van de rolstoel dient u daarom deze gebruikershandleiding door te lezen. 
⚫ Deze gebruikershandleiding bevat bedieningsinstructies voor de verschillende 

aspecten van de rolstoel, instructies voor het in- en uitklappen, en instructies hoe te 
handelen bij mogelijke ongevallen. 

⚫ Deze gebruikershandleiding is geschreven voor de Karma-rolstoel: SME. 
⚫ De symbolen die in deze gebruikershandleiding worden gebruikt worden hieronder 

toegelicht.  Let extra goed op de onderdelen met deze symbolen. 
 

 
WAARSCHUWING: Onjuist gebruik kan leiden tot ernstig letsel of de dood. 

 
LET OP: Onjuist gebruik kan leiden tot ernstig letsel en/of schade aan 

uw rolstoel. 

 
AANBEVELING: Volg deze instructies om de rolstoel in uitstekende staat te 

houden. 

 
⚫ Deze gebruikershandleiding bevat de reparatie- en onderhoudstabel alsmede de 

garantie. 
⚫ Indien iemand anders de rolstoel gebruikt, zorg er dan voor dat hij of zij beschikt over 

de gebruikershandleiding ter referentie. 
⚫ Aangezien het ontwerp regelmatig wordt aangepast, komen bepaalde illustraties en 

afbeeldingen in deze gebruikershandleiding mogelijk niet overeen met de rolstoel die u 
hebt gekocht.  We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande 
kennisgeving wijzigingen in het ontwerp aan te brengen. 
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2. VEILIGHEID 
2.1 Deuropeningen 
De veiligste manier om de rolstoel te gebruiken is op vlakke vloeren zonder obstakels.  
Maak indien mogelijk gebruik van een hellingbaan om een gebouw binnen te rijden of te 
verlaten.  Door uw handen op de duwhoepel te houden, kunt u een optimale balans 
behouden.  Probeer uzelf niet te forceren wanneer u over een obstakel rijdt, en gebruik de 
zijkanten van een deuropening nooit om uzelf door een doorgang te trekken. 
 

2.2 Leunen 
Leun niet over de zijkant van uw rolstoel, aangezien een dergelijke handeling ertoe kan 
leiden dat u uw evenwicht verliest en valt.  (Zie Afbeelding 2.1) 
 

2.3 Het nemen van hellingen 
Draai nooit op een helling vanwege kantelgevaar. 
Bent u begeleider, loop dan recht een helling op.  Als de gebruiker halverwege naar 
beneden wenst te gaan, loop dan achteruit totdat de gebruiker zich weer op een vlakke 
ondergrond bevindt.  (Zie Afbeeldingen 2.2 en 2.3) 
Vermijd stoppen op een helling; hierdoor verliest u mogelijk de controle over de rolstoel. 
Gebruik de remmen niet om de rolstoel af te remmen of te stoppen; deze kan hierdoor 
blokkeren, waardoor u de controle verliest of uit de rolstoel valt. 
Vraag indien mogelijk de hulp van een helper/begeleider bij het nemen van hellingen. 

 

2.4 Stoepranden 
Vraag indien mogelijk hulp van een helper/begeleider (als u hulp krijgt, controleer dan of 
uw rolstoel is uitgerust met duwbeugels). 
Voorkom harde schokken bij het afrijden van stoepranden. Een harde schok kan 
nadelige gevolgen hebben voor de rolstoel. 
Probeer nooit een stoeprand op of af te rijden die een normale hoogte overschrijdt. 
(30-50mm) 
Wees altijd voorzichtig bij het oprijden van stoepranden, en rij stoepranden nooit op of af 
zonder de hulp van een begeleider. 

 

2.5 Trappen 
Roep altijd de hulp in van twee of meer begeleiders. 
Rij nooit voorwaarts een trap af. 
Gebruik nooit een roltrap voor transport, gebruik een lift. 

 

2.6 Straten 
Wees altijd uiterst voorzichtig wanneer u een straat oversteekt. Reflecterende tape op de 
rolstoel en/of uw kleding maakt u beter zichtbaar voor andere verkeersdeelnemers. 
Vermijd kuilen en ruw terrein die ervoor kunnen zorgen dat de wielen van de rolstoel vast 
komen te zitten. (Zie Afbeelding 2.4) 

 

2.7 Algemeen 
Zorg er altijd voor dat BEIDE remmen zijn geactiveerd voordat u in of uit de rolstoel stapt. 
Ga nooit op de voetplaten staan wanneer u in de stoel gaat zitten of eruit stapt. 
Vervoer nooit meer dan één persoon met de rolstoel.  Karma-rolstoelen zijn bestemd 
voor maximaal één gebruiker. 
Let op dat uw kleding niet tussen de wielen komt. 

 
 

 3 

2.8 Bekleding 
Gebruik warm water en milde zeep om de bekleding te reinigen. 
Ook kan bekledingreiniger/-schuim worden gebruikt, maar vermijd het gebruik van 
andere oplosmiddelen. 

 

2.9 Steunwielen 
Koop steunwielen en gebruik deze altijd om lichamelijk letsel te voorkomen. (zie afbeelding 
2.6). 
 
 

2.10 Maximaal gebruikersgewicht 
Zie hoofdstuk 10 Specificaties voor de Gebruikersgewicht" in hoofdstuk 8. .  Wanneer de 
maximumcapaciteit van de rolstoel wordt overschreden, kan dit leiden tot storingen en 
veiligheidsrisico's.  Schade als gevolg van onjuist gebruik van de rolstoel valt niet onder 
garantie. 
 

2.11 Vermijd algemeen misbruik 
Let op: onze ”Gebruikershandleiding” bevat een aantal waarschuwingen. Elk voertuig 
kan letsel veroorzaken wanneer het op onjuiste wijze wordt gebruikt. Gebruik de rolstoel 
volgens onze richtlijnen en neem hierbij redelijke zorg in acht; dit vergroot uw eigen 
veiligheid.  Uw rolstoel zal u jaren van veilig gebruik bieden indien u hem op een 
verstandige en zorgvuldige manier gebruikt.  Houd er rekening mee dat onzorgvuldig 
gebruik niet alleen uw eigen veiligheid in gevaar brengt, maar ook die van anderen.  
Volg ALTIJD de algemene verkeerswetgeving bij gebruik buiten en de richtlijnen zoals 
vermeld in deze gebruikershandleiding. 
Laat kinderen niet met de rolstoel staan of spelen.  (zie afbeelding 2.5). 

 

   
Afbeelding 2.1 Afbeelding 2.2 Afbeelding 2.3 

   

Afbeelding 2.4 Afbeelding 2.5 Afbeelding 2.6 
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2.12 Labels  
Bekijk alle labels op de rolstoel aandachtig voordat u met de rolstoel gaat rijden.  Verwijder 
de labels niet.  Zorg ervoor dat ze goed leesbaar blijven. 
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3. BEOOGD GEBRUIK EN ONDERDELEN 
3.1 Beoogd gebruik 
 
⚫ De SME- is een zelfrijdende of duwrolstoel.  Dat wil zeggen, hij kan worden 

voortbewogen door een begeleider (duwrolstoel) of door de gebruiker (zelfrijdend). 
⚫ Deze rolstoelen zijn geschikt voor gebruikers tot een gewicht van 120 kg.  Er zijn 

handremmen voor beide achterwielen, en deze zijn gekoppeld aan een dubbele rem 
voor de begeleider op de linker duwbeugel.  

⚫ De rolstoel is voorzien van een zeer duurzaam frame van een aluminiumlegering met 
robuuste accessoires, en is niet gevoelig voor zeer extreme temperaturen (noch de 
gebruiker, noch de begeleider hoeft bij normaal gebruik metalen onderdelen aan te 
raken). 

⚫ Deze rolstoel is ontworpen voor gebruik binnen en buiten. 
⚫ De wielen zijn voorzien van massieve banden voor grotere duurzaamheid; luchtbanden 

zijn op aanvraag leverbaar. 
⚫ Bij het voorschrijven van rolstoelen voor personen bij wie een of beide benen geheel of 

gedeeltelijk zijn geamputeerd (boven of onder de knie) of personen met andere 
aandoeningen die het natuurlijke zwaartepunt van de gebruiker beïnvloeden, adviseren 
wij u om contact op te nemen met uw therapeut of dealer, en om steunwielen te 
monteren. 

⚫ De sta-functie mag uitsluitend worden gebruikt wanneer de rolstoel zich op een vlakke 
ondergrond en uit de buurt van trappen, hellingbanen of hellingen bevindt. 
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3.2 Beschrijving onderdelen 
 

 

1. Bekleding rugsteun 
2. Borstgordel 
3. Armsteun 
4. Stoelbekleding 
5. Kniesteun 
6. Voetplaat 
7. Duwbeugel 
8. Bedieningspaneel 

9. Rem 
10. Achterwiel 
11. Wiel 
12. Actuator voor sta-functie 
13. Sta-op-steun 
14. Accuhouder 
15. Steunwielen 
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4. BEDIENING 
4.1 Voorbereidingen voor gebruik 
4.1.1 Open de doos aan de bovenzijde en haar de rolstoel en de 
onderdelen eruit. (Zie Afbeelding 4.1 en 4.2) 
4.1.2 Het achterwiel monteren 

Druk op de knop en trek de as uit het frame (zie Afb. 4.3), en plaats de as vervolgens 
weer in de naaf. 
Controleer eerst of de rem in de uit-stand staat. Pak het gemonteerde wiel en de as vast 
en druk op de knop in het midden van de as, zie Afb. 4.4. Hierdoor worden de 
vergrendelingskogels ingetrokken, zodat u de as in de wielbeugel kunt duwen, die zich 
op het onderste frame achter van de rolstoel bevindt. Wanneer u uw duim loslaat van de 
knop op de as, moet u de vergrendelingskogels kunnen zien uitsteken uit de as aan de 
achterzijde van de wielbeugel. Hierdoor wordt het wiel stevig in het frame geborgd.   

 

  

 

Afbeelding 4.1 Afbeelding 4.2 Afbeelding 4.3 

 

  

Afbeelding 4.4   
 

4.1.3 De rugsteun monteren 
Zet de rugsteun rechtop totdat de bevestigingsgaten van de rugsteunbuis in lijn staan 
met de voorgemonteerde schroeven op de onderste stoelbuis. (zie Afb. 4.5, 4.6) 
Breng de schroef weer aan zoals getoond in Afb. 4.7 
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Afbeelding 4.5 Afbeelding 4.6 Afbeelding 4.7 

 
 

 

Afbeelding 4.8 Afbeelding 4.9  
 

4.2 Aanpassingen 
4.2.1 Zittingdiepte (3 verschillende standen) 
Om een goede en comfortabele staande positie te verkrijgen, kan de zittingdiepte worden 
aangepast aan de lengte van het bovenbeen van de eindgebruiker. Om de aanpassing uit 
te voeren, verwijdert u de drie bouten waarmee de bovenste stoelbuis is vastgezet en de 
bout waarmee de onderste stoelbuis is vastgezet op de rugsteun. Voer de aanpassing uit 
en plaats de bouten weer in de gaten die overeenkomen met de gewenste zittingdiepte (zie 
Afb. 4.8, Afb. 4.9). Bij een goed afgestelde zittingdiepte bedraagt de afstand tussen de 
knieholte en de voorste rand van de zitting 4 tot 5 cm.  
 

LET OP: 
Controleer nadat de zitdiepte is afgesteld tweemaal of de gatafstelling in de bovenste 
zittingdieptebuis overeenkomt met de afstelling in de onderste zittingdieptebuis. 
Bovendien moet de positie van het achterwiel overeenstemmen met de zittingdiepte. Dit 
betekent dat het achterwiel in allerlaatste gat overeenkomst met de diepste zitpositie. 

 

4.2.2 Voetsteun 
A. Hoogteverstelling (4 verschillende standen) 
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  Verwijder de schroeven van de voorste buis van het frame, plaats de voetsteun op de 
gewenste hoogte die overeenkomt met de lengte van de eindgebruiker, en breng de 
schroeven weer aan. (Zie Afb. 4.10) Draai de schroeven stevig vast. 
B. Naar buiten klappen 
Om gemakkelijk in en uit te kunnen stappen, kan de aparte voetsteun afzonderlijk 
omhoog worden gebracht. (zie Afb. 4.11) 

  
  

Afbeelding 4.10 Afbeelding 4.11 Afbeelding 4.12 Afbeelding 4.13 
 

LET OP: 
Bij het afstellen van de voetsteunen dient u ervoor te zorgen dat het bovenbeen van de 
gebruiker comfortabel op de bekleding ligt. En dat de knieholte de voorste rand van de 
bekleding niet raakt. (Zie Afbeelding 4-12 en 4-13) 
Door de voetsteun op de juiste hoogte af te stellen, wordt een betere drukontlasting 
langs het bovenbeen verkregen in zitpositie. 

 

4.2.3 Armsteun  
A. Hoogteverstellingen (5 verschillende hoogten mogelijk) 

Verwijder de schroeven van de bevestigingsbuis van de armsteun, plaats de armsteun 
op de gewenste hoogte en breng de schroeven weer aan. en haal stevig aan (Zie 
Afbeelding 4.14) 

B. Naar achteren klappen： 
Om het voor gebruikers gemakkelijk te maken om zijdelings in de rolstoel te gaan zitten, 
is deze uitgerust met wegklapbare armsteunen. Til de armsteunen op en klap ze naar 
achteren om ze te verwijderen. (Zie Afbeelding 4.15) 

 

  

Afbeelding 4.14 Afbeelding 4.15 
 

4.2.4 Kniesteun 
Alvorens op te staan, is het belangrijk om de kniesteun in diepte en hoogte af te stellen, en 
om de hoek en breedte van de U-vormige kniesteunen aan te passen. 
A. Diepte-afstelling： 
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Draai de afstelbout vast of los totdat de gewenste afstand tot de knie is bereikt. Houd 3 
tot 4 cm ruimte aan tussen de knie van de gebruiker en de kniesteun. (Zie Afb. 4.16) 

B. Hoogte-afstelling (3 verschillende hoogten mogelijk)： 
Verwijder de bout en schuif de kniesteun naar de gewenste hoogte. Breng vervolgens de 
bout weer aan en haal stevig aan De bovenste rand van de kniesteun moet zich onder 
de knieschijf bevinden (Zie Afb. 4.17) 

C. Hoekafstelling： 
draai de bevestigingsschroeven van de kniesteunen los en ga verder met de 
hoekafstelling op basis van de lichaamsbouw van de gebruiker. (Zie Afb. 4.18) 
Haal vervolgens de schroeven weer stevig aan  

D. Breedte-afstelling：draai de bevestigingsschroeven van de kniesteunen los en ga verder 
met de breedte-afstelling rechts en links binnen de uiteinden van de buis. (Zie 
Afbeelding 4.19) Draai de schroeven na het afstellen weer stevig vast. 

 

LET OP: 
Deze afstellingen moeten na een progressieve sta-sessie worden geoptimaliseerd om 
overmatige druk op de knieën te voorkomen en een goede uitlijning van de ledematen te 
garanderen. 
 

 
 

 

Afbeelding 4.16 Afbeelding 4.17 Afbeelding 4.18 

  

 

Afbeelding 4.19 Afbeelding 4.20  
 

4.2.5 Bekleding rugsteun 
Wanneer de bekleding loszit, kunt u deze vastzetten door de klittenband aan te trekken 
en opnieuw vast te maken.  (Zie Afbeelding 4.20) 

 

4.2.6 Hoogte borstgordel 
De borstgordel kan op twee verschillende hoogten worden aangebracht tussen de 
bevestigingsstrip van de bekleding en de rugsteunbuis. 
Om de hoogte af te stellen, verwijdert u de schroef, brengt u de borstgordel op de 
gewenste hoogte aan en plaatst u de schroeven weer terug. Draai de schroeven stevig 
aan (zie Afb. 4.21) 
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Zet de romp vast met de borstgordel en de veiligheidsgesp. De borstgordel kan worden 
aangepast aan de lichaamsbouw van de gebruiker. (Zie Afb. 4.22) 

 

 

  

Afbeelding 4.21 Afbeelding 4.22 Afbeelding 4.23 
 

WAARSCHUWING: 
1. Zorg ervoor dat de borstgordel niet tussen de spaken van de wielen komt wanneer u 
deze losmaakt. 
2. De borstgordel mag bij vervoer in een voertuig niet als vervanging voor de 
veiligheidsgordel worden gebruikt. 
3. Plaats de borstgordel onder de oksels en niet over de armen om te voorkomen dat de 
gebruiker in staande positie dan naar beneden glijdt. (Zie Afbeelding 4.23) 

 
 
 

4.3 Sta-op-unit 
4.3.1 Bedradingsschema 
  

 

Afbeelding 4.23 
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4.3.2 Sta-op-functie 
 

 

1. Druk op de Aan/Uit-knop (rode knop op het 
accudeksel) 

2. Druk op de Omhoog-knop om naar de 
stapositie te gaan.  

3. Druk op de Omlaag-knop om naar de 
zitpositie te gaan. 

 
 

 

1. Laadaansluiting 
2. Stroomonderbreker 
3. Controller-verbinding 

 

 

Deze twee accu's (2 x 2,9 Ah) hebben een 
capaciteit van 120 sta-op-cycli 
(zitten/staan/zitten). 
Indien het accuniveau in het rode gebied 
staat, geeft dit aan dat de accu's moeten 
worden opgeladen. In deze stand bedraagt 
de capaciteit nog maar 10 cycli. We 
adviseren de eindgebruiker om weer naar de 
zitpositie terug te gaan en de accu's op te 
laden alvorens deze functie opnieuw te 
gebruiken.   
 

 

Om de accu's op te laden, drukt u op de 
Aan/Uit-knop, brengt u de laadstekker in de 
laadaansluiting aan en de lader in een 
110/220 V-stopcontact. Het lampje op de 
lader brandt tijdens het laden oranje. Zodra 
de accu's volledig zijn opgeladen, brandt er 
een groen lampje op de lader. 
Koppel de lader eerst los uit het stopcontact 
en vervolgens uit de laadaansluiting. 
Het duurt 4 tot 5 uur om de accu's volledig op 
te laden. 
 

2. Aan/Uit-knop 

1. Accu-indicator 
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LET OP: 
1. Let er tijdens het laden op dat de laadstekker eerst in de laadaansluiting wordt 

aangebracht voordat de lader wordt aangesloten op een 110/220 V-stopcontact. Als 
deze procedure wordt omgekeerd, kan dit leiden tot vonkvorming. 
2. De sta-functie mag uitsluitend worden gebruikt wanneer de rolstoel zich op een vlakke 
ondergrond en uit de buurt van trappen, hellingbanen of hellingen bevindt. 
3. Voordat de sta-op-functie wordt gebruikt, dient u te controleren of de borstgordel en 
de kniesteun stevig vastzitten en of de rolstoel is vergrendeld. 
4. Gebruik de sta-op-functie niet tijdens het opladen. 
5. Als u de sta-op-functie niet gebruikt, schakel dan de stroom uit door op de 
Aan/Uit-knop te drukken, waarbij het accuniveau in het rode gebied wordt weergegeven.  

 

4.4 Transport en opslag 
 

AANBEVELING: 
Bewaar de rolstoel op een plaats die niet is blootgesteld aan direct zonlicht, regen en 
dauw. Neem voor meer informatie contact op met uw Karma-dealer. 
 

Let op: 
Leg niets op de rolstoel terwijl deze wordt opgeslagen. 
Wanneer voorwerpen op een ingeklapte rolstoel worden 
gelegd, leidt dit tot beschadiging, wat niet onder de garantie 
valt. (Zie Afbeelding rechts) 

 

 
 

4.5 In en uit de rolstoel stappen 
4.5.1 In de rolstoel stappen 
Activeer beide handremmen. 

Klap de voetplaten omhoog en draai ze opzij. 
De gebruiker dient zich in de zitting te laten zakken, terwijl hij/zij de armsteunen ter 
ondersteuning gebruikt. 
Klap de voetplaten weer omlaag, zodat de gebruiker zijn/haar voeten hierop kan zetten.   
Deactiveer beide handremmen. 

 

Let op: 
Zorg er altijd voor dat de voorwielen in lijn staan met de achterwielen en naar voren wijzen, 
en dat de rugleuning van de rolstoel stevig tegen een wand steunt of stevig wordt 
vastgehouden door een begeleider. 
 

4.5.2 Uit de rolstoel stappen 
Zorg ervoor dat de rolstoel zich in de buurt van uw plaats van bestemming bevindt. 
Rij de rolstoel voldoende naar achteren zodat de wielen vooruit wijzen, d.w.z. zodat de 
voorwielen in één lijn staan met de achterwielen, en waarbij de wielvorken normaal 
gesproken naar voren wijzen.  Zorg ervoor dat de achterzijde van de rolstoel indien 
mogelijk tegen een wand steunt, of stevig wordt vastgehouden door een begeleider. 
Activeer beide handremmen. 

Inspired by life
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Klap de voetplaten omhoog en draai ze opzij. 
Schuif naar voren op de zitting. 
Plaats één voet stevig op de grond, met uw knie in een rechte hoek en de andere voet 
enigszins uit het midden en verder naar achteren. 
Plaats uw handen op de voorzijde van de armsteunen en breng uw hoofd en schouders, 
terwijl u uw gewicht naar voren verplaatst, tot boven uw knieën en druk uzelf omhoog. 

 

LET OP: 
Ga nooit op de voetplaten staan wanneer u in de stoel gaat zitten of eruit stapt.  (Zie 
Afbeelding 4.24) 
Gebruik de handremmen wanneer u in of uit de rolstoel stapt.  De handrem is de hendel 
aan de zijkant van de rolstoel. 
Zorg ervoor dat noch het profiel van uw banden, noch het remblok te zeer versleten 
raakt.  Houd om dezelfde reden bij luchtbanden de aanbevolen bandenspanning aan. 
Let erop dat de vingers van de gebruiker van de rolstoel niet beklemd raken door de 
rem. 

   
Zorg er bij het in- en uitstappen voor dat de remmen zijn geactiveerd, om te voorkomen dat 
de rolstoel wegrolt. Zorg er bovendien voor dat de voetplaten omhoog geklapt zijn om het 
in- of uitstappen te vergemakkelijken. (Zie Afbeelding 4.25)   
 

4.6 Algemeen gebruik  
4.6.1 Geduwd door de begeleider of zelfrijdend 

Zorg ervoor dat de remmen altijd worden vergrendeld wanneer de rolstoel niet wordt 
geduwd.  (Zie Afbeelding 4.26) 
Houd uw voeten altijd stevig op de voetplaten, en zorg ervoor dat loshangende kleding 
goed is ingestopt om te voorkomen dat deze niet tussen de wielen kan komen.  (Zie 
Afbeelding 4.27) 
Gebruik altijd beide handen op de duwbeugels om de rolstoel te besturen. (Zie 
Afbeelding 4.28) 
Vermijd altijd steile of ongelijkmatige oppervlakken, omdat die ertoe kunnen leiden dat 
de rolstoel kantelt. (Zie Afbeelding 4.29) 
Vermijd altijd zachte oppervlakken, omdat de wielen vast kunnen komen te zitten. (Zie 
Afbeelding 4.30) 
Let er altijd op dat u niet te snel rijdt of draait, en probeer de rolstoel op een soepele, 
gelijkmatige manier te verplaatsen. 
Voordat u een spoorweg oversteekt, dient u helemaal tot stilstand te komen en naar links 
en rechts te kijken.  
Steek haaks over om te voorkomen dat de wielen in de rails vast komen te zitten. 
Rij niet met volle snelheid over spoorrails. 
Let er bij het rijden door een deuropening op dat u geen letsel aan uw handen en armen 
oploopt. 

Blijf ALTIJD contact houden met de persoon in de rolstoel. Als u stopt om etalages te 
bekijken of om met mensen te praten, denk er dan aan om de rolstoel te draaien, zodat de 
persoon in de rolstoel zich niet hoeft te draaien. 
   

WAARSCHUWING: 
Blokkeer de remmen NOOIT te plotseling, aangezien dit ertoe kan leiden dat de gebruiker 
uit de rolstoel valt. 
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Afbeelding 4.24 Afbeelding 4.25 Afbeelding 4.26 

   

Afbeelding 4.27 Afbeelding 4.28 Afbeelding 4.29 

  

 

Afbeelding 4.30 Afbeelding 4.31  
 

4.6.2 Kantelen door de begeleider 
Zorg ervoor dat beide voeten van de gebruiker op de voetplaten staan en er niet af 
kunnen glijden.  Zorg ervoor dat de handgrepen stevig vastzitten en er niet af kunnen 
schuiven.  
Ontgrendel beide remmen. 
Pak beide handgrepen stevig vast.  
Plaats uw sterkere voet op de desbetreffende kantelhendel aan de achterzijde van de 
rolstoel.  
Vertel de persoon in de rolstoel dat u de rolstoel naar achteren gaat kantelen. 
Trek met uw beide handen naar achteren, en druk met uw voet omlaag en naar voren.  
Hierdoor zal de rolstoel op de achterwielen komen te staan. (Zie Afbeelding 4.31) 

 

LET OP: 
Wanneer een rolstoel tot ongeveer 25 graden wordt gekanteld, zal deze op de 
achterwielen balanceren, waardoor de rolstoel eenvoudig vast te houden is. Als de 
rolstoel verder naar achteren wordt gekanteld, wordt het moeilijker om deze vast te 
houden en zal de persoon in de rolstoel zich onveilig voelen. 
Laat de rolstoel met een rechte rug zakken, houd uw voet op het steunwiel en laat de 
rolstoel langzaam en gelijkmatig op de grond zakken. 

 

Inspired by life
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4.6.3 Kantelen door de gebruiker 
Zorg ervoor dat uw voeten op de voetplaten staan en er niet af kunnen glijden. 
Ontgrendel beide remmen. 
Pak beide duwhoepels vast en maak een plotselinge, stevige duwbeweging naar voren 
vlak vóór het obstakel, houd het momentum vast (probeer te blijven duwen) totdat het 
obstakel is genomen. 

 

LET OP: 
Deze methode dient uitsluitend te worden geprobeerd door personen die ervaring 
hebben met het gebruik van de rolstoel. Sterke armen zijn eveneens vereist.  Het is 
altijd beter om de hulp van een begeleider in te roepen. 
Wanneer u naar achteren leunt, kunnen de wielen hoger komen, MAAR het is veel 
veiliger om naar voren te leunen en in evenwicht te blijven. 

 

4.6.4 Stoepranden afrijden 
Let op: Het is altijd beter om stoepranden of hellingen indien mogelijk te vermijden, en deze 
handelingen kunnen het beste worden geprobeerd met hulp van een begeleider. 
 

4.6.4.1 Voorwaarts stoepranden afrijden met een begeleider 
 

LET OP: 
Dit is de moeilijkere methode en kan schokken voor de gebruiker veroorzaken, maar 
biedt wel een beter zicht op het verkeer. 
Zorg ervoor dat het steunwiel niet vast komt te zitten op de stoeprand, waardoor de 
gebruiker valt. 

LAAT DE ROLSTOEL NOOIT NAAR VOREN KANTELEN BIJ HET AFRIJDEN VAN 
EEN STOEPRAND. 

Plaats de rolstoel zodanig, dat de voorwielen zich in de buurt van de stoeprand bevinden, 
en controleer of de weg vrij is. 
Verplaats de rolstoel langzaam en voorzichtig naar voren, terwijl u hem enigszins naar 
achteren kantelt.  Probeer het gewicht op te vangen wanneer de achterwielen over de 
stoeprand rijden.  Zorg ervoor dat beide achterwielen tegelijkertijd de grond raken om 
kantelen van de stoel tegen te gaan. 
Laat de voorwielen voorzichtig zakken. VOORKOM SCHOKKEN VOOR DE 
GEBRUIKER. 

 

4.6.4.2 Achterwaarts stoepranden afrijden met een begeleider 
 

LET OP: 
Dit de gemakkelijkere en soepelere methode, MAAR hierbij dient de begeleider 
achterwaarts op de weg te stappen. 

Rij de rolstoel achterwaarts naar de stoeprand en zorg ervoor dat de achterwielen op 
gelijke hoogte bij de rand staan. 
Pak de duwbeugels vast, en laat de achterwielen voorzichtig op de weg zakken. Probeer 
het gewicht op te vangen terwijl de rolstoel zakt, en zorg ervoor dat de achterwielen 
tegelijkertijd de grond raken. 
Kantel de rolstoel enigszins en trek de gekantelde rolstoel voldoende ver op de weg, 
zodat de wielen en voetsteunen vrij van de stoeprand kunnen komen. 
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4.6.5 Stoepranden oprijden 
Let op: Deze handeling kan het beste worden uitgevoerd met hulp van een begeleider, en 
de beste methode is om voorwaarts de stoeprand op te rijden, aangezien hierdoor de 
rijrichting kan worden aangehouden en dit fysiek minder vergt van de begeleider. 
 

4.6.5.1 Voorwaarts stoepranden oprijden met een begeleider 
Kantel de rolstoel op het moment dat de voetsteunen de stoeprand bijna raken.  De 
rolstoel moet juist hoog genoeg worden gekanteld om ervoor te zorgen dat de voorwielen 
soepel de stoep op rollen. 
Duw de rolstoel naar voren totdat de achterwielen de stoeprand raken. Til vervolgens, 
terwijl u de beweging voortzet, de duwbeugels omhoog en verplaats de rolstoel 
tegelijkertijd naar voren. 

 

4.6.5.2 Achterwaarts stoepranden oprijden met een begeleider 
Let op: om veiligheidsredenen adviseren wij deze methode niet te gebruiken. 
 

4.6.6 Trappen op en af rijden 
Let op: vermijd trappen, met name als er geen extra hulp beschikbaar is.  Gebruik indien 
mogelijk een hellingbaan of lift. 
Er zijn twee begeleiders nodig, die elk ten minste de helft van het gecombineerde gewicht 
van de persoon en de rolstoel moeten kunnen dragen. 
Elke begeleider moet de knieën buigen en het hoofdframe vastpakken: de voorste 
begeleider juist onder de voorzijde van de zitting, de achterste begeleider juist onder de 
duwbeugels. 
 

LET OP: 
Probeer niet om de rolstoel omhoog te tillen aan verwijderbare onderdelen.  Wanneer u de 
rolstoel omhoog tilt aan verwijderbare onderdelen van de rolstoel, kan dit leiden tot letsel bij 
de gebruiker en/of begeleider of schade aan de rolstoel. 
 
HET OMHOOGTILLEN VAN DE ROLSTOEL MOET ALTIJD MET EEN RECHTE 

RUG GEBEUREN. 
Strek uw benen om de rolstoel omhoog te tillen. Til de rolstoel voorzichtig de trap omhoog 
of omlaag; let erop hoe u uw voeten plaatst - zet ze niet kruiselings, waardoor u kunt 
struikelen. 
 
 
 

Inspired by life



 18 

5. INSPECTIE EN ONDERHOUD 
5.1 Dagelijkse controle 
Controleer de volgende onderdelen voordat u de rolstoel gebruikt.  Als u iets abnormaals 
constateert, ga dan naar uw Karma-rolstoeldealer voor een nadere inspectie voordat u de 
rolstoel gebruikt. 

Controleer de remmen op slijtage, beschadigingen en onjuiste uitlijning. Het vervangen 
of afstellen van de remmen moet worden uitgevoerd door uw goedgekeurde reparateur. 
Controleer of de handgrepen niet beschadigd zijn en stevig op de duwbeugels bevestigd 
zijn. 
Controleer of de steunwielen niet beschadigd en stevig bevestigd zijn. 
Controleer of de steunwielen en het frame niet beschadigd en stevig bevestigd zijn. 
Controleer of de schroeven van de hoofdsteun goed zijn vastgedraaid. 
Voordat u de rolstoel gaat gebruiken, dient u ervoor te zorgen dat alle moeren en bouten 
goed vastzitten.  Controleer alle onderdelen op schade en/of slijtage en laat onderdelen 
indien nodig door een gekwalificeerde monteur vervangen.  Controleer of alle 
onderdelen juist zijn afgesteld. 
Controleer de remmen op een goede werking. 
De wielen en banden moeten regelmatig worden gecontroleerd op scheurtjes en slijtage, 
en moeten worden vervangen door een gekwalificeerde monteur. 
Een gekwalificeerde monteur is werkzaam bij een geautoriseerde distributeur/dealer. 

 

LET OP: 
Als u iets abnormaals constateert, ga dan naar uw Karma-rolstoeldealer voor inspectie en 
onderhoud. 
 

5.2 Verslag regelmatig onderhoud 
Om ervoor te zorgen dat uw rolstoel in goede conditie blijft, dient u uw Karma-rolstoeldealer 
na de aankoop regelmatig (elke zes maanden) te bezoeken voor onderhoud (en verslagen 
hiervan bij te houden). 
Mogelijk brengt de dealer kosten in rekening voor dit periodiek onderhoud. 
 
 

AANBEVELING: 
Zelfs als u de rolstoel gedurende een lange periode niet gebruikt, moet deze toch 
regelmatig worden onderhouden.  U dient de rolstoel regelmatig te reinigen om hem mooi 
en veilig te houden. 
 
 
 

Item Wekelijks Maandelijks 

ALGEMEEN   
⚫ Rolstoel rolt recht (sleept niet en trekt niet overmatig naar één 

kant)  Ⅴ 

FRAME EN DWARSSTANGEN   
⚫ Controleer de frameconstructie op kleine scheurtjes/breuken  Ⅴ 
⚫ Controleer op een verbogen frame of verbogen dwarsstangen  Ⅴ 
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REMMEN   
⚫ Zorg ervoor dat de banden tijdens het rijden niet worden 

belemmerd  Ⅴ 

⚫ Scharnierpunten vrij van slijtage en zitten niet los  Ⅴ 
⚫ Eenvoudig te bedienen Ⅴ  
⚫ Voorkomen dat de rolstoel bij activering wegrolt Ⅴ  
HOOFDSTEUN, ZITTING EN RUGSTEUN    
⚫ Controleer op scheuren of uitzakken Ⅴ  
⚫ Controleer op loszittende of beschadigde hardware  Ⅴ 
ZWENKWIELEN   

⚫ Controleer of de wielen en zwenkinrichtingen soepel draaien  Ⅴ 
⚫ Controleer de wielen op slijtage in de lagers/bevestigingen en 

op slijtage of beschadiging van de banden  Ⅴ 

ACHTERWIELEN   
⚫ Snelvergrendelingsassen vergrendelen op correcte wijze; 

smeren indien nodig Ⅴ  
⚫ Geen overmatige zijdelingse verplaatsing of blokkering bij 

optillen en ronddraaien  Ⅴ 

⚫ Controleer op gebarsten, verbogen of gebroken spaken Ⅴ  
ARMSTEUNEN   
⚫ Controleer de knop van de afneembare armsteun op een 

goede vergrendeling  Ⅴ 
⚫ Zorg ervoor dat de armsteun goed losgekoppeld en terug 

geklapt kan worden  Ⅴ 

 VOETSTEUNEN   
⚫ Controleer of de stelschroeven voor de hoogte van de 

voetplaten stevig zijn vastgedraaid  Ⅴ 
⚫ Controleer de ontgrendelingshendel voor de wegzwenkbare 

voetsteun op een goede vergrendeling  Ⅴ 

BANDEN   
⚫ Controleer op vlakke plekken, scheuren en slijtage Ⅴ  
⚫ Controleer luchtbanden op correcte bandenspanning Ⅴ  
⚫ Controleer of de profieldiepte meer dan 1 mm bedraagt  Ⅴ 
⚫ Controleer de bandenspanning; voorgeschreven 

bandenspanning staat vermeld op de zijkant van de band Ⅴ  

LET OP:  
Als u iets abnormaals constateert, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de rolstoel en 
ga naar uw KARMA-rolstoeldealer voor inspectie en onderhoud. 
Zoals bij elke rolstoel, moeten de wielen en banden regelmatig worden gecontroleerd op 
scheurtjes en slijtage, en moeten ze eventueel worden vervangen.  Wanneer de banden 
niet op de juiste spanning worden gehouden, zal dit de remwerking nadelig beïnvloeden. 
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LET OP: 
Demonteer of wijzig nooit de frameconstructie van de rolstoel.  om letsel of materiële 
schade te voorkomen. Hierdoor zal de garantie komen te vervallen. 
 
 
 
 
 
6. OPTIES EN ACCESSOIRES 

 

 

■ Tas aan rugsteun 
• Standaardmaat. 
 

■ H-vormige veiligheidsgordel 

LET OP: 
Het aanbrengen van accessoires kan de algemene stabiliteit en het zwaartepunt van de 
rolstoel beïnvloeden.  Dit dient derhalve te worden uitgevoerd door uw goedgekeurde 
reparateur of therapeut. 
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7. PROBLEMEN OPLOSSEN 
Problemen met uw rolstoel 
 
U kunt het volgende controleren voordat u uw rolstoel naar een Karma-rolstoeldealer 
brengt. 
 
Probleem Controlepunten en corrigerende maatregelen 
Rolstoel wijkt af 
Naar rechts/links 

• Controleer banden op correcte en gelijke 
bandenspanning 
• Controleer hoek wielsteunen 
• Controleer of de achterwielen zich op gelijke afstand 

ten opzichte van het zittingframe bevinden 
2. Draait of rijdt  
traag 

• Controleer banden op correcte en gelijke 
bandenspanning 
• Controleer op loszittende moeren en bouten  

3. Zwenkwiel trilt/hobbelt • Controleer banden op correcte en gelijke 
bandenspanning 
• Controleer op loszittende moeren en bouten 
• Controleer hoek wielsteunen 

4. Piept en rammelt • Controleer op loszittende moeren en bouten 
5. Loszitten in rolstoel • Controleer op loszittende moeren en bouten 

6. Rolstoel komt niet omhoog 

• Staat het accuniveau in het rode gebied? 
Laad de accu's op. 

• Is de lader aangesloten op de rolstoel? 
 Koppel de lader los en berg deze op. 

 
Als u het probleem niet zelf kunt oplossen, neem dan contact op met uw 
Karma-rolstoeldealer voor hulp. 
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8. SPECIFICATIES 
 
Model SME 
Totale lengte (mm) 985-1045 
Totale breedte (mm) 590/630/670 
Totale hoogte (mm) 960 (in zitstand)/1430 (in sta-op-stand) 
Totaal gewicht (kg) 28,6 (zonder accu 25,8) 
Zittingbreedte (mm) 400/440/480 
Zittingdiepte (mm) 440/470/500 
Zittinghoogte (mm) 520 
Hoogte rugsteun (mm) 420 
Hoogte armsteun (mm) 180~260 (5 standen instelbaar) 
Kuitlengte (mm) 360-420 (4 standen instelbaar) 
Afmetingen verpakking T40/T44:940*600*870, T48:940*640*870 
Maximumgewicht van de gebruiker  120 (kg) 
   
 

Stabiliteit (volgens ISO 7176-1:1999) 
SME: T48 

Stabiliteitsrichting               Kantelhoek 
Voorwaarts 15 ° 
Achterwielen geblokkeerd 12 ° 
Achterwielen 
gedeblokkeerd 20 ° 

Anti-kiepvoorzieningen 15 ° 
Zijdelings 17 ° 
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9. REINIGING EN RECYCLING  
9.1 REINIGING  
Om de levensduur van uw rolstoel te verlengen, wordt aanbevolen om deze regelmatig 
(indien mogelijk dagelijks) te reinigen, met name na gebruik in regen of sneeuw.  We 
raden echter ten zeerste af om met de rolstoel door regen en/of sneeuw te rijden.  Als u 
onderweg wordt overvallen door regen, raden wij u aan om te schuilen totdat de regen 
ophoudt.  Als u geen geschikte schuilplaats kunt vinden, rijd dan door naar uw 
eindbestemming. 
 

9.1.1 Frame 
Afvegen met een vochtige doek. 
 

9.1.2 Bekleding 
Gebruik warm water en milde zeep om de bekleding te reinigen. 
Ook kan bekledingreiniger/-schuim worden gebruikt, maar vermijd het gebruik van 
andere oplosmiddelen. 

 

9.2 RECYCLING NA GEBRUIK 
Een recyclingplan dient te voldoen aan de binnen uw land of regio geldende richtlijnen 
inzake de bescherming van het milieu.  De hieronder vermelde items dienen uitsluitend ter 
referentie, aangezien plaatselijke wetten en voorschriften kunnen variëren. 
 
Materiaal Onderdeel Oplossing 
Aluminiumlegering Frame Recyclebaar 
Kunststof Modulaire componenten Recyclebaar 
Papier Gebruikershandleiding Recyclebaar 
 
 

Er zijn diverse organisaties in veel landen die u op internet kunt vinden waar u gebruikte 
goederen kunt inleveren voor het goede doel.  Zoek op internet naar informatie om 
minder bedeelden te helpen en onze planeet veilig te stellen voor toekomstige 
generaties.  Mocht u niet over internet beschikken, vraag dan een begeleider of iemand 
anders in uw omgeving om hulp.  Elke dag is de Dag van de Aarde.  
Informeer bij uw lokale recyclepunt waar en hoe u uw rolstoel kunt recyclen, aangezien 
deze informatie per regio verschilt. 

Inspired by life



 24 

10. GARANTIE 
10.1 Serienummer 
Om ervoor te zorgen dat u recht hebt op aftersales-service en garantie, dient u het 
serienummer te noteren en in te vullen dat u kunt vinden op het frame. 
 

Model SME. 
Serienummer  

 

10.2 Garantiebeleid 
10.2.1 Inhoud en duur van de garantie 

Voor reparaties worden geen kosten in rekening gebracht indien de problemen te wijten 
zijn aan fabricagefouten of defecte componenten en binnen de garantieperiode vallen 
(een dergelijke reparatie zal hieronder een garantiereparatie worden genoemd). 
Garantiereparaties kunnen uitsluitend worden uitgevoerd door geautoriseerde 
Karma-rolstoeldealers. 
Karma is niet aansprakelijk voor de transportkosten bij reparatie en vervanging.  
Vervangen onderdelen worden het eigendom van Karma. 

 

10.2.2 Zaken die niet onder de garantie vallen 
Onregelmatigheden die de werking of veiligheid van het product niet nadelig 
beïnvloeden. 
Schade als gevolg van normale slijtage. 
Problemen die ontstaan als gevolg van het gebrek aan basisonderhoud en zelfinspectie. 
Schade die voortvloeit uit gebruik waarbij de richtlijnen voor bediening niet in acht 
worden genomen. 
Installatie of gebruik van onderdelen die niet zijn vervaardigd door Karma. 
Schade die voortvloeit uit het gebruik in ongeschikte omgevingen. 
Elke aanvulling, wijziging of aanpassing die niet is geautoriseerd door Karma. 
Schade als gevolg van externe factoren, zoals chemicaliën, olie, puin etc. 
Natuurrampen. 

 

10.2.3 Karma is niet aansprakelijk voor de volgende kosten 
Vervangen of bijvullen van verbruiksartikelen, olie, smeermiddel. 
Inspectie, afstelling, reiniging etc. 
Door Karma aangegeven kosten voor zelfinspectie. 

 

10.2.4 Verantwoordelijkheden 
10.2.4.1 De verantwoordelijkheden van de gebruiker 

Neem de richtlijnen voor de bediening zoals vermeld in deze gebruikershandleiding 
volledig in acht. 
Voer zelfinspectie en basisonderhoud uit. 
Houd een verslag bij van zelfinspecties en basisonderhoud. 
Sta geen aanpassingen, aanvullingen of wijzigingen toe, of gebruik van onderdelen die 
niet zijn vervaardigd door Karma. 
Lees deze gebruikershandleiding grondig door en zorg dat u hem begrijpt. 

 

10.2.4.2 De verantwoordelijkheden van de dealer 
Volg deze gebruikershandleiding op en informeer de gebruiker over de bediening van 
het product en het basisonderhoud. 
Controleer of is voldaan aan de garantievoorwaarden. 
Verschaf relevante informatie over de garantie en aanbevelingen voor verbeteringen. 
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10.2.5 Bepalingen 
Verbruiksartikelen zoals banden, zwenkwielen voor, zittingkussens, rugsteunkussens etc. 
vallen niet onder de garantie. 
 

10.2.6 Duur van de garantie en onderdelen die vallen onder de garantie 
Neem contact op met uw lokale dealer. 
 

10.2.7 Overdracht van garantierechten 
Indien u een tweedehands Karma-rolstoel koopt waarvan de garantieperiode nog is 
verlopen, dient u deze gebruikershandleiding en de rolstoel voor registratie naar de dealer 
te brengen waar de rolstoel is gekocht. 
 
Volledige naam:  
Geslacht:  
Geboortedatum:  
Adres:  
Model:  
Serienummer:  
Aankoopdatum:  
  
Gegevens dealer 
Naam van winkel:  
Telefoonnummer en adres:  
 
 
Indien u suggesties hebt met betrekking tot het verbeteren van onze producten, neem dan 
gerust contact op met uw plaatselijke dealer om ons te laten weten wat u van uw rolstoel 
vindt.  Bedankt en veel plezier met uw aankoop. 
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 Contact

Als u een gebruiker bent, moet u eerst contact opnemen met uw medische 
zorgverlener als er problemen of vragen zijn over uw rolstoel. Als uw zorgverlener 
u niet kan informeren, neem dan contact op met de distributeur in uw land.

Nederland 
Life & Mobility B.V.  
Logistiekweg 7 
7007 CJ Doetinchem 
Nederland

info@life-mobility.com 
www.life-mobility.com

Duitsland
Life & Mobility GmbH
Oderstraße 59  
14513 Teltow (Berlin)
Deutschland

info.de@life-mobility.com
www.life-mobility.com/de

Frankrijk
Life & Mobility France 
2736 Route de Ravel 
69440 Mornant 
France

service@life-mobility.fr
www.life-mobility.com/fr

België
Revimex bvba
Waterrijtstraat 11a
3900 Overpelt
België

mail@revimex.be
www.revimex.be

Hoofdkantoor Karma
Karma Medical 
NO.2363, Sec. 2 
University Road
Min-Hsiung Shiang
Chia-Yi 621
Taiwan

info@karma.com.tw 

Vertegenwoordiger Europa
Karma Mobility S.L.
Calle Periodista Francisco Carantoña 
Dubert nº23 - abajo
33209 – Gijón (Asturias)
Spanje

karma@karmamobility.es
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Life & Mobility bv

PO Box 304
NL - 7000 AH Doetinchem
Logistiekweg 7
7007 CJ Doetinchem   

T +31 (0)314 328 000     
www.life-mobility.com     
info@life-mobility.com


