Handleiding Sandapter Rolstoel Achterwielset
Inhoud:

-

-

Twee 49 cm. Wheeleez
ballonbanden
Twee assen (#316 RVS) met
verloop van 20 mm. naar 12,0 of
12,7 mm. (afhankelijk van type
rolstoel)
Twee borgveren (#316 RVS)
Vier stelringen (kunststof met
#316 RVS inbusboutjes)
Twee groene kunststof
afstandshouders (ca. 10 cm. lang)
Twee rode kunststof doppen

Accesoires uitgestald op rolstoelzitting

Borgveer

Stelring

Ballonband

Lees voor gebruik onderstaande aandachtspunten m.b.t. veiligheid goed door!
De Sandapter Rolstoel Achterwielset is opgebouwd uit zeer hoogwaardige materialen
en uitgebreid getest in de praktijk. Desondanks willen wij benadrukken dat uw rolstoel
van origine niet ontwikkeld is om met ballonbanden uitgerust te worden. Gebruik van
de Sandapter Rolstoel Achterwielset geschiedt derhalve op eigen risico. Houd
onderstaande veiligheidspunten goed in de gaten!








Doordat de ballonbanden kleiner zijn dan de meeste reguliere rolstoelwielen
kan het zijn dat met de Sandapter Rolstoel Achterwielset uw remmen niet
werken. Op het (vlakke) strand geeft dit geen problemen, maar op steile
hellingen zoals duinen, overgangen e.d. kan dit leiden tot gevaarlijke situaties.
Dit dient dan ook vermeden te worden, bevestig de Sandapter Rolstoel
Achterwielset pas aan de voet van het strand!
Doordat de ballonbanden kleiner zijn dan de meeste reguliere rolstoelwielen
komt uw rolstoel met de Sandapter Rolstoel Achterwielset vaak licht
achterover te staan. Hierdoor wijzigt het kantelpunt. Voorkom achterover
kantelen en houd tijdens het rijden altijd uw begeleider achter uw rolstoel!
Doordat de ballonbanden iets verder uit elkaar staan dan uw reguliere
rolstoelwielen wordt uw frame iets anders belast. Dit is normaal gesproken
geen probleem. Twijfelt u echter over de sterkte van uw rolstoelframe dan
adviseren wij uw rolstoel-leverancier te raadplegen alvorens gebruik van de
Sandapter Rolstoel Achterwielset te maken.
Doordat de Sandapter Rolstoel Achterwielset universeel bruikbaar is dient u
de (groene) afstandhouders zelf op de juiste lengte te zagen. Dit is zeer
eenvoudig en kan met bijv. een ijzerzaagje. Voorkom echter ten aller tijden
rijden zonder afstandhouder, dit kan ertoe leiden dat de as met wiel uit de
rolstoel schiet!

Montagebenodigdheden



IJzerzaagje of ander type zaag, om de afstandhouder op de juiste lengte te
zagen (zie montage-instructie)
Inbussleutel nr. 6 om de stelringen vast te draaien (zie montage-instructie)

Montage-instructie:
1 Verwijder de originele wielen van
de rolstoel.

2 Steek de as door de as-opening
van de rolstoel.

3 Borg de as met de borgveer.

4 Meet de juiste lengte van de
afstandhouder op en zaag deze op
lengte.
De afstandhouder dient op
zodanige lengte gezaagd te
worden dat de as niet meer terug
kan schuiven door de as-opening
van de rolstoel, en de as dus op
zijn plaats blijft. Hiertoe bepaalt u
de afstand van de bevestigde
borgveer tot de as-opening van de
rolstoel (zie afbeeldingen) en zaagt
u de afstandhouder op deze lengte.
Een eenvoudig ijzerzaagje volstaat
hiertoe. Het uiteindelijke resultaat
ziet u in de volgende stap van deze
handleiding.
Tip: Indien u de set voor meerdere
rolstoelen wilt gebruiken, kunt u
eenvoudig afstandshouders
bijbestellen en per rolstoel op maat
zagen!

5 Plaats de afstandhouder.
Let op: Hiertoe dient de borgveer
weer verwijderd te worden. Plaats
de borgveer na plaatsing van de
afstandhouder wel terug, rijden
zonder borgveer is gevaarlijk en
dient vermeden te worden!

6 Plaats twee stelringen op het dikke
gedeelte van de as, met
daartussen de Wheeleez
balloband. Stel de band op de
juiste afstand van de zitting van de
rolstoel, en zet de band vast op de
as door de stelringen strak te
draaien.
De band dient zodanig geplaatst te
zijn dat deze de rolstoel (frame en
zitting) niet raakt. Houd er hierbij
rekening mee dat de lage druk
ballonband iets breder wordt
wanneer de gebruiker in de rolstoel
gaat zitten!
Tip: Indien u de set voor meerdere
rolstoelen wilt gebruiken, is het
handig het inbussleuteltje mee te
nemen, zodat u de band eenvoudig
voor elke rolstoel op de juiste plek
op de as vast kunt zetten.

7 Plaats de dop aan het uiteinde van
de as.
Hiermee is het relatief scherpe
uiteinde van de as beter
afgeschermd, ter voorkoming van
verwondingen of schade bij stoten
of botsen

8 Herhaal deze stappen voor de
andere zijde van de rolstoel.
Uw rolstoel is nu gereed voor
gebruik op het strand. Houd de
veiligheidsaspecten uit deze
handleiding altijd in de gaten!

Tot slot
Voor Sandapter ombouwsets worden uitsluitend zeer hoogwaardige materialen
gebuikt, om zo maximale levensduur onder zware omstandigheden als strand te
garanderen. Indien desondanks een onderdeel kapot zou gaan zijn alle
componenten los na te bestellen. Informeer hiervoor bij uw dealer!

