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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



 

 

ALGEMEEN WAARSCHUWING 

BELANGRIJK 

 
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. 

Laat u eerst door een gekwalificeerd persoon informeren over het gebruik en de 

veilige bediening van de rolstoel voordat u deze gaat gebruiken. 

Als gevolg van wijzigingen in het ontwerp komen sommige afbeeldingen en foto's in 

deze gebruikershandleiding mogelijk niet overeen met de rolstoel die u hebt 

aangeschaft. Karma behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het ontwerp aan te 

brengen zonder voorafgaande kennisgeving. 
 

 
WAARSCHUWING: 

● Zorg ervoor dat u deze gebruikershandleiding zorgvuldig hebt gelezen en 

begrepen voordat u de rolstoel gaat gebruiken. Mocht u de waarschuwingen, 

opmerkingen en/of (technische) instructies voor zorgprofessionals niet 

begrijpen, neem dan contact op met uw dealer alvorens de rolstoel te 

gebruiken om letsel of schade aan de rolstoel te voorkomen. Alle procedures 

anders dan die in deze gebruikershandleiding zijn beschreven, mogen 

uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur. 
 

DE INFORMATIE IN DIT DOCUMENT KAN ZONDER VOORAFGAANDE 

KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD. 
 

 
WAARSCHUWING: 

● Als fabrikant van elektrische rolstoelen streeft Karma ernaar een uitgebreid 

aanbod elektrische rolstoelen te bieden waarmee aan de uiteenlopende 

behoeften van de gebruiker wordt voldaan.  De definitieve keuze voor een 

elektrische rolstoel ligt echter volledig bij de gebruiker en zijn of haar 

zorgprofessional die bevoegd is om een dergelijke keuze te maken. Karma 

RAADT AF om de gebruiker zittend in zijn elektrische rolstoel in een voertuig 

te vervoeren. Het Amerikaanse ministerie van Transport heeft vooralsnog geen 

enkel vastzetsysteem goedgekeurd voor het vervoeren van rolgebruikers 
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zittend in hun elektrische rolstoel.  Karma is van mening dat gebruikers van 

elektrische rolstoelen moeten worden overgebracht naar een zitplaats van het 

transportvoertuig en dat gebruik moet worden gemaakt van de 

veiligheidsgordels van het voertuig.  Karma kan en doet geen aanbevelingen 

over transportsystemen voor elektrische rolstoelen. De dealer van duurzame 

medische hulpmiddelen, therapeuten en andere zorgprofessionals moeten 

bepalen of een positioneringsgordel vereist is om veilig gebruik van de 

rolstoel te garanderen. Een val uit de elektrische rolstoel kan ernstig letsel 

veroorzaken. 

 
 

BEDIENINGSINFORMATIE 

De rolstoel mag UITSLUITEND worden afgesteld door zorgprofessionals of andere 

gekwalificeerde personen die de capaciteiten van de gebruiker kennen.  Een 

onjuiste afstelling van de rolstoel kan letsel voor de gebruiker of omstanders en 

schade aan de elektrische rolstoel of omgeving veroorzaken. 

VOORDAT u de elektrische rolstoel gebruikt, dient u in het bijzijn van een 

gekwalificeerde zorgprofessional te bepalen wat uw limieten zijn voor het veilig 

gebruiken van de rolstoel. Oefen in verschillende omstandigheden met het 

afstellen, reiken, plaatsnemen in en opstaan en overstappen vanuit de rolstoel. 

● Gebruikers met evenwichtsproblemen moeten in het bijzijn van een 

gekwalificeerde zorgprofessional en met HULP VAN EEN BEGELEIDER oefenen 

met het plaatsnemen in en opstaan en overstappen vanuit de rolstoel. 

● Bedien de rolstoel ALLEEN wanneer de steunwielen zijn gemonteerd. De 

steunwielen MOETEN altijd zijn aangebracht. 

● Leun NIET naar voren in de stoel om voorwerpen van de grond te pakken; de 

rolstoel kan naar voren kantelen. 

● Leun NIET naar achteren om voorwerpen achter u te pakken; de elektrische 

rolstoel kan naar achteren kantelen. 

● Verplaats uw gewicht NIET naar één zijde; de elektrische rolstoel kan kantelen. 

● Rijd NIET met de elektrische rolstoel op een roltrap om ernstig letsel te 

voorkomen. 

● Rijd NIET met de rolstoel op straat, op de snelweg, enz. 

● Rijd NIET over hellende oppervlakken met een laagje water, ijs of olie. 
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● Rijd NIET over stoepranden, drempels of andere obstakels. De elektrische 

rolstoel kan kantelen met letsel en/of schade aan de elektrische rolstoel tot 

gevolg. 

● Neem GEEN scherpe bochten met hoge snelheid, zowel vooruit als achteruit. 

● Til de elektrische rolstoel NIET op aan de bekleding of zitting. 

● Til de elektrische rolstoel NIET op aan afneembare onderdelen om letsel of 

schade aan de elektrische rolstoel te voorkomen. Til de rolstoel uitsluitend op 

aan het frame. 

● Rijd NIET met de elektrische rolstoel zonder te hebben gecontroleerd of u dit 

veilig kunt doen en de omgeving vrij is van obstakels. 

● Gebruik de sta-functie NIET tijdens het op- of afrijden van hellingen. 

● Let op uw omgeving en blijf uit de buurt van open vuur. Wanneer u of iemand 

in de directe omgeving van de rolstoel rookt, dient u extra alert te zijn op de 

risico's van open vuur in de buurt van de rolstoel. Gebruik brandwerende 

bekleding. 

● Gebruik GEEN andere onderdelen, accessoires of adapters dan die zijn 

goedgekeurd door Karma. Schakel de elektrische rolstoel uit voordat u in de 

rolstoel plaatsneemt of overstapt vanuit de rolstoel om te voorkomen dat u de 

elektrische rolstoel per ongeluk bedient.  Schakel de rolstoel uit wanneer 

deze niet in gebruik is om letsel en/of schade aan de rolstoel en de omgeving 

te voorkomen. 

● Sluit GEEN medische apparatuur (bijv. beademingsapparatuur) aan op de accu.  

Dit kan leiden tot onverwachte uitval van de medische apparatuur en de 

elektrische rolstoel. Karma aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor letsel 

en materiële schade door gebruik dat niet in overeenstemming is met de van 

toepassing zijnde nationale en lokale wet- en regelgeving. 

● Ga NIET op de voetplaten van de elektrische rolstoel staan wanneer de rolstoel 

in de zitstand staat. 

● Sleep de rolstoel NIET met behulp van een ander voertuig (auto, motorfiets of 

fiets). Gebruik de vrijloopmodus uitsluitend op vlakke ondergronden. In deze 

modus worden de elektromagnetische remmen uitgeschakeld waardoor de 

gebruiker bij het rijden op hellingen de controle kan verliezen met letsel en/of 

materiële schade tot gevolg. Rijd nooit met de rolstoel wanneer u onder 
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invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen. 

● Blijf tijdens het vervoer in voertuig NIET in de elektrische rolstoel zitten, tenzij 

de rolstoel is voorzien van het speciale keurmerk met haaksymbool dat 

garandeert dat de rolstoel voldoet aan de vereisten van ISO 7176-19 

('crashtestnorm') en mag worden gebruikt als zitplaats in voertuigen die 

hiervoor zijn aangepast. 

 
WAARSCHUWING: 

● De rolstoelen uit de KP-80-serie zijn NIET getest in overeenstemming met ISO 

7176-19 en mogen daarom niet worden gebruikt als zitplaats in een voertuig. 

Karma RAADT AF om gebruikers zittend in hun rolstoel in een voertuig te 

vervoeren. Bij een botsing of noodstop kan de gebruiker uit de rolstoel worden 

geslingerd en letsel oplopen. Aanbevolen wordt om de gebruiker vanuit de 

rolstoel over te brengen naar een zitplaats van het voertuig en om de rolstoel in 

een apart gedeelte van het voertuig te vervoeren. 
 

HELLINGEN 

● Rijd NIET op hellingen met een hellingshoek die groter is dan de maximale 

berijdbare hellingshoek zoals beschreven in hoofdstuk 9. Wanneer u bij het 

oprijden van hellingen de joystick loslaat, zal de elektrische rolstoel ongeveer 

30 centimeter naar achteren rijden voordat de remmen worden ingeschakeld. 

Wanneer u bij het achteruitrijden de joystick loslaat, zal de elektrische rolstoel 

ongeveer 80 centimeter naar achteren rijden voordat de remmen worden 

ingeschakeld. Duw de joystick naar voren bij het oprijden van hellingen en 

verander niet plots van richting. Trek de joystick naar achteren bij het afrijden 

van hellingen. 

● Verlaag uw snelheid tijdens het rijden op bochtige paden of tijdens het nemen 

van een bocht; rijd niet met maximale snelheid. Rijd langzamer zodat u altijd 

de volledige controle over de rolstoel hebt. 
 

ELEKTRISCH SYSTEEM 

● Controleer of alle elektrische aansluitingen goed zijn aangesloten. 

Aardingsvoorschriften: HET IS NIET TOEGESTAAN om de ronde aardepen uit 

de aansluitingen te verwijderen of in te korten. Sommige systemen zijn 

voorzien (geaarde) stekkers met drie pennen als bescherming tegen 
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elektrische schokken. Wanneer er uitsluitend een stopcontact met twee 

pennen beschikbaar is, dient de gebruiker contact op te nemen met een 

gekwalificeerd elektricien om het stopcontact te laten vervangen door een 

geaard stopcontact met drie pennen in overeenstemming met de van 

toepassing zijnde nationale en lokale richtlijnen voor elektrische installaties. 

Gebruik geen verlengkabel voor het opladen van de accu's om brand en/of 

elektrische schokken te voorkomen. 
       

ACCU'S 

● De garantievoorwaarden en prestatiespecificaties in deze handleiding zijn 

gebaseerd op het gebruik van deep-cycle verzegelde loodzuuraccu's. Karma 

beveelt aan voor deze elektrische rolstoel dit type accu te gebruiken. Lees 

hoofdstuk 6 met informatie over de accu's en acculader aandachtig door 

alvorens de rolstoel te installeren, bedienen of onderhoud uit te voeren. 
 

REGEN  

● Laat de elektrische rolstoel NIET in de regen of onder andere vochtige 

weersomstandigheden buiten staan. 

● De elektrische rolstoel is NIET geschikt voor gebruik in de douche. 

● Laat de elektrische rolstoel NIET gedurende lange tijd in een vochtige ruimte, 

zoals een badkamer, staan. 

● Directe blootstelling aan regen en vocht kan elektrische en mechanische 

storingen en roestvorming veroorzaken. 
 

MAXIMUMGEWICHT 

● Zie hoofdstuk 10 Specificaties voor het maximale 

gebruikersgewicht (inclusief eventuele goederen) . 

 

Afbeelding 1 
 

TRAPPEN  

● Rijd NOOIT een trap af (zie afbeelding 1). Neem nooit drempels, stoepranden 

of obstakels hoger dan 50 mm. 

● Ga indien mogelijk altijd met de lift. Wanneer er alleen een trap is, MOET de 
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gebruiker de elektrische rolstoel verlaten alvorens de rolstoel de trap op of af 

mag worden getild. Ga echter ALTIJD voorzichtig te werk. Karma beveelt aan 

om de rolstoel te demonteren en de onderdelen afzonderlijk de trap op of af 

te tillen. Til de rolstoel UITSLUITEND op aan niet-afneembare onderdelen. 

● Til de elektrische rolstoel NIET op aan de afneembare onderdelen om letsel of 

schade aan de elektrische rolstoel te voorkomen. 

 
 

ROLTRAPPEN 

Rijd NIET met de elektrische rolstoel op een roltrap om ernstig letsel en schade 

aan de rolstoel te voorkomen.   
  

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.  Door ongeoorloofde reparaties, upgrades en 

accessoires komt de garantie te vervallen. Alle werkzaamheden die het gebruik 

van gereedschap vereisen, dienen te worden uitgevoerd door uw erkende 

Karma-dealer.  Uw Karma-dealer beschikt over de servicehandleiding 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. Wanneer andere dan door Karma goedgekeurde 

onderdelen worden gebruikt, komt de garantie 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. 

● Neem contact op met uw erkende dealer voor het onderhoud, eventuele 

reparaties en afstellen van de rolstoel om te voorkomen dat de garantie 

vervalt. 

● Ongeoorloofde reparaties leiden ertoe dat de garantie komt te vervallen. Alle 

procedures anders dan die in deze gebruikershandleiding zijn beschreven, 

mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur. 

● Uw erkende dealer beschikt over de servicehandleiding met alle benodigde 
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onderhoudswerkzaamheden om uw rolstoel van Karma in optimale staat te 

houden. Lees het hoofdstuk Garantie in deze handleiding voor de 

voorwaarden en voor de onderhoudsservices en -onderdelen die niet onder 

de garantie vallen. 

● 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. 
 

CLASSIFICATIE & BEOOGD GEBRUIK 

● De Ergo Stand is geclassificeerd als mobiliteitsproduct in klasse A voor gebruik 

binnenshuis. Deze rolstoel is geschikt voor gebruikers met een gewicht tot 135 

kilo. De rolstoel is voorzien van een extreem duurzaam stalen frame met 

robuuste accessoires. Hoewel de onderdelen van metaal zijn, levert dit bij 

extreme temperaturen geen gevaar op voor de gebruiker of helper, omdat de 

onderdelen bij normaal gebruik niet worden aangeraakt. 

● 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. 

● Raadpleeg nationale en lokale richtlijnen inzake het gebruik van voertuigen 

met medische doeleinden om te controleren of is voldaan aan de eisen voor 

het gebruik op de openbare weg (bijv. veiligheidsgordel, verlichting, registratie 

of rijbewijs). 
 

CE-markering 

● De elektrische rolstoel voldoet aan de eisen in Richtlijn 93/42/EEG betreffende 

medische hulpmiddelen. 
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1. INLEIDING 

1.1 Lees deze gebruikershandeling zorgvuldig door voordat u de rolstoel 

gebruikt.  Onjuist gebruik van de rolstoel kan letsel, materiële schade of 

verkeersongevallen veroorzaken. Lees daarom voor een veilige en 

plezierige gebruikservaring deze gebruikershandleiding door. 

1.2 Deze gebruikershandeling omvat instructies voor het bedienen en 

monteren van de rolstoel en beschrijft wat u moet doen in geval van 

eventuele ongelukken. 

1.3 Deze gebruikershandleiding is bedoeld voor de elektrische rolstoel Ergo 

Stand met sta-functie . 

1.4 Hieronder worden de symbolen uitgelegd die in deze 

gebruikershandleiding worden gebruikt. Let extra goed op de onderdelen 

met deze symbolen. 
   

 
WAARSCHUWING: 

Door onjuist gebruik kan de gebruiker ernstig of 

dodelijk letsel oplopen. 

 LET OP: 
Door onjuist gebruik kan de gebruiker ernstig letsel 

oplopen en/of kan de rolstoel beschadigd raken. 

 
AANBEVELING: 

Volg deze instructies om de rolstoel in uitstekende 

staat te houden. 
 

1.5 Deze handleiding omvat instructies voor reparaties, het onderhoudsschema 

en de garantievoorwaarden. Bewaar de handleiding op een veilige plek of 

bij de rolstoel. Wanneer iemand anders de rolstoel gebruikt, dient u hem of 

haar deze handleiding ter referentie te geven. 

1.6 Als gevolg van wijzigingen in het ontwerp komen sommige afbeeldingen en 

foto's in deze gebruikershandleiding mogelijk niet overeen met de rolstoel 

die u hebt aangeschaft. We behouden ons het recht voor om wijzigingen in 

het ontwerp aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving 
. 
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 LET OP: 

● Wanneer rolstoelen worden voorgeschreven aan mensen waarbij één of beide 

benen geheel of gedeeltelijk (onder de knie) zijn geamputeerd of die een 

andere aandoening hebben die het zwaartepunt van de gebruiker beïnvloedt 

waardoor de rolstoel kan kantelen en de gebruiker eruit valt, bevelen we aan 

om contact op te nemen met uw therapeut of dealer en om steunwielen, een 

heupgordel en aanvullende veiligheidsvoorzieningen te monteren. 

● Volg bij het gebruik van de rolstoel ALTIJD de richtlijnen voor gebruik op de 

openbare weg en de richtlijnen in deze handleiding. 
 

2. VEILIGHEID 

2.1 Alvorens met de rolstoel te rijden 

2.1.1 Voordat u met de rolstoel gaat rijden, moet u vertrouwd zijn met het 

gebruik en de bediening van de rolstoel. 

2.1.2 Houd altijd rekening met deze veiligheidsrichtlijnen. 

2.1.3 Verkeersregels  

2.1.3.1 In het verkeer wordt deze rolstoel als voetganger beschouwd. Volg 

daarom altijd de regels die voor voetgangers gelden. Rijd alleen op 

stoepen en andere (speciale) voetgangersgebieden. Rijd nooit met 

de rolstoel op de snelweg. 

2.1.3.2 Let bij het oversteken van de weg op andere weggebruikers. 

2.1.3.3 Let extra op wanneer u met de rolstoel in grote drukte in 

bijvoorbeeld een winkelcentrum rijdt. 

2.1.3.4 Rijd NIET met de rolstoel wanneer u moe of onder invloed van 

alcohol bent. 

2.1.3.5 Rijd niet in het donker met de rolstoel. 

2.1.3.6 Volg de regels voor verkeerslichten. 

2.1.4 Oefenen met rijden 

2.1.4.1 Oefen het rijden met de rolstoel in een overzichtelijke omgeving 

zonder obstakels, zoals een parkeerplaats, om vertrouwd te raken 

met de bediening van uw rolstoel. Oefen met versnellen, remmen, 

het nemen van bochten, achteruitrijden en het op- en afrijden van 

hellingen. Stel de rolstoel tijdens het oefenen in op gemiddelde 

snelheid en let goed op. Zorg ervoor dat er altijd iemand in de 
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buurt is die u indien nodig kan helpen. 

2.1.4.2 Zorg ervoor dat u voldoende vertrouwd bent met de bediening en 

het rijden met de rolstoel voordat u een hogere snelheid instelt. 

2.1.5 Geen passagiers 

2.1.5.1 De rolstoelen van Karma zijn bedoeld voor één persoon (de 

gebruiker). Laat andere personen (volwassenen en/of kinderen) 

niet meerijden op de rolstoel. 

2.1.6 Niet vervoeren/slepen van zware voorwerpen  

2.1.6.1 Gebruik de rolstoel niet voor het vervoeren of slepen van zware 

voorwerpen. 

2.1.6.2 Zie hoofdstuk 10 Specificaties voor het maximumgewicht van de 

gebruiker (inclusief eventuele goederen) . 

2.1.7 REGEN 

2.1.7.1 De rolstoel is niet gegarandeerd 

waterbestendig. Rijd niet met de rolstoel in 

de regen of door plassen. Spuit de rolstoel 

niet af met wat water.  
 

Afbeelding 2.1 
 

2.2 Tijdens het rijden 

2.2.1 Voer altijd de dagelijkse controles uit. Zie paragraaf 7.1 Dagelijkse 

controles. 

2.2.2 Algemene waarschuwing  

2.2.2.1 Leun niet over de zijkant van de rolstoel; u kunt hierdoor uw 

evenwicht verliezen en vallen. Let op dat uw kleding niet tussen de 

wielen komt. 

2.2.3 Spoorwegovergangen 

2.2.3.1 Breng de rolstoel volledig tot stilstand en kijk naar links en naar 

rechts voordat u een spoorwegovergang oversteekt. Steek haaks 

over om te voorkomen dat de wielen in de rails vast komen te 

zitten. 

2.2.3.2 Rijd niet met de maximale snelheid over de rails. 

2.2.4 Te vermijden situaties 

2.2.4.1 Vermijd wegen en paden met veel verkeer en rijd niet over 

ondergronden met modder, kiezels, kuilen, sneeuw en ijs om 
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schade aan de rolstoel te voorkomen. Vermijd smalle paden of 

paden langs kanalen/rivieren/beekjes zonder afrastering. Vermijd 

ondergronden waar de wielen vast kunnen komen te zitten of 

wegslippen. Rijd niet in het donker. Vermijd rijden in slechte 

weersomstandigheden (harde wind, regen, sneeuw of mist) om 

schade aan de rolstoel en roestvorming te voorkomen (zie 

afbeelding 2.2). 

2.2.4.2 Maak geen zigzagbewegingen of scherpe bochten en draai geen 

rondjes rond de as. 

2.2.4.3 Rijd niet met de rolstoel op een roltrap. 

2.2.5 Mobiele telefoons en andere elektrische apparatuur 

2.2.5.1 Gebruik geen mobiele telefoon of ander draadloos apparaat tijdens 

het rijden (zie hoofdstuk 3 Elektromagnetische interferentie). 

2.2.5.2 Gebruik de accu's van de rolstoel niet voor het opladen van mobiele 

telefoons of andere elektrische apparatuur. 

2.2.6 Hellingen op- en afrijden 

2.2.6.1 Rijd geen steile hellingen op. Zie hoofdstuk 10 Specificaties voor de 

maximale berijdbare hellingshoek van de rolstoel. 

2.2.6.2 Stel een hogere snelheid dan de gemiddelde snelheid in voor het 

oprijden van een helling en rijd voorzichtig omhoog (zie 

afbeelding 2.3). Stel bij het afrijden van een helling de snelheid in 

op '1'. Zet de rolstoel nooit in de stand voor achteruitrijden. 

2.2.6.3 Rijd niet over ondergronden met veel oneffenheden, zoals 

onverharde paden (zie afbeelding 2.4). 

2.2.6.4 Vermijd plotselinge stuurbewegingen bij het rijden op onverharde 

paden of hellingen. 

2.2.6.5 De maximale drempelhoogte van de rolstoel is 5 cm. Bij het nemen 

van hogere drempels, stoepranden of obstakels neemt het risico 

op schade aan de rolstoel toe en komt de garantie te vervallen (zie 

afbeelding 2.5). 

2.2.6.6 Beperk uw snelheid, zet de rugleuning volledig rechtop en rijd 

loodrecht op de drempel, de stoeprand of het obstakel af. Net 

voordat u deze bereikt, verhoogt u de snelheid totdat de rolstoel 

de drempel, de stoeprand of het obstakel heeft genomen. Rijd 

nooit schuin een drempel, stoeprand of obstakel op of af om te 
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voorkomen dat de rolstoel kantelt. 

2.2.6.7 Verlaag de snelheid bij het afrijden van een stoeprand. Controleer 

of de gehele rolstoel van de stoeprand is gereden alvorens de 

snelheid te verhogen. Rijd altijd in een rechte lijn op de stoeprand 

af (zie afbeelding 2.6). 

2.2.6.8 Deze rolstoel van Karma is niet ontworpen voor het met hoge 

snelheid nemen van drempels, stoepranden en andere obstakels. 

Doet u dit wel, dan komt de garantie te vervallen. 

 
WAARSCHUWING: 

● Zet de rolstoel nooit in de vrijloopmodus bij het op- of afrijden van een 

helling. Mocht u met de rolstoel vast komen te zitten op een 

spoorwegovergang, kijk dan eerst of er geen trein aankomt. Komt er een 

trein aan, breng uzelf dan zo snel mogelijk in veiligheid. Als er geen trein 

aankomt, zet u de rolstoel in de vrijloopmodus, zodat de rolstoel 

handmatig kan worden geduwd. 

2.2.7 Maximumgewicht van de gebruiker 

2.2.7.1 Zie hoofdstuk 10 Specificaties voor het maximumgewicht van de 

gebruiker (inclusief eventuele goederen) . 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. 
    

   

Afbeelding 2.2 Afbeelding 2.3 Afbeelding 2.4 
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Afbeelding 2.5 Afbeelding 2.6  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Labels op de Ergo Stand 

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. ELEKTROMAGNETISCHE INTERFERENTIE   

In dit hoofdstuk vindt u meer informatie over de problemen met 

elektromagnetische interferentie (EMI), veelvoorkomende EMI-bronnen en 

wat u kunt doen om de kans op of mate van blootstelling tot een minimum te 

beperken. Daarnaast worden enkele omstandigheden beschreven die kunnen 

leiden tot onverwacht en onvoorspelbaar gedrag van het elektrisch systeem 

van de rolstoel.  

 LET OP: 

● Het is ontzettend belangrijk dat u de informatie over de mogelijke invloed 

van elektromagnetische interferentie op uw elektrische rolstoel zorgvuldig 

doorleest. 
 

3.1 Elektromagnetische interferentie door radiogolven   

De werking van elektrische voertuigen kan worden beïnvloed door 

elektromagnetische straling die wordt uitgezonden door zendmasten voor 

radio en tv, portofoons en mobiele telefoons. Deze interferentie (door 

radiogolven) kan het rijgedrag van de rolstoel beïnvloeden. De remmen 

worden bijvoorbeeld uitgeschakeld, of de rolstoel begint vanzelf te rijden 

of reageert niet goed op de bediening met de joystick. Daarnaast kan het 

bedieningssysteem van de rolstoel permanent beschadigd raken. De 

sterkte van elektromagnetische straling wordt gemeten in volt per meter 

(V/m). Elk voertuig met een elektrisch systeem kan een bepaalde 

hoeveelheid EMI weerstaan. Dit wordt het immuniteitsniveau genoemd. 

Hoe hoger het immuniteitsniveau, hoe groter de bescherming. Met de 

huidige technologieën kan een immuniteitsniveau van 20 V/m worden 

bereikt. Bij dit niveau is het elektrisch systeem beschermd tegen 

veelvoorkomende EMI-bronnen. Deze elektrische rolstoel heeft, zonder 

verdere aanpassingen en accessoires, een immuniteitsniveau van 20 V/m. 

In ons dagelijkse omgeving hebben we te maken met een aantal relatief 

sterke elektromagnetische velden. Enkele van deze velden zijn duidelijk te 

herkennen en eenvoudig te vermijden, maar andere zijn minder goed te 

herkennen en kunnen niet worden vermeden. We zijn er echter van 

overtuigd dat wanneer u de onderstaande richtlijnen volgt, het risico op 
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blootstelling aan elektromagnetische interferentie tot een minimum wordt 

beperkt. 

3.1.1 EMI-bronnen kunnen worden onderverdeeld in drie typen:   

3.1.1.1 Draagbare zender-ontvangers waarbij de antenne direct op de 

zendeenheid is gemonteerd, zoals CB-radiozendontvangers, 

portofoons, zender-ontvangers die worden gebruikt door 

hulpdiensten, mobiele telefoons en andere persoonlijke 

communicatieapparatuur; 

OPMERKING: 

Sommige mobiele telefoons en vergelijkbare apparaten zenden signalen uit 

wanneer ze zijn ingeschakeld, ook als ze niet in gebruik zijn.  
 

3.1.1.2 Mobiele zender-ontvangers voor middellange afstanden waarbij de 

antenne op het voertuig is gemonteerd, zoals zender-ontvangers 

die worden gebruikt door de hulpdiensten; en 

3.1.1.3 Zender-ontvangers voor lange afstanden, zoals commerciële 

zendmasten voor radio en tv en zenders voor amateurradio. 
        

OPMERKING: 

Andere draagbare apparaten (draadloze telefoons, laptops, AM/FM-radio's, 

televisies, cd-spelers, cassettespelers en kleine apparaten zoals elektrische 

scheerapparaten, föhns, enz.) veroorzaken, voor zover we nu weten, geen 

elektromagnetische interferentie.  
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3.1.2 Elektromagnetische interferentie bij elektrische rolstoelen   

3.1.2.1 Omdat de elektromagnetische straling sterker wordt naarmate u 

dichter in de buurt komt van de zendantenne (bron), moet u met 

name letten op de elektromagnetische velden van draagbare 

zender-ontvangers. Bij het gebruik van deze apparaten brengt u 

onbedoeld een sterke elektromagnetische straling in de buurt van 

het bedieningssysteem van de elektrische rolstoel. De straling kan 

de rijeigenschappen van de rolstoel beïnvloeden. Om mogelijke 

interferentie met het bedieningssysteem van de elektrische 

rolstoel te voorkomen, wordt aanbevolen de onderstaande 

richtlijnen te volgen. 

3.1.3 Richtlijnen 

3.1.3.1 De werking van elektrische voertuigen, waaronder elektrische 

rolstoelen, kan worden beïnvloed door elektromagnetische 

straling die wordt uitgezonden door zendmasten voor radio en tv, 

portofoons en mobiele telefoons. Volg de onderstaande 

richtlijnen om het risico op onbedoeld uitschakelen van de 

remmen of onbedoeld rijden van de rolstoel tot een minimum te 

beperken. 

3.1.3.1.1 Gebruik geen draagbare zender-ontvangers (o.a. 

CB-radiozendontvangers) en schakel geen persoonlijke 

communicatieapparatuur (o.a. mobiele telefoons) in wanneer 

de elektrische rolstoel is ingeschakeld. 

3.1.3.1.2 Probeer zoveel mogelijk uit de buurt te blijven van 

stralingsbronnen zoals zendmasten voor radio en tv.     

3.1.3.1.3 Indien de remmen onbedoeld worden uitgeschakeld of de 

rolstoel onbedoeld beweegt, schakelt u de elektrische rolstoel 

zo snel mogelijk uit wanneer u dit veilig kunt doen. 
 

 LET OP: 

● De (automatische) schuifdeuren en alarmsystemen van winkels kunnen 

zijn ingesteld op een frequentie die de werking van de elektrische rolstoel 

beïnvloedt. 
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3.1.2.1.4 Wees u ervan bewust dat het monteren van 

accessoires/onderdelen of het aanpassen van de elektrische 

rolstoel ertoe kan leiden dat de gevoeligheid voor 

elektromagnetische interferentie toeneemt. De invloed van 

dergelijke toevoegingen of aanpassingen op de algehele 

immuniteit van de elektrische rolstoel is echter lastig te 

bepalen. 

3.1.3.1.5 Meld alle gevallen van onbedoeld uitschakelen van de remmen 

of onbedoeld bewegen van de rolstoel bij uw dealer of Karma. 

Geef daarbij aan of u zich wel of niet in de buurt van een 

EMI-bron bevond. 

3.1.4 Belangrijke informatie 

3.1.4.1 20 Volt per meter (V/m) is een algemeen haalbaar 

immuniteitsniveau dat voldoende bescherming biedt tegen 

elektromagnetische interferentie. Uiteraard geldt hoe hoger het 

immuniteitsniveau, hoe groter de bescherming. 

3.1.4.2 Deze elektrische rolstoel heeft, zonder verdere aanpassingen en 

accessoires, een immuniteitsniveau van 20 V/m.  
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4. Ergo Stand - onderdelen 

 

1. Rugleuning 

2. Armsteun 

3. Zijpaneel 

4. Achterwiel 

5. Aandrijfwiel 

6. Steunwiel 

7. Borstgordel 

8. Bedieningspaneel 

9. Laadaansluiting 

10. Zitting 

11. Kniesteun 

12. Voetplaat 
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13. Actuator voor verstellen van rugleuning 

14. Gasveer 

15. Actuator voor sta-functie 

16. Accu's & voedingsmodule 

17. Motor 
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5. BEDIENING 

5.1 Bedieningspaneel VRⅡ 
 

  

 

 Zonder verlichting Met verlichting 

1. Joystick 

2. Laadaansluiting 

3. Accu- & diagnose-indicator 

4. AAN/UIT-toets 

5. Claxontoets 

6. Snelheidsindicator 

7. Toets snelheid verhogen 

8. Toets snelheid verlagen 

9. Toets voor activeren van sta-functie 

10. Toets voor verstellen van 

rugleuning 

11. Alarmknipperlichten 

12. Linker richtingaanwijzer 

13. Indicator voor actuator 

14. Rechter richtingaanwijzer 

15. Toets voor activeren van 

sta-functie 

16. Toets voor in-/uitschakelen van 

verlichting  

 

5.2 De rolstoel bedienen  

5.2.1 In- en uitschakelen 

Druk op de AAN/UIT-toets. Let op dat u de joystick niet aanraakt wanneer u 

het bedieningspaneel inschakelt. De lampjes van de accu- & 

diagnose-indicator gaan branden.   

5.2.2 Toetsen voor het instellen van de snelheid 

Met de toets snelheid verhogen/verlagen kunt u de snelheid bij vooruit- en 

achteruitrijden instellen. De snelheid wordt weergegeven als een percentage 

van de maximumsnelheid. Let op de oranje lampjes van de snelheidsindicator. 

Hoe meer oranje lampjes branden, hoe hoger de snelheid.  
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 LET OP: 

● Rijd eerst alleen met lage snelheid totdat u vertrouwd bent met de 

werking en bediening van de elektrische rolstoel. 

● Rijd binnenshuis altijd met lage snelheid. 
 

5.2.3 Rijsnelheid 

De rijsnelheid wordt weergegeven met 1 tot 5 oranje lampjes, waarbij 5 

lampjes de maximumsnelheid is. Zie hoofdstuk 10 Specificaties voor de 

maximumsnelheid . 

 

Snelheidsindicatie Beschrijving van snelheid en aanbevolen gebruik 

1-2 

Langzaam wandeltempo 

Afrijden van hellingen 

Rijden binnenshuis of smalle paden/doorgangen 

3-4 
Normaal wandeltempo  

 

5 
Rijden in open ruimten 

Oprijden van hellingen 
 

5.2.4 Vooruit- en achteruitrijden en remmen 

5.2.4.1 Duw de joystick naar voren om vooruit te rijden. 

5.2.4.2 Trek de joystick naar achteren om achteruit te rijden. 

5.2.4.3 Wanneer u de joystick loslaat, remt de rolstoel snel af en worden de 

elektromagnetische remmen ingeschakeld om de rolstoel tot stilstand 

te brengen.  

5.2.4.4 Zorg ervoor dat de rolstoel volledig tot stilstand is gekomen voordat u 

deze uitschakelt. 
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 LET OP: 

● De remafstand is afhankelijk van de snelheid waarmee u vooruit/achteruit 

rijdt.  Verlaag daarom gelijkmatig de snelheid zodat de rolstoel op tijd tot 

stilstand komt voor een obstakel of gevaar. 

● Parkeer de rolstoel op een vlakke ondergrond en schakel de rolstoel altijd 

uit. 

● Zet de rolstoel NOOIT in de vrijloopmodus tijdens het afrijden van een 

helling. De elektromagnetische remmen worden uitgeschakeld zodra de 

rolstoel in de vrijloopmodus wordt gezet. 
 

5.2.5 Claxontoets 

Druk op deze toets om de claxon te activeren. De claxon blijft klinken zolang 

u de knop ingedrukt houdt. 

5.2.6 Accu-indicator 

5.2.6.1 Zodra u de rolstoel inschakelt, gaan de lampjes van de accu-indicator 

branden. Het resterende laadniveau van de accu's wordt weergegeven 

met drie rode, vier oranje en drie groene lampjes. Wanneer alle groene 

lampjes branden, zijn de accu's volledig opgeladen. Wanneer alleen de 

rode lampjes branden, betekent dit dat de accu's (bijna) leeg zijn.  
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5.2.7 Bevestigen van de voedingskabel 
 

 
  

1. Breng de kabelbinders 

kruiselings over elkaar 

heen aan. 

2. Wanneer de rolstoel uit 

de verpakking komt, is 

het stukje kabel in het 

omcirkelde gedeelte 

nog niet bevestigd. 

Bevestig de kabel met 

een kabelbinder zodra 

u de rolstoel hebt 

uitgepakt.  

3. Let op: zorg ervoor dat 

het stukje kabel in het 

omcirkelde gedeelte 

altijd langs de 

voorkant van de stang 

is geleid (zie 

afbeelding). 

   

3. Bevestig de kabel met 

kabelbinders. 

4. Bevestig de kabel met 

kabelbinders. aan de 

binnenkant van de 

twee buizen. 

5. Bevestig de kabel met 

kabelbinders. 
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AANBEVELING: 

● Aanbevolen wordt om de accu's direct op te laden wanneer er drie of minder

rode lampjes branden.

● Na het opladen of vervangen van de accu's moet u 2 tot 3 minuten met de

rolstoel rijden om te controleren of de accu's volledig zijn opgeladen.

● In de winter reageren de accu's mogelijk langzamer en is de actieradius van de

rolstoel kleiner. Parkeer de rolstoel altijd binnenshuis.

● Bij het oprijden van een helling kunnen de lampjes van de accu-indicator

verspringen. Dit is normaal.

● Ook wanneer de accu's op de juiste manier worden gebruikt, neemt hun

capaciteit naar verloop van tijd af. De maximale afstand die met volledig

opgeladen accu's kan worden gereden (actieradius) wordt dan ook kleiner.

Vervang de accu's van de rolstoel wanneer de actieradius nog ongeveer 50% is

van de actieradius van nieuwe accu's. Zo voorkomt u dat u onverwachts stil

komt te staan en er een potentieel gevaarlijke situatie ontstaat.

● De actieradius neemt af wanneer u regelmatig op hellingen of ongelijke

ondergronden rijdt, omdat de rolstoel dan meer energie verbruikt.

5.2.8 Bediening van de sta-functie 

5.2.8.1 Schakel de rolstoel in. 

5.2.8.2 Druk op de toets voor het activeren van de sta-functie (9) (zie 5.1 

Bedieningspaneel VRⅡ). 

5.2.8.3 Duw de joystick naar voren om de zitting in de staande positie te zetten. 

5.2.8.4 Trek de joystick naar achteren om de zitting weer in de zitstand te zetten. 

5.2.8.5 Druk nogmaals op de toets voor het activeren van de sta-functie om 

terug te keren naar de rijmodus. 

5.2.9 Rugleuning verstellen 

5.2.9.1 Schakel de rolstoel in. 

5.2.9.2 Druk op de toets voor het verstellen van de rugleuning (10). (zie 5.1 

Bedieningspaneel VRⅡ). 

5.2.9.3 Trek de joystick naar achteren om de rugleuning naar achteren te 

kantelen. De maximale kantelhoek is 120°. 

5.2.9.4 Duw de joystick naar voren om de rugleuning weer rechtop te zetten. 
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 LET OP: 

● De maximumsnelheid wordt met 50% verlaagd wanneer de sta-functie 

wordt gebruikt. 

● 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. 

● Houd bij het activeren van de sta-functie handen en kleding weg van de 

onderkant van de zitting om beknelling te voorkomen. 

● Controleer of de borstgordel en kniesteunen goed zijn vastgezet alvorens de 

sta-functie te activeren. 
 

 
AANBEVELING: 

● Smeer de schuivende delen of scharnierpunten 1 tot 2 keer per maand. 

 

5.3 Hendel voor vrijloopmodus 

De Ergo Stand wordt geleverd met hendels om de elektrische rolstoel in de 

vrijloopmodus te zetten, zodat deze indien nodig handmatig kan worden 

geduwd.  

5.3.1 De vrijloopmodus inschakelen: 

Draai de hendels boven op beide aandrijfmotoren naar voren. De rolstoel 

staat in de vrijloopmodus (zie afbeelding 5.3.1). 

5.3.2 De vrijloopmodus uitschakelen: 

Draai de hendels terug zodat de remmen weer worden ingeschakeld (zie 

afbeelding 5.3.2). 

  

Afbeelding 5.3.1  Afbeelding 5.3.2 
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 LET OP: 

● Zorg ervoor dat de hendels van de vrijloopmodus altijd in de uitgeschakelde 

stand staan alvorens de rolstoel in te schakelen. 

 

5.4 Afstellen 

5.4.1 Voetplaten 

5.4.1.1 Hoogte afstellen (7 standen) Verwijder de schroeven uit de voorste 

buis van het frame en stel de voetplaten af op de gewenste hoogte. 

Breng vervolgens de schroeven weer aan en haal ze stevig aan (zie 

afbeelding 5.4.1). 

5.4.1.2 De voetplaten kunnen afzonderlijk van elkaar omhoog worden 

geklapt om een transfer in of uit de rolstoel gemakkelijker te 

maken. (Zie afbeelding 5.4.2 en 5.4.3). 

 

   

Afbeelding 5.4.1 
 

  

Afbeelding 5.4.2 Afbeelding 5.4.3 
 

 

 LET OP: 

● Pas de hoogte van de voetplaten aan de lengte van de benen van de gebruiker 

aan. 

● Juist afgestelde voetplaten verlichten de druk op het dijbeen van de gebruiker in 

zittende positie. 
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5.4.2 Armsteunen 
 

5.4.2.1 Hoogte afstellen (5 standen) 

Verwijder de schroeven uit de 

framebuis van de rugleuning en 

stel de armsteunen af op de 

gewenste hoogte. Breng 

vervolgens de schroeven weer 

aan en haal ze stevig aan (zie 

afbeelding 5.4.4). 

 

  

Afbeelding 5.4.4 
Afbeelding 5.4.5 

5.4.2.2 Omhoog klappen  

De armsteunen kunnen omhoog worden geklapt om een transfer in en uit 

de rolstoel gemakkelijker te maken (zie afbeelding 5.4.5). 

5.4.3 Kniesteunen 

Het is belangrijk dat de afstand tot de knie en hoogte van de kniesteunen en 

de hoek en positie van de u-vormige steunen worden aangepast voordat de 

sta-functie wordt geactiveerd.  

5.4.3.1 Afstand tot knie afstellen 

Draai de afstelbout vast of los totdat de gewenste afstand tot de knie is 

bereikt. Houd een afstand aan van 3 tot 4 cm tussen de knie van de 

gebruiker en de steun (zie afbeelding 5.4.6). 

5.4.3.2 Hoogte afstellen (drie standen) 

Verwijder de bout en schuif de kniesteun naar de gewenste hoogte. 

Breng vervolgens de bout weer aan. en haal ze stevig aan De bovenste 

rand van de kniesteun moet zich onder de knieschijf bevinden (zie 

afbeelding 5.4.7). 

5.4.3.3 Hoek afstellen 

Draai de bevestigingsschroeven van de u-vormige steunen los en pas de 

hoek van de steunen aan de lichaamsbouw van de gebruiker aan (zie 

afbeelding 5.4.8). 

5.4.3.4 Positie afstellen 

Draai de bevestigingsschroeven van de u-vormige steunen los en schuif 

de steunen naar links en rechts op de buis totdat ze in de juiste positie 

staan. 



 
 

 22 

Haal vervolgens de schroeven weer stevig aan (zie afbeelding 5.4.9). 

Wanneer de gebruiker zich langdurig in staande positie bevindt, moet de 

kniesteun mogelijk opnieuw worden afgesteld om overmatige druk op 

de knieën te voorkomen en goede positionering van de ledematen te 

garanderen. 
 

  

Afbeelding 5.4.6 Afbeelding 5.4.7 

  

Afbeelding 5.4.8 Afbeelding 5.4.9 
 

5.4.4 Borstgordel 
 

5.4.4.1 De borstgordel kan op twee 

verschillende hoogten 

tussen de bekleding en het 

frame van de rugleuning 

worden aangebracht. 

 

  

Afbeelding 5.4.10 Afbeelding 5.4.11 

5.4.4.2 Verwijder de schroef en plaats de borstgordel op de gewenste hoogte. 

Breng vervolgens de schroef weer aan. 
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WAARSCHUWING: 

● Zorg ervoor dat de borstgordel niet tussen de spaken van de wielen komt 

wanneer u deze losmaakt. 

● De borstgordel mag bij vervoer in een voertuig niet als vervanging voor de 

veiligheidsgordel worden gebruikt. 

● 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 5.4.11). 
 

5.5 Transfer in en uit de rolstoel 

5.5.1 Transfer in de rolstoel 

5.5.1.1 Schakel de rolstoel uit en schakel de parkeerrem in. 

5.5.1.2 Klap de voetplaten omhoog. 

5.5.1.3 Zet de gebruiker voorzichtig op de zitting; gebruik de armsteunen om op 

te steunen. 

5.5.1.4 Klap de voetplaten weer omlaag. 

5.5.2 Transfer uit de rolstoel 

5.5.2.1 Zorg ervoor dat de rolstoel zo dicht mogelijk bij de plek staat waar de 

gebruiker naar toe wordt verplaatst. 

5.5.2.2 Schakel de rolstoel uit en schakel de parkeerrem in. 

5.5.2.3 Klap de voetplaten en/of armsteunen omhoog. 

5.5.2.4 Til de gebruiker uit de rolstoel. 
 

 LET OP: 

● Ga nooit op de voetplaten staan bij het plaatsnemen in of opstaan en 

overstappen vanuit de rolstoel. 
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5.6 Noodknop in geval van storingen in het bedieningspaneel 

5.6.1 Onder de linker (of rechter) armsteun van de elektrische rolstoel is een gele 

noodknop aangebracht (zie de onderstaande afbeelding). Wanneer er 

sprake is van een storing in het bedieningspaneel waardoor de zitting niet 

terug kan worden gezet in de zitstand, drukt u op deze knop om de 

actuator te bedienen en de zitting terug te zetten in de zitstand. Deze knop 

zorgt ervoor dat de gebruiker bij een storing in het bedieningspaneel niet 

vast komt te zitten in de staande positie.  

 

5.6.2 Alarm bij terugkeren in zitstand 

Wanneer de zitting in de zitstand wordt teruggezet, klinkt een alarm om 

omstanders te waarschuwen en eventueel letsel te voorkomen. Er klinkt 

geen alarm wanneer de sta-functie wordt geactiveerd en de zitting 

omhoog wordt gebracht. 
 

 

Noodknop 
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6. ACCU'S EN LADER 

 LET OP: 

● Lees de handleiding die wordt meegeleverd met de acculader zorgvuldig door 

voordat u de accu's oplaadt. Zorg ervoor dat u de acculader aansluit op een 

geschikte voedingsbron. 
 

 

 

6.1 De accu's opladen 

Laad de accu's op wanneer aan één of meerdere van de volgende voorwaarden 

is voldaan. 

6.1.1 U hebt langer dan één uur aaneengesloten met de rolstoel gereden; 

6.1.2 Het laadniveau van de accu's is met meer dan een derde afgenomen; 

6.1.3 U hebt de rolstoel gedurende langer dan twee weken niet gebruikt; 

6.1.4 Het laadniveau is onvoldoende om uw eindbestemming te bereiken.  

6.1.5 Volg de onderstaande instructies nauwkeurig op. 

6.1.6 Schakel de rolstoel uit. 

6.1.7 Steek de voedingskabel van de acculader in het stopcontact. 

6.1.8 Steek de laadstekker in de laadaansluiting van de rolstoel (zie afbeelding 6.1). 

6.1.9 Het opladen van de accu's duurt minimaal 6 tot maximaal 10 uur, afhankelijk 

van het laadniveau van de accu's en de temperatuur. 

6.1.10 Haal de voedingskabel van de acculader uit het stopcontact en trek de 

laadstekker uit de laadaansluiting wanneer de accu's volledig zijn 

opgeladen. 

 

 

Afbeelding 6.1 
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AANBEVELING: 

● Koppel de acculader niet los wanneer de accu's nog niet volledig zijn opgeladen. 

De levensduur van de accu's neemt aanzienlijk af wanneer u ze regelmatig 

gebruikt zonder dat ze volledig zijn opgeladen. Laad de accu's daarom altijd 

volledig op. 

● Wacht tot het laatste groene lampje van de accu-indicator gaat branden.  Laad 

de accu's NOOIT slechts gedeeltelijk op. 

● Trek de laadstekker zo snel mogelijk uit de laadaansluiting wanneer de accu's 

volledig zijn opgeladen. De accu's ontladen namelijk langzaam zolang de 

laadstekker aangesloten is, ook als de acculader is uitgeschakeld. Laat een 

ingeschakelde acculader NOOIT langer dan 24 uur op de rolstoel aangesloten. 

● De laadtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur; in de winter duurt het 

langer voordat de accu's volledig zijn opgeladen. 
 

 LET OP: 

Volg altijd de onderstaande richtlijnen om ongelukken tijdens het opladen van de 

accu's te voorkomen.   

● Gebruik uitsluitend door Karma goedgekeurde acculaders en accu's en laad de 

accu's altijd volledig op. Gebruik van een niet-originele acculader kan schade aan 

de accu's veroorzaken. 

● Demonteer of wijzig de acculader niet. Hierdoor komt de garantie te vervallen. 

● Laad de accu's op in een goed geventileerde ruimte en voorkom blootstelling aan 

direct zonlicht. Laad de accu's niet op in de regen of in vochtige omgevingen. 

● Dek de rolstoel tijdens het opladen van de accu's niet af met een waterafstotend 

zeil of andere voorwerpen. Laad de accu's niet op bij temperaturen lager dan -10 

℃ of hoger dan 50 ℃; de acculader werkt in deze omstandigheden mogelijk niet 

goed, met eventuele schade aan de accu's tot gevolg. 

● De acculader is niet gegarandeerd waterbestendig. 

● VRLA-accu's (Valve Regulated Lead Acid) hebben geen geheugenfunctie zoals de 

accu's van mobiele telefoons. Wen uzelf aan om de VRLA-accu's regelmatig op te 

laden.   

● Laad nieuwe accu's ALTIJD VOLLEDIG op voordat u de elektrische rolstoel voor het 

eerst gebruikt. 

● Laad nieuwe accu's altijd volledig op voor het eerste gebruik om te voorkomen dat 
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de levensduur aanzienlijk afneemt. 

● Laad de accu's zo vaak mogelijk op om een optimale levensduur te garanderen en 

de benodigde laadtijd tot een minimum te beperken. Laad de accu's altijd op 

wanneer de elektrische rolstoel niet wordt gebruikt. 
 

 

 
WAARSCHUWING: 

● Laad de accu's op verwijderd van warmtebronnen, vonken en open vuur om te 

voorkomen dat de accu's in brand vliegen of exploderen. 

● Tijdens het opladen van de accu's kan er waterstof vrijkomen. Laad de accu's 

daarom op in een goed geventileerde ruimte. 

● Hanteer de laadstekker en voedingskabel van de acculader nooit met natte 

handen om elektrische schokken te voorkomen. 

● Laad de accu's nooit op door de acculader direct aan te sluiten op de accupolen of 

-klemmen. Gebruik NOOIT startkabels om een accu op te laden! 

● Schakel de elektrische rolstoel ALTIJD uit voordat u de accu's oplaadt. 
 

6.2 Acculader 

De door Karma meegeleverde acculader is alleen geschikt voor gebruik 

binnenshuis en moet worden beschermd tegen vocht en externe 

warmtebronnen. 
 

 LET OP: 

● Zet de schakelaar (115 - 230 V) op de acculader op de spanning die overeenkomt 

me de lokale netspanning alvorens de lader aan te sluiten.  

● Als de schakelaar niet op de juiste spanning staat, kunnen de acculader en accu's 

beschadigd raken. Pas de instelling van de schakelaar alleen aan wanneer de 

acculader wordt losgekoppeld van de AC-netspanning. 
 

 

 
WAARSCHUWING: 

● Zodra u de acculader inschakelt, wordt ook de ventilator in de lader ingeschakeld 

(8A; draait wanneer de temperatuur hoger is dan 50 °C en stopt zodra de 

temperatuur lager is dan 50 °C). 

● Gebruik de acculader NIET wanneer u vermoedt dat de ventilator niet goed werkt 

om oververhitting van de lader en eventueel brand te voorkomen. 
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6.3 Accu's 

6.3.1 Voorkom dat de accu's tijdens het opladen of tijdens de opslag van de 

rolstoel worden blootgesteld aan temperaturen lager dan -10 °C of hoger 

dan 50 °C. Bij deze temperaturen kunnen de accu's namelijk bevriezen of 

oververhit raken en wordt de levensduur van de accu's beperkt. 

6.3.2 De accu's van deze elektrische rolstoel zijn onderhoudsvrije, verzegelde 

loodzuuraccu's.   

6.3.3 De accuvloeistof hoeft niet te worden vervangen of bijgevuld. 
 

 
WAARSCHUWING: 

● Open nooit het ventiel op de accu. 

● Controleer na ALLE aanpassingen, reparaties of onderhoudswerkzaamheden en 

VOORDAT de accu's worden gebruikt of alle bevestigingsmiddelen stevig zijn 

aangehaald om letsel of materiële schade te voorkomen. 

● Houd bij het verwijderen/monteren van accu's alle vreemde voorwerpen, vooral 

metalen voorwerpen, uit de buurt van de accuklemmen.  

● Het onjuist afvoeren van (on)beschadigde accu's brengt aanzienlijke risico's met zich 

mee. Accu's bevatten zware metalen en vallen onder de categorie gevaarlijk afval. 

● Om het milieu te beschermen, gelden in de meeste landen strikte richtlijnen voor het 

afvoeren van gevaarlijk afval. Voer de accu's in overeenstemming met de geldende 

richtlijnen in uw land of om hoge boetes te voorkomen. 

● Accu's die niet worden gerecycled, belanden op de vuilstortplaats  waardoor de 

kans toeneemt dat lood en andere chemische stoffen uit accu's in beekjes en rivieren 

terechtkomen, ecosystemen vernietigen en lokale watervoorraden vervuilen. 

● Het onjuist afvoeren van accu's kan ook letsel veroorzaken bij nietsvermoedende 

mensen die hiermee in contact komen. Accuvloeistof is een bijtende stof. Bij contact 

met de huid: spoel de huid direct af met water en neem indien nodig contact op met 

een arts. Bij contact met de ogen: spoel de ogen gedurende 15 minuten met water 

en neem contact op met een arts. 

● Verbrand accu's niet omdat deze bij hoge temperaturen kunnen exploderen. Zie de 

hoofdstuk 11 Reiniging & recycling voor meer informatie. 

● Gebruik geen verlengkabel voor het opladen van de accu's 

● om brand en/of elektrische schokken te voorkomen. 
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 LET OP: 

● Zet de elektrische rolstoel in een goed geventileerde ruimte en op een 

geschikte ondergrond om de werkzaamheden uit te voeren. 

● Gebruik uitsluitend accu's met de juiste afmetingen en/of capaciteit om schade 

aan de elektrische rolstoel en een onjuiste werking van de rolstoel te 

voorkomen. 
 

 

6.4 De accu's reinigen 

Vuil water, accuzuur, stof en andere verontreinigingen op de accubehuizing kunnen 

ertoe leiden dat de accu's sneller ontladen. Voer de onderstaande stappen uit om 

de accu's te reinigen: 

6.4.1 Schakel de rolstoel uit. 

6.4.2 Veeg met een schone doek de accubehuizing schoon.  

6.4.3 Reinig de accupolen en de binnenkant van de accuklemmen met een 

accureiniger, staalborstel of middelgrof schuurpapier. Wanneer u deze 

onderdelen hebt gereinigd, moeten ze glanzen.  

6.4.4 Controleer de accupolen en -klemmen op corrosie. Wanneer de accupolen 

bedekt zijn met wit poeder is de accu mogelijk lek. Vervang de accu. 

6.4.5. Verwijder voorzichtig eventueel stof van de metalen onderdelen. 

6.7 De accu's vervangen 

Karma beveelt aan om de accu's altijd te laten monteren en vervangen door een 

gekwalificeerde monteur. Raadpleeg bij het vervangen van de accu's de 

onderstaande foto's van de accu's van de Ergo Stand en volg de bijbehorende 

instructies om de accu's te verwijderen en monteren.  
 

 WAARSCHUWING 

● Schakel de rolstoel uit alvorens de accu's te vervangen of op te laden. 

● Zorg ervoor dat gereedschap gemaakt van geleidende materialen, zoals 

moersleutels, NIET met BEIDE accupolen tegelijk in contact komt. Dit kan 

kortsluiting veroorzaken met mogelijk brandwonden en schade aan de accu tot 

gevolg. 
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● Bij de meeste accu's ontvangt u geen handleiding. Waarschuwingen staan over 

het algemeen op het accudeksel vermeld. Lees deze waarschuwingen 

aandachtig door. 

● Zorg ervoor dat accuvloeistof NIET in contact komt met de huid, kleding of 

andere voorwerpen. Accuvloeistof is een zuur en kan (ernstige) brandwonden 

veroorzaken. Bij contact met de huid: spoel de huid direct grondig af met koud 

water. Bij contact met de ogen: spoel de ogen uit en neem zo snel mogelijk 

contact op met een arts. 

● Draag rubber handschoenen en een veiligheidsbril bij het werken met accu's. 

● Rook NOOIT in de buurt van accu's en houd accu's weg van open vuur. 

● Vervang accu's ONMIDDELLIJK wanneer ze lekken of scheuren vertonen. 

 
 
 
 

6.7.1 36Ah-accu's monteren 

      Volg de onderstaande instructies voor het monteren van 36Ah-accu's.  

.  

  

1. Bevestig het verankeringsplaatje voor 

de accu's.  

2. Haal de bevestigingsband door de 

opening. 
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3. Controleer of de band lang genoeg is.  4. Zet de accu's met de band vast. 

 
 

5. Sluit de RODE voedingskabel aan op 

de pluspool (+) van de achterste accu.  

 

  Sluit de ZWARTE kabel aan op de 

minpool (-) van de voorste accu.  

6. Sluit de RODE kabel met 

stroomonderbreker (waar de pijl naar 

wijst) aan op de pluspool (+) van de 

voorste accu.  

 

  Sluit de ZWARTE kabel aan op de 

minpool (-) van de achterste accu. 

6.7.2 36Ah-accu's vervangen 

      Voer de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde uit om de 

36Ah-accu's te vervangen. 

 

 

 

 



 
 

 32 

 

6.7.3 50Ah-accu's monteren 

      Volg de onderstaande instructies voor het monteren van 50Ah-accu's.  

  

1. Haal de bevestigingsband door de 

opening. 

2. Controleer of de band lang genoeg is. 

  

3. Zet de accu's met de band vast. 4. De accu's zijn nu bevestigd.  
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5. Sluit de RODE voedingskabel aan op 

de pluspool (+) van de voorste accu. 

 

Sluit de ZWARTE kabel aan op de 

minpool (-) van de achterste accu. 

6. Sluit de RODE kabel met 

stroomonderbreker (waar de pijl naar 

wijst) aan op de pluspool (+) van de 

achterste accu.  

 

Sluit de ZWARTE kabel aan op de 

minpool (-) van de voorste accu. 

 

 

6.7.4 50Ah-accu's vervangen 

      Voer de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde uit om de 

50Ah-accu's te vervangen. 

6.7.5 Zet de stroomonderbreker vast onder de bevestigingsband wanneer de accu's 

worden verwijderd (zie onderstaande foto).  
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7. INSPECTIE EN ONDERHOUD 

7.1 Dagelijkse controles 

Controleer de volgende onderdelen voordat u met de rolstoel gaat rijden. Neem 

bij problemen contact op met uw Karma-dealer voor verdere inspectie.  

Item Inspectie 

Joystick 

Bedieningspaneel 

● Zit de joystick los of maakt deze abnormale geluiden? 

● Kunt u de joystick vrij naar links en rechts bewegen? 

● Werken de toetsen voor het verhogen en verlagen van de 

snelheid naar behoren? 

● Komt de rolstoel tot stilstand wanneer u de joystick los 

laat? 

● Gaat het lampje branden wanneer u de rolstoel inschakelt? 

● Is het laadniveau van de accu's voldoende om uw 

eindbestemming te bereiken? 

● Werkt de claxon naar behoren? 

● Controleer of de joystick verbogen of beschadigd is  

● Duw terwijl de rolstoel is uitgeschakeld de joystick naar 

voren en laat hem weer los. Controleer of de joystick naar 

de middenstand terugkeert. Als dit niet gebeurt, neem dan 

direct contact op met uw dealer. 

Motor 
● Maakt de motor een abnormaal geluid? 

● Werken de elektromagnetische remmen naar behoren? 

Vrijloopmodus ● Werken de hendels van de vrijloopmodus naar behoren? 

Rugleuning/zitting 

● Kan de rugleuning naar achteren worden gekanteld? 

● Werkt de toets (of toetsen) voor het afstellen van de 

zithoek naar behoren? 

● Is de bekleding van de zitting onbeschadigd? 

Banden 

● Zijn er scheuren of andere beschadigingen zichtbaar in de 

banden? 

● Controleer de profieldiepte en bandenspanning. 

Overig ● Maakt de rolstoel abnormale geluiden? 
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7.2 Wekelijkse controles 

7.2.1 Elektromagnetische remmen 

Voer deze inspectie uit terwijl de rolstoel op een vlakke ondergrond staat. 

Zorg ervoor dat rondom de rolstoel minimaal één meter vrije ruimte is.  

‧ Schakel de rolstoel in.  

‧ Controleer na één seconde of de lampjes van de accu-indicator continu 

branden of langzaam knipperen.  

‧ Duw de joystick langzaam naar voren. Wanneer u hoort dat de 

elektromagnetische remmen worden geactiveerd, zal de rolstoel gaan 

rijden.  

‧ Laat de joystick direct los. Na enkele seconden hoort u dat elke 

elektromagnetische rem wordt geactiveerd.  

‧ Voer de bovenstaande stappen nog drie keer uit: trek de joystick 

achtereenvolgens langzaam naar achteren, naar links en naar rechts. 

7.2.2 Connectoren 

Controleer of alle connectoren goed zijn aangesloten. 

7.2.3 Kabels 

Controleer de kabels en connectoren op eventuele schade. 

7.2.4 Joystickmodule 

Controleer de joystickmodule en beschermingskap op scheuren of 

beschadigingen. Voer alleen een visuele controle uit. Verwijder de 

beschermingskap niet. 
 

 LET OP: 

● Als u iets abnormaals constateert, ga dan naar uw Karma-rolstoeldealer voor 

inspectie en onderhoud. 

● Zorg ervoor dat de bevestigingsmiddelen van het bedieningspaneel en de 

joystickmodule stevig, maar niet te strak zijn aangehaald. 
 

 

7.2 Periodiek 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. 
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WAARSCHUWING: 

● Ook wanneer u de rolstoel gedurende een lange tijd niet gebruikt of hebt 

gebruikt, moet de rolstoel periodiek worden onderhouden. Reinig de 

rolstoel regelmatig om deze in uitstekende staat te houden. 
 

I -   Inspecteren        A -  Afstellen      Δ -  Repareren 

3 -  Vervangen      T -  Aanhalen       L -  Olie bijvullen 
 

Item/onderhoudsinterval (in maanden) 1 6  12  18  24  30  

Joystickmodule  I I I I/3 I/3 

Vermogensmodule  I I I I/3 I/3 

Toetsen bedieningspaneel  I I I I/3 I/3 

Aansluiting op elektrisch systeem   I  I I/A 

Motor 

Werking en geluid  I I I/A I/A I/3 

Elektromagnetische remmen  I I I I/3 I/3 

Aansluiting op elektrisch systeem   I  I  

Accu's 

Losse of gecorrodeerde 

accupolen 
  I  I  

Aansluiting op elektrisch systeem   I  I  

Schade aan (voedings)kabels   I  I  

Acculader 

Laadfunctie en ledlampjes I I I I/Δ I/Δ I/Δ 

Aansluiting, stekker en kabels   I  I  

Juiste werking ventilator   I  I/Δ  

Rugleuning/zitting 
Hendels voor kantelen 

rugleuning 
  I/L  I/L  

Banden 

Scheuren/schade I/3 I/3 I/3 I/3 I/3 I/3 

Profieldiepte  I I/3 I I/3 I 

Abnormale slijtage   I/3  I/3  

Velgen 

Aanhaalmoment van bouten en 

moeren 
  T  T  

Slijtage of vervorming rond 

banden 
  I/3  I/3  
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7.3 Banden 

7.3.1 De staat van de banden wordt beïnvloed door de manier waarop u met de 

rolstoel rijdt en hoe u deze gebruikt. 

7.3.2 Controleer regelmatig de profieldiepte van de banden.  

7.3.3 Vervang de banden bij een profieldiepte van minder dan 0,5 mm.  

 

7.4 Algemeen onderhoud 

7.4.1 Laat de rolstoel vaker onderhouden wanneer u veelvuldig over gras of zand- 

of kiezelpaden rijdt. 

7.4.2 Gebruik geen water, olie of andere chemische reinigingsoplossingen om de 

rolstoel te reinigen. Spuit de rolstoel NIET af met water om schade aan de 

elektronische onderdelen en de printplaat te voorkomen. Reinig de rolstoel 

door deze schoon te vegen met een droge of vochtige doek. Laat uw 

rolstoel uitsluitend repareren en afstellen door een erkende Karma-dealer. 

Een onjuiste afstelling van uw rolstoel kan leiden tot een onjuiste werking 

en/of ongelukken. 
 

 LET OP: 

● Schakel de rolstoel uit en koppel de acculader los alvorens onderhoud uit te 

voeren. 

● Haal de bevestigingsmiddelen NIET te strak aan om schade aan het frame en 

de bevestigingsmiddelen te voorkomen. 
 

 

 

 
AANBEVELING: 

● Spuit de rolstoel niet af met water om schade aan het elektrische systeem te 

voorkomen. 

● Gebruik geen chemicaliën, oplosmiddelen of schuurmiddelen om vervorming 

en/of schade van het frame te voorkomen.   
 

 
WAARSCHUWING: 

● Controleer na ALLE aanpassingen, reparaties of onderhoudswerkzaamheden 

en VOORDAT de rolstoel wordt gebruikt of alle bevestigingsmiddelen stevig 

zijn aangehaald om letsel en/of materiële schade te voorkomen. 
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7.4.3 Aanbevolen onderhoudsprocedures voor gebruik van de elektrische rolstoel: 

controleer of alle moeren en bouten stevig zijn aangehaald. 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. 

7.4.4 Zorg ervoor dat de accu's goed worden onderhouden en in 

overeenstemming met de instructies worden opgeladen. Controleer of de 

remmen naar behoren werken. Controleer de wielen en banden regelmatig 

op scheuren en slijtage en laat ze indien nodig door een gekwalificeerde 

monteur vervangen. 

7.4.5 Controleer regelmatig op loszittende moeren en/of bouten in de voor- en 

achterwielen. Laat loszittende moeren en/of bouten aanhalen door een 

gekwalificeerde monteur. Verwijder vuil, stof en vet van blootliggende 

onderdelen. Neem contact op met een erkende distributeur/dealer voor 

een gekwalificeerde monteur bij u in de buurt.  

7.5 Transport en opslag 

7.5.1 De rugleuning van de rolstoel kan worden neergeklapt voor eenvoudiger 

transport. Klap de grendel naar buiten en trek aan de borgpen om de 

rugleuning neer te klappen (zie afbeelding 7.1). Voer deze stappen in 

omgekeerde volgorde uit om de rugleuning terug te zetten. Zorg ervoor dat 

de grendel in oorspronkelijke positie wordt teruggeklapt (zie afbeelding 

7.2). 

7.5.2 Sla de rolstoel op een plek op waar deze is beschermd tegen direct zonlicht, 

regen en vocht. Laad de accu's volledig op en koppel de accupolen los 

wanneer de rolstoel gedurende lange tijd wordt opgeslagen. Neem voor 

meer informatie contact op met uw Karma-dealer.  
  

  

Afbeelding 7.1 Afbeelding 7.2 
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7.6 Accu, stroomonderbreker en banden  

7.6.1 Accu: wanneer de accu volledig ontlaadt, kan dit schade aan de accu 

veroorzaken en de levensduur van de accu aanzienlijk beperken. Laad de 

accu's volledig op wanneer ze bijna leeg zijn. Zie Hoofdstuk 6 voor meer 

informatie over de accu's. 

Bevestigingsband van de accu: 

er zijn twee bevestigingsbanden. Verbind beide bevestigingsbanden met 

elkaar om de 36Ah-accu's vast te zetten. Bij het monteren van 50Ah-accu's 

gebruikt u voor elke accu één bevestigingsband. 
 

                

Montagerichting 36Ah-accu's. Montagerichting 50Ah-accu's. 

 

7.6.2 Stroomonderbreker: om schade als gevolg van een te hoge spanning te 

voorkomen, onderbreekt de stroomonderbreker het circuit wanneer er 

sprake is van overbelasting. Controleer ook de stroomonderbreker wanneer 

de rolstoel niet kan worden ingeschakeld. 

       

          Let op: wanneer de accu's zijn verwijderd (zie Hoofdstuk 6.7 De accu's 

vervangen), moet u de stroomonderbreker vastzetten onder de 

bevestigingsband.  
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7.6.3 Banden: indien de rolstoel is voorzien van massieve banden, hoeven deze 

niet te worden opgepompt. Controleer de banden echter minimaal één keer 

per maand op slijtage. Neem contact op met u dealer wanneer de 

profieldiepte minder dan 1 mm is of er scheuren zichtbaar zijn, om de 

banden te laten controleren en indien nodig te vervangen. Wanneer de 

rolstoel is voorzien van luchtbanden, moet u controleren of de 

bandenspanning in orde is voor normale rijomstandigheden. Bij normaal 

gebruik hebben de luchtbanden en massieve banden dezelfde levensduur. 

8. OPTIONELE ACCESSOIRES 

8.1 H-vormige veiligheidsgordel (zie afbeelding 8.1). 

8.2 Verlichting (o.a. voor- en achterlicht, richtingaanwijzers) 

8.3 Heupgordel 

8.4 Wegdraaiarm voor bedieningspaneel  

Afbeelding 8.1 

8.5 Spatbord 

8.6 Handrem 

8.7 Kniesteun 

8.8 50Ah-accu 

8.9 Hoofdsteun 

8.9.1. Montage-instructies hoofdsteun 

8.9.1.1 De hoofdsteun van Karma biedt uitstekende ondersteuning van het 

hoofd. 

8.9.1.2 Deze nieuw ontworpen hoofdsteun kan eenvoudig worden ingeklapt. 

8.9.1.3 Deze hoofdsteun is ontworpen voor rolstoelen met duwhandvatten met 

een doorsnede van 22 mm. 

8.9.1.4 Beschikbare afmetingen: 

8.9.1.4.1 Groot: voor rolstoelen met een zittingbreedte tussen 42 en 50 cm. 

8.9.1.4.2 Middelgroot: voor rolstoelen met een zittingbreedte tussen 36 en 44 

cm. 

8.9.1.4.3 Klein: voor rolstoelen met een zittingbreedte tussen 30 en 36 cm. 

8.9.1.5 Verstelbaar: de hoofdsteun kan naar voren/naar achteren worden 

gekanteld, omhoog/omlaag worden versteld en is 360° draaibaar. 
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8.9.1.6 Deze hoofdsteun is alleen bedoeld voor het gebruik zoals beschreven in 

de instructies. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid 

voor letsel of schade aan de rolstoel als gevolg van aanpassingen aan 

de hoofdsteun. 

8.9.1.7 Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door alvorens de hoofdsteun 

te monteren om letsel of schade aan de rolstoel te voorkomen. 
 

8.9.2 Montage 

8.9.2.1 Monteren van de hoofdsteun:  

Klap de rolstoel uit. Draai de bouten (A) los 

zodat u de binnenste buizen kunt verschuiven. 

Breng de steunen (C) aan op het gebogen 

gedeelte van de duwhandvatten en haal de 

bouten (D) aan. 

Vraag iemand om de handvatten een stukje uit 

elkaar te duwen. Trek tegelijkertijd de 

middenscharnier (B) zo ver mogelijk omhoog 

(zodat er voldoende steun is voor de 

hoofdsteun) en haal de bouten (A) aan. 
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8.9.2.2 Gebruik:  

   

Klap de rolstoel uit en duw de hoofdsteun omhoog. 

Wanneer u de rolstoel wilt inklappen, trekt u eerst de hoofdsteun omlaag en 

vervolgens klapt u de rolstoel in. 

 
 

8.9.3 Onderhoud 

8.9.3.1 Routineonderhoud:  

Na gebruik Maandelijks Om de drie maanden 

- Verwijder vuil en stof 

van de hoofdsteun. 

- Voorkom dat de 

hoofdsteun nat wordt. 

- Vermijd langdurige 

blootstelling aan direct 

zonlicht. 

- Controleer het 

draaimechanisme van 

de hoofdsteun; haal 

indien nodig aan. 

- Haal de bouten van de 

hoofdsteun en de 

rolstoel aan. 

- Controleer de bouten en 

haal indien nodig aan. 

- Smeer de bouten. 

 

8.9.3.2 Inspectie  

Na gebruik Maandelijks Om de drie maanden 

- Controleer of de 

hoofdsteun kan worden 

uitgeklapt en de buizen 

aan de zijkant naar 

boven klappen. 

- Controleer de 

bevestigingsmiddelen 

van de hoofdsteun; haal 

indien nodig aan. 

- Controleer de 

hoofdsteun op vuil en 

stof; reinig indien nodig. 

- Controleer of het 

mechanisme niet los 

zit of beschadigd is. 

- Controleer of de 

bouten in het frame 

stevig zijn aangehaald. 

- Controleer het frame op 

scheuren en/of andere 

schade. 
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8.9.3.3 Probleemoplossing:  

Probleem  Mogelijke oorzaak Oplossing 

- De hoofdsteun is niet 

stabiel. 

- De bouten zitten los. - Controleer of de 

bouten in het frame 

stevig zijn aangehaald 

en haal ze indien 

nodig aan. 

- De hoofdsteun kan 

niet worden versteld. 

- De bouten zijn te strak 

aangehaald. 

- De 

binnenste/buitenste 

buizen zijn vuil. 

- Draai de bouten een 

stukje los. 

- Reinig de buizen en 

breng smeermiddel 

aan op de binnenste 

buis. 
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9. PROBLEEMOPLOSSING 

9.1 Problemen met de rolstoel 

Controleer het volgende voordat u uw rolstoel naar een Karma-dealer brengt. 
 

Probleem Controlepunten en corrigerende maatregelen 

Mijn rolstoel 

rijdt niet 

Is de rolstoel uitgeschakeld?  

Schakel de rolstoel in. 

Zijn de accu's leeg?   

Branden de lampjes van de accu-indicator niet?   

Laad de accu's op.  

Is de acculader aangesloten op de rolstoel?   

Trek de laadstekker uit de laadaansluiting op de rolstoel en berg 

de acculader op. 
 

Neem contact op met uw Karma-dealer voor hulp wanneer u het probleem niet zelf 

kunt oplossen. 
 

9.2 Bedieningspaneel VRII, accu- & diagnose-indicator  

In de onderstaande tabel wordt uitgelegd wat het betekent wanneer één of 

meerdere lampjes van de accu- & diagnose-indicator branden en wat u moet 

doen. 

 
 

Lampje Status Betekenis Wat u moet doen 

 
1 lampje 

brandt 

De accu's moeten 

worden opgeladen of de 

accu's zijn niet goed 

aangesloten. 

Controleer de aansluiting van 

de accu's. Als de accu's goed 

zijn aangesloten, laad dan de 

accu's op. 

 
2 lampjes 

branden 

Er is een probleem met 

de aansluiting van de 

linkermotor. 

Controleer de aansluiting van 

de linkermotor. 

 
3 lampjes 

branden 

Er is sprake van 

kortsluiting tussen de 

linkermotor en een accu. 

Neem contact op met uw 

dealer. 
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Lampje Status Betekenis Wat u moet doen 

 
4 lampjes 

branden 

Er is een probleem met 

de aansluiting van de 

rechtermotor. 

Controleer de aansluiting van 

de linkermotor. 

 
5 lampjes 

branden 

Er is sprake van 

kortsluiting tussen de 

linkermotor en een accu. 

Neem contact op met uw 

dealer. 

 
6 lampjes 

branden 

De rolstoel kan niet 

worden bediend door 

een signaal van buitenaf. 

Koppel de acculader los. 

   

 
7 lampjes 

branden 

Er is een storing in de 

joystick gedetecteerd. 

Controleer of de joystick in de 

middenstand staat.   

 
8 lampjes 

branden 

Er is een storing in de 

joystick gedetecteerd. 

Controleer of alle 

aansluitingen in orde zijn. 

 
9 lampjes 

branden 

Er is een probleem met 

de aansluiting van de 

parkeerrem. 

Controleer of alle 

aansluitingen tussen de 

parkeerrem en motor in orde 

zijn. 

 
10 lampjes 

branden 

Te hoge spanning in het 

bedieningssysteem. 

Controleer de aansluiting van 

de accu's. 

 

7 lampjes 

branden 

+ 

snelheidsi

ndicator 

Communicatiefout. Controleer of de kabel van de 

joystick goed is aangesloten 

en niet beschadigd is. 

 

8 lampjes 
branden 

+ 
indicator 

voor 
actuator 

Onjuiste werking van 

actuator.  

Indien er meerdere actuatoren 

zijn gemonteerd, controleer 

dan welke actuator niet naar 

behoren werkt. Controleer de 

bedrading van de actuator. 
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10. SPECIFICATIES

(±1 cm ±0,5 kg) 

Model 

Omschrijving 
Ergo Stand (KP-80) 

Zittingbreedte (cm) T40 T44 T48 

Accu's Verzegelde loodzuuraccu's 36 Ah 2 stuks 

Max. snelheid 9,1 km/u 

Motor DC 24V 300 W (nominaal) x 2 stuks 

Actieradius* (km) 21 km(50 Ah) 

Max. berijdbare 

hellingshoek 

10° (in zitstand) 

Max. drempelhoogte 5 cm 

Remsysteem Automatische elektromagnetische remmen en 

handbediende parkeerrem 

Bedieningspaneel VR2/70A 

Acculader DC 24V-6A 

Bandenmaat Voorwielen 3" / Aandrijfwielen 12,5” / Achterwielen 6" 

Bandenspanning Zie de wang van de band 

Draairuimte 120 cm 

Kantelhoek rugleuning 80 °-120° 

Vering Niet beschikbaar 

Lengte 100 cm 

Breedte 62,5 cm 

Hoogte 97,5-142,5 cm 

Draaicirkel 62 cm 

Gewicht incl. accu's 53,6 kg 54,9 kg 56,3 kg 

Totaalgewicht 77,6 kg 78,9 kg 80,3 kg 

Max. gewicht van de 

gebruiker 

135 kg 

* Voor de berekening van de actieradius (maximale afstand die met volledig opgeladen

accu's kan worden gereden) is uitgegaan van het volgende: temperatuur van 20 °C,

gebruiker weegt 80 kg, de rolstoel is volledig nieuw, de accu's zijn volledig opgeladen en er

wordt gereden met een constante rijsnelheid van 9,1 km/u.
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10.1 Testresultaten stabiliteitstest 

- De tolerantiewaarde is +0, -1°.

- Testomstandigheden: gewicht van de gebruikte proefpop: 135 kg/298 lb

- NB: deze stabiliteitstest is uitgevoerd met de rolstoel in de zitstand.

Testeis Min. Max. 

Statische stabiliteit 

heuvelopwaarts 

20 ° 20 ° 

Statische stabiliteit 

heuvelafwaarts 

16,7 ° 20 ° 

Statische stabiliteit zijwaarts 16 ° 16 ° 

11. REINIGING & RECYCLING

11.1 Reinigen 

11.1.1 Om de levensduur van de rolstoel te verlengen, wordt aanbevolen om de 

rolstoel regelmatig (indien mogelijk dagelijks) te reinigen en met name 

wanneer u ermee door regen en/of sneeuw hebt gereden. We raden 

echter ten zeerste af om met de rolstoel door regen en/of sneeuw te 

rijden. Mocht het echter onverwacht beginnen te regenen, zoek dan een 

schuilplaats en schakel de rolstoel UIT terwijl u wacht tot het droog wordt. 

Als u geen geschikte schuilplaats kunt vinden, rijd dan door naar uw 

eindbestemming. Probeer echter altijd eerst een schuilplaats te zoeken, 

omdat rijden in de regen de rolstoel kan beschadigen en de levensduur 

aanzienlijk kan beperken. 

11.1.2 Bekleding van zitting: reinig met zeepsop. Wring de spons/doek goed uit 

alvorens de zitting te schrobben. Wacht tot de bekleding volledig is 

opgedroogd alvorens de rolstoel te gebruiken. 

11.1.3 Frame: reinig het frame met een vochtige doek. Vermijd het gebruik van 

overvloedig water om schade aan de motor, bedrading en de accu's te 

voorkomen. Gebruik indien beschikbaar perslucht om de rolstoel te 

reinigen. Let op: de luchtdruk mag niet hoger zijn dan 7 kg/cm2 en houd 

het mondstuk op minimaal 10 cm van de rolstoel. 

11.1.4 Bekleding: reinig met een vochtige doek. Laat de bekleding opdrogen en 

breng indien gewenst een dun laagje was aan. 



48 

11.2 Recycling na gebruik 

11.2.1 Een recyclingplan dient te voldoen aan de binnen uw land of regio 

geldende richtlijnen inzake de bescherming van het milieu. Bekijk de 

onderstaande tabel ter referentie aangezien de richtlijnen per land of 

regio kunnen verschillen. 

Materiaal Onderdeel Oplossing 

Aluminiumlegering Frame Recyclebaar 

ABS Diverse Recyclebaar 

Diverse Accu Recyclebaar 

Diverse Motor/reductietandwiel Recyclebaar 

Diverse Elektrische onderdelen Recyclebaar 

11.2.2 Er zijn talloze organisaties waar u gebruikte rolstoelen kunt inleveren. 

Deze organisaties proberen de rolstoel een tweede leven te geven of 

demonteren het elektrische systeem en de accu's om de losse onderdelen 

te kunnen recyclen. Zoek op het internet naar dergelijke organisaties bij u 

in de buurt en help anderen en het milieu. Mocht u niet over internet 

beschikken, vraag dan een begeleider of iemand anders in uw omgeving 

om hulp. Verschillende onderdelen van deze rolstoel moeten worden 

gerecycled. Elke dag is de Dag van de Aarde. 

11.2.3 Neem voor meer informatie over het recyclen 

van gebruikte accu's contact op met het 

afvalverwerkingsbedrijf in uw gemeente. 

12. GARANTIE

12.1 Serienummer 

Noteer hieronder het serienummer van de rolstoel om gebruik te kunnen 

maken van de aftersalesservices en garantie. U vindt het serienummer op de 

steun onder bedieningspaneel. 

Model Ergo Stand (KP-80) 

Serienummer 
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12.2 Garantiebeleid 

12.2.1 Voorwaarden en duur van de garantie 

Garantievoorwaarden 

12.2.1.1 Er worden geen kosten in rekening gebracht voor reparaties indien de 

problemen zijn te wijten aan een fabricagefout of wanneer 

onderdelen binnen de garantieperiode defect gaan (dergelijke 

reparaties worden hierna reparaties onder garantie genoemd). 

12.2.1.2 Reparaties onder garantie mogen uitsluitend worden uitgevoerd door 

een erkende Karma-dealer. 

12.1.1.3 De kosten van het transport van de rolstoel naar de werkplaats van de 

dealer zijn voor rekening van de eigenaar van de rolstoel. 

12.2.1.4 Vervangen onderdelen zijn het eigendom van Karma. 

Duur van de garantie en items die onder de garantie vallen 

Neem contact op met uw lokale dealer. 

12.2.2 Items die niet onder de garantie vallen 

Items die niet onder de garantie vallen 

Het onderstaande valt niet onder de garantie:  

12.2.2.1 Verbruiksartikelen zoals remschijven of -blokjes, koppelingsplaat en 

-voering, lampjes, zekeringen, bekleding en zitkussen, remkabel,

keerring en pakking, schroeven/bouten en sluitringen, smeerolie en 

-vet, koolborstels in de motor, accuvloeistof, matten voor voetplaten,

enz.; 

12.2.2.2 Onderdelen die geluiden of trillingen veroorzaken die geen negatieve 

gevolgen hebben voor de werking en betrouwbaarheid van de 

rolstoel; 

12.2.2.3 Gebruiksslijtage en normale slijtage (o.a. slijtage van laklaag, 

gegalvaniseerde en kunststof onderdelen); 

12.2.2.4 Schade door gebrekkig onderhoud of onjuiste bediening en opslag; 

12.2.2.5 Kosten van routine-inspecties, afstellingen, bijvullen van olie, reiniging 

en ander onderhoud; 

12.2.2.6 Kosten van periodieke inspecties en periodiek onderhoud; en 
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12.2.2.7 Kosten die gevolg zijn van een reparatie onder garantie, kosten of 

compensatie voor het niet kunnen gebruiken van de rolstoel 

(telefoonkosten, transportkosten, huurkosten voor vervangend 

vervoer, reiskosten, enz.). 

12.2.3 Defecten die niet onder de garantie vallen 

Defecten die het gevolg zijn van een van de volgende situaties, vallen niet 

onder de garantie: 

12.2.3.1 De in deze gebruikershandleiding aanbevolen inspecties en 

periodieke onderhoudswerkzaamheden zijn niet uitgevoerd; 

12.2.3.2 Onjuiste opslag; 

12.2.3.3 Het aanpassen van onderdelen zonder goedkeuring van Karma of het 

monteren van niet door Karma goedgekeurde onderdelen; 

12.2.3.4 Schade als gevolg van het gebruik van niet door Karma goedgekeurde 

of aanbevolen onderdelen; 

12.2.3.5 Schade en defecten als gevolg van onjuist gebruik van de rolstoel, 

zoals het met hoge snelheid nemen van stoepranden en drempels of 

het vervoeren van passagiers of goederen; 

12.2.3.6 Rijden in omgevingen waar de rolstoel niet voor bedoeld is en 

gewoonlijk niet wordt gebruikt; 

12.2.3.7 Schade of corrosie als gevolg van omgevingsfactoren zoals 

schadelijke deeltjes in de lucht (chemische stoffen, hars, enz.) 

opspringende stenen, hagel, harde wind, bliksem, overstromingen 

enz. 

12.2.3.8 Het vervangen van materialen of onderdelen zonder goedkeuring van 

Karma (aanpassingen waardoor de stabiliteit van de rolstoel afneemt); 

12.2.3.9 De rolstoel mag niet door een ander voertuig of object worden 

geduwd of getrokken wanneer een gebruiker in de rolstoel zit en 

wanneer de achterwielen niet in de vrijloopmodus staan; en 

12.2.3.10 Rijden met een rolstoel die ouder is dan 10 jaar zonder dat de 

constructie is gecontroleerd. 

12.2.4 Verantwoordelijkheden van de gebruiker 

De gebruiker dient: 
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12.2.4.1 De elektrische rolstoel te gebruiken in overeenstemming met de 

aanwijzingen in deze gebruikershandleiding; 

12.2.4.2 De dagelijkse controles uit te voeren; 

12.2.4.3 De door Karma aanbevolen periodieke onderhoudswerkzaamheden 

uit te voeren en/of uit te laten voeren; en 

12.2.4.4 De uitgevoerde reparaties, controles en onderhoudswerkzaamheden 

achter in deze gebruikershandleiding te noteren. 

12.2.5 Geldigheid van de garantie 

12.2.5.1 Het garantieformulier moet volledig zijn ingevuld en zijn voorzien van 

de stempel van de Karma-dealer waar de rolstoel is gekocht. 

12.2.6 Overdracht van garantierechten 

12.2.6.1 Wanneer u een tweedehands Karma-rolstoel koopt terwijl de garantie 

nog niet is verlopen, gaat u met de gebruikershandleiding en de 

rolstoel naar de Karma-dealer waar de rolstoel is gekocht, om deze 

op uw naam te laten registeren. 

Garantieformulier (u kunt een kopie van dit formulier maken) 

Volledige naam: 

Geslacht: 

Geboortedatum: 
MM / DD /  JJJJ 

/ / 

Adres: 

Model: KARMA Ergo Stand (KP-80) 

Serienummer: 

Aankoopdatum: 
MM / DD /  JJJJ 

/ / 

Handtekening koper: 
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Gegevens dealer 

Naam van winkel: 

Telefoonnummer en 

adres: 

Mocht u suggesties hebben hoe wij onze producten kunnen verbeteren, neem dan 

gerust contact op met uw lokale dealer. Bedankt en veel plezier met uw aankoop. 
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