
   

Gefeliciteerd, u heeft gekozen voor een fauteuil van ijcoon . Lees voor gebruik deze 
handleiding aandachtig door. Wij wensen u veel plezier met uw fauteuil. It’s your ijcoon!  

Plaatsing 

1.1 Veiligheid 

• Let bij het bedienen van de fauteuil op dat kinderen of huisdieren niet bekneld 
raken tussen de bewegende delen. Laat kinderen de fauteuil niet bedienen of 
ermee spelen. 

• De fauteuils met sta-op functie zijn voorzien van een rem (tandwiel), die de 
fauteuil ‘vast’ zet als de sta-op functie wordt gebruikt. Indien u uit de fauteuil wilt 
stappen of in de fauteuil wilt gaan zitten op het moment dat de fauteuil in de sta-
op functie staat, staat de fauteuil ‘vast’ en kan de stoel niet draaien. Wij zijn niet 
verantwoordelijk voor schade en/of letsel veroorzaakt door verkeerd gebruik van 
de sta-op functie. 

1.2 Plaatsen 

• De fauteuil dient op een vlakke ondergrond geplaatst te worden. Indien een 
fauteuil niet op een vlakke ondergrond staat, veroorzaakt dat schade aan het 
systeem en kan dat een krakend verstelmechanisme tot gevolg hebben. 

• Houd bij het verplaatsen van de fauteuil, rekening met de vloer. Bij krasgevoelige 
vloeren is het raadzaam om viltjes onder de voet van de fauteuil te plakken om 
beschadigingen te voorkomen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor 
beschadigingen aan de vloer, veroorzaakt door de fauteuil. 

• Til de fauteuil op aan de onderzijde van de armen of het zijpaneel, maar nooit 
bovenaan de armen. 

• Indien de fauteuil is voorzien van een accu dient u deze, nadat de fauteuil is 
uitgepakt, circa 6 tot 8 uur op te laden. Vanuit de fabriek is de accu niet volledig 
opgeladen. Bij punt 4.3 leest u hoe u de accu kunt opladen. 

• Zet de fauteuil niet in direct zonlicht of nabij een openhaard/houtkachel. Dit om 
verkleuring en/of vervorming van de fauteuil te voorkomen. 
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Bediening 

2.1 Tiptoetsbediening 

Aan de binnenzijde van de arm of bij sommige modellen aan de zijkant van de zitting zit 
de tiptoetsbediening, waarmee u de fauteuil bedient. De tiptoetsbediening kan zowel in 
zilver als zwart worden uitgevoerd. De kleur is afhankelijk van de kleur voet die u heeft 
gekozen. Afhankelijk van de opties die u gekozen heeft in de fauteuil, hebben we 
verschillende uitvoeringen. Uit onderstaand schema kunt u opmaken welke uitleg voor 
u van toepassing is: 

Uw fauteuil heeft geen sta-op functie: 

==> U heeft geen extra opties ==> lees verder bij uitleg 2.2 

Uw fauteuil heeft wel een sta-op functie: 

==> U heeft geen extra opties ==> lees verder bij uitleg 2.3 

2.2 Bediening van de fauteuil Vera Relax (zonder sta-op functie/met 
voetklep) d.m.v. van de tiptoetsen aan de binnenzijde van de arm  

De fauteuil heeft twee motoren. Het bedieningspaneel heeft drie toetsen. Elke toets 
heeft een tweeledige werking: door de toets in te drukken, gaat de motor bewegen. Laat 
u de toets 2 seconden los en drukt u deze opnieuw in, dan zal de motor in 
tegenovergestelde richting bewegen. 

• De voorste toets is voor het bedienen van de voetklep. Houd de toets ingedrukt, 
zodat de voetklep uitklapt. Als de voetklep volledig is uitgeklapt, kantelt de 
fauteuil naar achteren. Laat de toets los op wanneer u in de gewenste positie zit. 
Laat u de toets minimaal 2 seconden los en drukt u de voorste toets opnieuw in, 
dan klapt de voetklep weer in en kantelt de stoel naar z’n neutrale positie. 

• De middelste toets is om de fauteuil snel in z’n neutrale positie te krijgen. Dit 
noemen we de home-toets. Houd de tweede toets ingedrukt, zodat alle functies 
tegelijk inklappen. Zo kan u bijvoorbeeld zowel de voetenklep als de kanteling 
van de fauteuil tegelijkertijd terugbrengen naar de nul-positie. 

• De achterste toets is om de rug-kanteling van de fauteuil los te bedienen. Houd 
de toets ingedrukt tot de fauteuil naar wens is gekanteld. Laat de toets los. 
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2.3 Bediening van de fauteuil Vera Up (met sta-op functie/met voetklep) 
d.m.v. de tiptoetsen aan de binnenzijde van de arm  

De fauteuil heeft twee motoren en een sta-op functie. Het bedieningspaneel heeft drie 
toetsen. 

Elke toets heeft een tweeledige werking: door de toets in te drukken, gaat de motor 
bewegen. Laat u de toets 2 seconden los en drukt u deze opnieuw in, dan zal de motor in 
tegenovergestelde richting bewegen. 

• De voorste toets is voor het bedienen van de voetklep. Houd de toets ingedrukt, 
zodat de voetklep uitklapt. Als de voetklep volledig is uitgeklapt, kantelt de 
fauteuil naar achteren. Laat de knop los in de gewenste positie. Laat u de toets 
minimaal 2 seconden los en drukt u de voorste toets opnieuw in, dan klapt de 
voetklep weer in en daarna kantelt de stoel terug in zijn neutrale positie. 

• De middelste toets is voor het bedienen van de sta-op functie. Houd de 
middelste toets ingedrukt om de stoel in z’n sta-op positie te brengen. Laat de 
knop los als hij in de gewenste positie staat. Daarna kunt u opstaan. De stoel blijft 
in de sta-op stand staan zodat de stoel al in de juiste stand staat om makkelijk in 
de fauteuil te kunnen gaan zitten. Laat u de toets minimaal 2 seconden los en 
drukt u deze opnieuw in, dan zal de fauteuil weer terugkeren in z’n nul-positie. 

• De achterste toets is om de fauteuil naar achteren te laten kantelen. Houd de 
toets ingedrukt tot de fauteuil naar wens is gekanteld. Laat de toets los. Gebruik 
de middelste toets om de fauteuil weer terug te laten keren naar z’n neutrale 
positie. 

2.4 Reset van uw fauteuil 

Indien de fauteuil niet meer functioneert, kan het zijn dat de accu leeg is. Laad zoals 
omschreven is bij punt 4 de accu op. Wanneer de fauteuil nog niet functioneert, kunt u 
een reset uitvoeren. Druk daarvoor meer dan 10 seconden de drie toetsen van uw 
bedieningspaneel in. De lampjes achter de bediening gaan branden en één of meerdere 
motoren gaan bewegen, gevolgd door een pieptoon. Hierna is de reset voltooid. Uw 
kunt uw fauteuil weer opnieuw gebruiken. Indien de fauteuil nog niet werkt, neem dan 
contact op met uw winkelier. 
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Gebruik van de accu 

3.1 Eerste keer opladen voor het eerste gebruik 

Laad de accu minstens 6 tot 8 uur 
De oplader kan gebruikt worden als transformator. U kunt de fauteuil continu 
aangesloten houden zonder dat de accu overladen wordt. Bedenkt u wel dat het 
continu aangesloten laten van de oplader invloed heeft op de levensduur van de accu. 
We raden voor de levensduur van de accu aan om na het laden de lader te ontkoppelen.

3.2 Gebruik van de accu 

Door gebruik van de accu neemt de capaciteit af. De gebruikstijd is van vele factoren 
afhankelijk zoals gewicht van de gebruiker, de omgevingstemperatuur en het gebruik. 
Terwijl u de fauteuil bedient door op het toetsenpaneel te drukken, worden de lampjes 
achter de toetsen op het bedieningspaneel wit. Dit houdt in dat de accu voldoende 
capaciteit heeft. Knippert het bedieningspaneel tijdens de bediening of klinkt er een 
pieptoon, dan dient u de accu zo spoedig mogelijk op te laden. 

3.3 Het opladen van de accu 

• De tijdsduur van het opladen is afhankelijk van de restcapaciteit in de accu, maar 
ligt tussen de 6 en 8 uur. 

• Tijdens het laadproces brandt een groen controlelampje op de adapter/lader als 
teken dat deze op de netstroom/stopcontact is aangesloten. 

• Tijdens het laadproces knipperen de lampjes achter de toetsen op het 
bedieningspaneel. Wanneer de accu 100% is opgeladen, worden de lampjes wit. 

• Tijdens het opladen is de fauteuil normaal te gebruiken. 
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3.4 Algemene gebruikshandleiding accu 

• Belangrijk: laat een koude accu (5 graden of minder) minimaal één uur op 
kamertemperatuur komen, voordat deze aangesloten wordt op de oplader. 

• De accu mag niet worden opgeladen bij temperaturen onder 0 graden en boven 
40 graden Celsius. 

• Gebruik uw accu uitsluitend in goed geventileerde ruimtes. 
• Gebruik uitsluitend de originele accu, kabels en adapter/oplader. 
• Het gebruik van een verlengkabel wordt afgeraden. 
• De accu, kabels en adapter/oplader mogen niet gebruikt worden als deze 

beschadigingen vertonen. Indien er beschadigingen zijn, neemt u dan contact op 
met uw leverancier voor vervanging van deze onderdelen. 

• De accu dient met de nodige zorgvuldigheid gebruikt te worden. Laat deze dus 
niet vallen of ergens tegenaan stoten en stel de accu niet bloot aan sterke 
vibraties. 

• Stel uw accu niet bloot aan open vuur. 
• Probeer de accu niet open te maken. 
• Dompel de accu niet onder water. 
• Houd de accu buiten het bereik van kinderen. 

3.5 Milieu 

Gooi de accu aan het eind van zijn levensduur niet weg bij het normale huisvuil, maar 
lever deze in bij een door de overheid aangewezen inzamelpunt. Op die manier levert u 
een bijdrage aan een schonere leefomgeving. Belangrijk: de accu dient ook bij géén of 
weinig gebruik minstens één keer in de 3 maanden volledig te worden opgeladen. Op de 
accu en de oplader zit een garantie van 1 jaar. 

 


