
Gebruiksaanwijzing 
voor uw eigen 
Fitform Wellness fauteuil!

Uw welzijn, onze passie!
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1.  Voorwoord

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Fitform-

fauteuil. U heeft de juiste keuze gemaakt! Met deze 

aankoop heeft u zich verzekerd van jarenlang optimaal 

zitcomfort en een prima productkwaliteit. 

Deze gebruiksaanwijzing is geschreven voor de gebruikers van Fitform-fauteuils. 

Leest u de informatie in dit boekje, voor in gebruik name, daarom zorgvuldig 

door. Naast adviezen en waarschuwingen rondom gebruik en een algemene 

gebruiksaanwijzing, vindt u hierin ook gebruiksaanwijzingen voor specifieke 

opties en/of accessoires. 

Leest u ook de informatie in het apart bijgesloten Fitform informatieboekje. 

Daarin vindt u tevens onderhoudsadviezen voor de bekleding van uw stoel.

Als u de instructies in deze gebruiksaanwijzing en in het Fitform informatieboekje 

goed opvolgt, kunt u jarenlang plezier hebben van uw Fitform-fauteuil!

Wij wensen u veel zitplezier toe.
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2.  Belangrijke algemene informatie

2.1.  Fitform

Fitform is een Nederlands merk dat is gespecialiseerd in het design 

van functioneel, ergonomische technologie voor juist zitten. Fitform 

produceert moderne en comfortabele fauteuils met vele mogelijkheden 

en verstelmogelijkheden. Alle zitoplossingen voldoen aan de laatste 

wetenschappelijke inzichten met betrekking tot ergonomie.

Fitform is een merk van Wellco International BV.

Het adres van Wellco International BV is:
Randweg 17
5683 CL BEST
Nederland

Telefoon : +31 (0)88 3388100
Fax    : +31 (0)88 3388199
Web			 	 :	www.fitform.nl,	www.wellco.nl	

2.2.  Algemene instructie en waarschuwingen

Uw	Fitform-Wellnessfauteuil	is	grondig	gecontroleerd	door	Wellco	en	wordt	gereed	voor	
gebruik	geleverd.	Uw	leverancier	zal	aanwezig	zijn	op	het	moment	dat	u	begint	met	het	
gebruik	van	de	Fitform-fauteuil.	Uw	leverancier	is	getraind	om	de	fauteuil	nogmaals	te	
controleren	en	zal,	indien	nodig,	direct	contact	opnemen	met	Wellco	International	BV.

Wij	 adviseren	 u	 dit	 onderdeel	 van	 de	 gebruiksaanwijzing	 zorgvuldig	 door	 te	
lezen	omdat	dit	zaken	bevat	m.b.t.	veiligheid	en	mogelijke	gevaren.	Volgt	u	alle	
instructies	in	deze	gebruiksaanwijzing	te	allen	tijde	op.

Mechaniek
WAARSCHUWING: Deze	fauteuil	is	voorzien	van	een	krachtig	motor	mechaniek.	
Kijk	 eerst	 of	 er	 niets	 beklemd	 kan	 raken	 tussen	 de	 bewegende	onderdelen	

van	het	mechaniek	voor	u	de	verstelmogelijkheden	gaat	gebruiken	(kijk	vooral	goed	uit	
wanneer	er	kinderen	of	huisdieren	in	de	buurt	zijn).

Plaatsing van de fauteuil
•	 	Elke	fauteuil	moet	zo	worden	geplaatst	dat	alle	verstelmogelijkheden	zonder	
enige	obstructie	kunnen	worden	gebruikt.

•	 Controleer	of	het	elektriciteitssnoer	geen	struikelgevaar	op	kan	leveren.
•	 Om	kanteling	van	de	Fitform-fauteuil	tijdens	gebruik	te	voorkomen,	moet	de	fauteuil		
	 geplaatst	worden	op	een	vaste,	horizontale	ondergrond.
•	 Ten	alle	tijden	moet	de	netstroom	van	de	fauteuil	af	te	halen	zijn.	Zorg	er	dus	voor	dat	
	 u	gemakkelijk	de	stekker	uit	het	stopcontact	kunt	halen.	Om	de	netstroom	van	de	
	 Fitform-fauteuil	af	te	halen	kunt	u	ook	de	transformator	loskoppelen.	
•	 Gebruik	de	fauteuil	niet	op	een	hellend	vlak,	of	op	een	instabiel	oppervlak	(bijv.	zand).
•	 De	Fitform	Wellnessfauteuil	mag	alleen	binnenshuis	gebruikt	worden.	

Gebruik
•	 De	Fitform-fauteuil	is	ontworpen	om	1	persoon	tegelijkertijd	in	te	laten	zitten.
•	 	Het	maximum	gewicht	van	de	persoon	in	de	fauteuil	mag	niet	meer	zijn	dan	
150	kg.

•	 Gebruik	de	fauteuil	niet	wanneer	deze	wordt	belast	met	een	gewicht	groter	dan	150	kg.
•	 Belast	de	actuator	niet	door	herhaaldelijk	op	de	handbedieningknoppen	te	drukken.
•	 Laat	de	stoel	niet	alleen	bij	kinderen.
•	 De	gebruiker	mag	de	fauteuil	op	geen	enkele	manier	modificeren.
•	 Het	is	niet	toegestaan	om	op	de	zitting	of	beensteun	te	gaan	staan.
•	 Het	is	niet	toegestaan	om	op	een	andere	plek	dan	de	zitting	te	gaan	zitten	(bijv.	
	 armleuning	of	beensteun).
•	 	Wellco	 zal	geen	verantwoordelijkheid	op	zich	nemen	voor	onrechtmatig	gebruik	 van	 
de	fauteuil.

•	 Hoewel	de	Fitform-fauteuil	uitgebreid	getest	is,	kan	het	nooit	worden	uitgesloten	dat	de	
	 fauteuil	invloed	heeft	op	de	werking	van	elektromagnetische	velden	(bijv.	alarm	
	 systemen).
•	 	De	beweging	van	de	Fitform-fauteuil	kan	worden	beïnvloed	door	sterke	elektro-
magnetische	velden	(bijv.	mobiele	telefoons,	elektrische	generatoren	of	kracht	bronnen).	
Wanneer	uw	fauteuil	reageert	op	een	stralingsbron	en	onverwacht		gedrag	vertoont,	
trek	de	stekker	uit	het	stopcontact	en	probeer	de	stralingsbron	te		achterhalen.	



6 7

Transport
Het	is	niet	de	bedoeling	dat	de	Fitform-fauteuil	wordt	vervoerd	nadat	de	fauteuil	
bij	u	is	afgeleverd.	Wanneer	u	verhuist	naar	een	andere	woning,	moet	de	fauteuil	

net	zo	behandeld	worden	als	de	andere	meubels	in	de	woning.	Zorg	ervoor	dat	de	fauteuil	
tijdens	het	transport	niet	kan	verschuiven.	Daarnaast	adviseert	Wellco	om	de	stoel	iets	in	
de	sta-oppositie	te	brengen	(houten	poten	aan	voorzijde	ongeveer	2	cm.	omhoog).
Bescherm	de	fauteuil	tegen	extreme	hoge	of	lage	temperaturen,	hoge	luchtvochtigheid	of	
andere	negatieve	weersinvloeden.	Voor	optimale	bescherming	tegen	stof	en	ander	vuil	is	
het	verstandig	om	een	laken	over	de	fauteuil	te	leggen.	

De	Fitform-fauteuil	moet	vervoerd,	gebruikt	en	opgeslagen	worden	volgens	de	volgende	
voorwaarden	om	zolang	mogelijk	gebruik	te	kunnen	maken	van	het	product.
Omgevingstemperatuur:		 10˚C	-	40˚C
Relatieve	vochtigheid:		 30%	-	75%
Luchtdruk:		 70kPA	–	106kPA

Storing & mankementen
Controleer	bij	storing	altijd	eerst	of	de	stekker	 in	het	stopcontact	zit.	 In	alle	
andere	gevallen	van	storing,	adviseren	wij	u	de	stekker	uit	het	stopcontact	te	

verwijderen	en	contact	op	te	nemen	met	uw	leverancier	die	de	storing	zo	spoedig	mogelijk	
zal	trachten	te	verhelpen.	
Bij	schade	aan	het	 frame,	motor,	mechanisme	of	elektrische	onderdelen,	dient	u	direct	
contact	op	te	nemen	met	uw	leverancier.	
Fitform	is	niet	aansprakelijk	voor	eventuele	schade	welke	veroorzaakt	is	door	onzorgvuldig	
of	 onoordeelkundig	 gebruik.	 In	 de	 gebruiksaanwijzing	 kunt	 u	 terugvinden	 over	 welke	
bewegingen	uw	fauteuil	beschikt.	

Onderhoud
Om	 ervoor	 te	 zorgen	 dat	 de	 smeermiddelen	 in	 het	 mechaniek	 niet	 uitdrogen	 is	 het	
verstandig	 om	 1x	 per	 jaar	 de	 draaiende	 delen	 van	 het	 mechaniek	 in	 te	 spuiten	 met	
spuitbus-olie	(bij	voorkeur	met	Teflondeeltjes).	Deze	spuitbus-olie	kunt	u	bij	iedere	Doe-
het-zelf	zaak	aanschaffen	of	bij	ons	bestellen.

Indien	 het	 mechaniek	 bij	 het	 verstellen	 geluid	 maakt,	 is	 het	 waarschijnlijk	 dat	 de	
smeermiddelen	ten	gevolge	van	hoge	kamertemperaturen	zijn	uitgedroogd.	Wij	adviseren	
u	om	ook	dan	bovenstaande	procedure	te	volgen.

Wij	raden	de	gebruiker	aan	om,	na	een	periode	van	5	jaar,	de	fauteuil	elk	jaar	te	controleren	
op	veiligheid	en	onderhoud.

Het	 is	 niet	 toegestaan	 om	 zelf	 reparaties	 aan	 uw	 Fitform-fauteuil	 uit	 te	 voeren,	 of	 de	
fauteuil	te	laten	repareren	door	een	niet	door	Wellco	geautoriseerde	dealer.	Wanneer	een	
fauteuil	door	uzelf	of	door	een	niet	geautoriseerde	dealer	is	gerepareerd	valt	de	fauteuil	
niet	langer	meer	onder	de	garantie	bepalingen	van	Wellco	International	BV	en	vervalt	de	
product	aansprakelijkheid.

Identificatielabel

Waarschuwingen/Warnungen/Warnings

•  Alleen op vaste en vlakke ondergrond gebruiken 
Nur auf festem und ebenem Untergrund verwenden 
Only for use on solid and horizontal grounds

•  Niet voor vervoer van personen 
Nicht zum transport von Personen verwenden 
Do not use for transportation of persons

•  Lees de gebruiksaanwijzing 
Bedienungsanweisung lesen 
Read the manual

Product Type/Typ  Wellness

Datum/Date  Mm/yyyy

Serie Nummer/Serialnumber Xxxxxxx

Max. Gewicht/Max. weight  150 kg

Nom. spanning/Nennspannung/Rated supply voltage:  230 V

Nom. vermogen/Nennaufnahme/Rated input power:  55 VA

Max. inschakelduur/Max. Einschaltdauer/Duty cycle:  15%

Max. Inschakelduur/Max. Einschaltdauer/Duty cycle:  5 Minuten/Min.

50/60 Hz
IP20

Well co
International B.V.

Randweg 17

5683 CL Best

The Netherlands
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3.  Gebruiksaanwijzing electrisch 
verstelbare relax- en / of sta-opfauteuil
3.1. Met losse handbediening

De	bedieningsknoppen	op	de	handbediening	zijn	erg	gevoelig.	
Houd	hier	rekening	mee,	wanneer	de	handbediening	in	de	zak	
wordt	gestoken.	

Handbediening HB1 (M1)

A. Naar de opstastand
Met	knop	A	komt	de	fauteuil	langzaam	in	de	opstastand.
De	opstabeweging	tilt	u	als	het	ware	uit	de	stoel.

B. Terug naar de zitstand en de relaxstand
Met	knop	B	komt	u	vanzelf	weer	terug	in	de	zitstand.	Indien	u	deze	
knop	vasthoudt	komt	er	een	beensteun	uit.	Vervolgens	kantelt	de	
stoel	naar	achteren	en	bereikt	u	de	relax/ruststand.

NB
Indien	 uw	 fauteuil	 beschikt	 over	 een	 zogenaamd	 veiligheidsslot	
heeft	 u	 onderin	 een	 extra	 grijze	 knop	 met	 een	 sleutel	 erop.	
Wanneer	u	deze	indrukt	tot	het	lampje	gaat	knipperen	(ca.	10	sec),	
vergrendelt	u	de	verstelbewegingen	van	de	stoel.	Wanneer	u	het	
knopje	 opnieuw	 indrukt	 en	 het	 lampje	 stopt	met	 knipperen	 (ca.	
10	sec)	is	deze	weer	ontgrendeld.	Extra	veilig	bij	kleine	kinderen	
in	huis.

Handbediening HB2 (M2)

A. Beensteun in
Met	een	druk	op	knop	A,	sluit	de	beensteun	zich.

B. Beensteun uit
Met	 een	 druk	 op	 knop	B	 komt	 de	 beensteun	 omhoog.	 Als	 u	 de	
beensteun	hoger	wilt	dan	de	uiterste	stand,	dan	kunt	u	dit	doen	
middels	knop	D.	Hierbij	worden	tegelijkertijd	de	rugleuning	en	de	
zitting	wat	 naar	 achteren	 gekanteld	 om	 ervoor	 te	 zorgen	 dat	 u	
minder	belasting	op	uw	rug	krijgt.	Als	de	fauteuil	in	de	opstastand	
staat,	 kan	 de	 beensteun	 niet	 bediend	worden.	 Controleer	 of	 de	
fauteuil	geheel	op	de	grond	staat	(knop	D)	als	de	beensteun	niet	
uitkomt.

C. Naar de zitstand en de opstastand
Met	knop	C	komt	de	 fauteuil	vanuit	de	relaxstand	weer	 terug	 in	
de	zitstand.	Door	de	knop	vast	 te	houden	gaat	de	 fauteuil	door	
in	 de	 opstastand	 en	 klapt	 de	 evenueel	 uitstaande	 beensteun	
automatisch	in.	Met	deze	knop	wordt	u	als	het	ware	uit	de	stoel	
getild.

D. Naar de zitstand en de relaxstand
Met	 knop	 D	 komt	 de	 fauteuil	 weer	 terug	 in	 de	 zitstand.	 Wanneer	 u	 de	 knop	 langer	
vasthoudt,	gaat	deze	vanzelf	over	in	de	relax	stand.	Door	daarna	knop	B	in	te	drukken	
komt	de	beensteun	uit	en	komt	u	in	de	ideale	rusthouding.

NB
Indien	 uw	 fauteuil	 beschikt	 over	 een	 zogenaamd	 veiligheidsslot	 heeft	 u	 onderin	 een	
extra	 grijze	 knop	met	 een	 sleutel	 erop.	Wanneer	 u	 deze	 indrukt	 tot	 het	 lampje	 gaat	
knipperen	 (ca.	10	sec),	 vergrendelt	u	de	verstelbewegingen	van	de	stoel.	Wanneer	u	
het	knopje	opnieuw	indrukt	en	het	lampje	stopt	met	knipperen	(ca.	10	sec)	is	deze	weer	
ontgrendeld.	Extra	veilig	bij	kleine	kinderen	in	huis.
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Handbediening HB3 (M3)

A. Beensteun in
Met	een	druk	op	knop	A,	sluit	de	beensteun	zich.

B. Beensteun uit
Met	 een	 druk	 op	 knop	 B,	 komt	 de	 beensteun	 omhoog.	 Als	 u	 de	
beensteun	hoger	wilt	 dan	de	uiterste	 stand,	dan	kunt	u	dit	 doen	 
middels	knop	D.	Hierbij	worden	tegelijkertijd	de	rugleuning	en	de	
zitting	 wat	 naar	 achteren	 gekanteld	 om	 ervoor	 te	 zorgen	 dat	 u	
minder	belasting	op	uw	rug	krijgt.	Als	de	fauteuil	in	de	opstastand	
staat,	 kan	 de	 beensteun	 niet	 bediend	 worden.	 Controleer	 of	 de	
fauteuil	geheel	op	de	grond	staat	(knop	D)	als	de	beensteun	niet	
uitkomt.

C. Naar de zitstand en de opstastand
Met	knop	C	komt	de	fauteuil	vanuit	de	relaxstand	weer	terug	in	de	
zitstand.	Door	de	knop	vast	te	houden	gaat	de	fauteuil	door	in	de	
opstastand	en	klapt	de	eventueel	uitstaande	beensteun	automatisch	
in.	Met	deze	knop	wordt	u	als	het	ware	uit	de	stoel	getild.

D. Naar de zitstand en de relaxstand
Met	knop	D	komt	de	fauteuil	weer	terug	in	de	zitstand.	Wanneer	u	
de	knop	langer	vasthoudt,	gaat	u	vanzelf	over	in	de	relaxstand.	Door	daarna	de	knop	B	
in	te	drukken	komt	de	beensteun	uit	en	komt	u	in	de	ideale	rusthouding.

E. Rugleuning naar voren
Hiermee	komt	u	‘rechter’	te	zitten.

F. Rugleuning naar achteren
Dit	kan	voor	twee	doeleinden	gebruikt	worden:
1.		In	de	zitstand	kan	men	de	zithoek	persoonlijk	 instellen.	Let	op,	dat	 in	de	zitstand	de	
rugleuning	niet	te	ver	naar	achteren	gesteld	wordt,	wat	onderuitzakken	tot	gevolg	heeft.

2.		Wanneer	u	zich	 in	de	relaxstand	bevindt,	kunt	u	hiermee	de	rugleuning	nog	verder	
naar	achteren	bewegen,	zodat	u	kunt	slapen.

NB
Indien	 uw	 fauteuil	 beschikt	 over	 een	 zogenaamd	 veiligheidsslot	 heeft	 u	 onderin	 een	
extra	 grijze	 knop	met	 een	 sleutel	 erop.	Wanneer	 u	 deze	 indrukt	 tot	 het	 lampje	 gaat	
knipperen	 (ca.	10	sec),	 vergrendelt	u	de	verstelbewegingen	van	de	stoel.	Wanneer	u	
het	knopje	opnieuw	indrukt	en	het	lampje	stopt	met	knipperen	(ca.	10	sec)	is	deze	weer	
ontgrendeld.	Extra	veilig	bij	kleine	kinderen	in	huis.

Handbediening HB4 (M4)

A. Beensteun in
Met	een	druk	op	knop	A,	sluit	de	beensteun	zich.

B. Beensteun uit
Met	 een	 druk	 op	 knop	B	 komt	 de	 beensteun	 omhoog.	 Als	 u	 de	
beensteun	hoger	wilt	dan	de	uiterste	stand,	dan	kunt	u	dit	doen	
middels	 knop	 D.	 Hierbij	 worden	 tegelijkertijd	 de	 rugleuning	 en	
de	zitting	wat	naar	achteren	gekanteld	om	ervoor	te	zogen	dat	u	
minder	belasting	op	uw	rug	krijgt.

C. Naar de zitstand
Met	knop	C	komt	de	fauteuil	vanuit	de	relaxstand	weer	terug	in	de	
zitstand.

D. Naar de relaxstand
Met	 knop	D	 komt	u	 in	 de	 relaxstand.	Door	daarna	 knop	B	 in	 te	
drukken	komt	de	beensteun	uit	en	komt	u	in	de	ideale	rusthouding.

NB
Indien	 uw	 fauteuil	 beschikt	 over	 een	 zogenaamd	 veiligheidsslot	
heeft	 u	 onderin	 een	 extra	 grijze	 knop	 met	 een	 sleutel	 erop.	
Wanneer	u	deze	 indrukt	tot	het	 lampje	gaat	knipperen	(ca.	10	sec),	vergrendelt	u	de	
verstelbewegingen	van	de	stoel.	Wanneer	u	het	knopje	opnieuw	indrukt	en	het	lampje	
stopt	met	knipperen	(ca.	10	sec)	is	deze	weer	ontgrendeld.	Extra	veilig	bij	kleine	kinderen	
in	huis.
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Handbediening HB5 (M5)

A. Beensteun in
Met	een	druk	op	knop	A,	sluit	de	beensteun	zich.

B. Beensteun uit
Met	 een	 druk	 op	 knop	 B	 komt	 de	 beensteun	 omhoog.	 Als	 u	 de	
beensteun	hoger	wilt	 dan	de	uiterste	 stand,	dan	kunt	u	dit	 doen	
middels	knop	D.	Hierbij	worden	tegelijkertijd	de	rugleuning	en	de	
zitting	 wat	 naar	 achteren	 gekanteld	 om	 ervoor	 te	 zorgen	 dat	 u	
minder	belasting	op	uw	rug	krijgt.

C. Naar de zitstand
Met	knop	C	komt	de	fauteuil	vanuit	de	relaxstand	weer	terug	in	de	
zitstand.

D. Naar de relaxstand
Met	 knop	 D	 komt	 u	 in	 de	 relaxstand.	 Door	 daarna	 knop	 B	 in	 te	
drukken	komt	de	beensteun	uit	en	komt	u	in	de	ideale	rusthouding.

E. Rugleuning naar voren
Hiermee	komt	u	‘rechter’	te	zitten.

F. Rugleuning naar achteren
Dit	kan	voor	twee	doeleinden	gebruikt	worden:
1.		In	de	zitstand	kan	men	de	zithoek	persoonlijk	 instellen.	Let	op	dat	 in	de	zitstand	de	
rugleuning	niet	te	ver	naar	achteren	gesteld	wordt,	wat	onderuitzakken	tot	gevolg	heeft.

2.		Wanneer	u	zich	 in	de	relaxstand	bevindt,	kunt	u	hiermee	de	rugleuning	nog	verder	
naar	achteren	bewegen	zodat	u	kunt	slapen.

NB
Indien	 uw	 fauteuil	 beschikt	 over	 een	 zogenaamd	 veiligheidsslot	 heeft	 u	 onderin	 een	
extra	 grijze	 knop	met	 een	 sleutel	 erop.	Wanneer	 u	 deze	 indrukt	 tot	 het	 lampje	 gaat	
knipperen	 (ca.	10	sec),	 vergrendelt	u	de	verstelbewegingen	van	de	stoel.	Wanneer	u	
het	knopje	opnieuw	indrukt	en	het	lampje	stopt	met	knipperen	(ca.	10	sec)	is	deze	weer	
ontgrendeld.	Extra	veilig	bij	kleine	kinderen	in	huis.

3.2. Met geïntegreerde bediening

Het	 is	 mogelijk	 dat	 uw	 fauteuil	 is	 uitgevoerd	met	 een	 in	 de	 stoel	 zelf	 geïntegreerde	
bediening	 in	 plaats	 van	 met	 een	 losse	 handbediening.	 Vergelijk	 uw	 fauteuil	 met	 de	
afgebeelde	foto’s	en	lees	dan	de	voor	u	juiste	gebruiksaanwijzing.

Zwarte 2-knopsbediening 

Mogelijk	is	uw	fauteuil	uitgevoerd	met	een	zwarte	2-knopsbediening	
aan	de	binnenzijde	van	het	zijpand.	De	ene	knop	beweegt	de	stoel	
naar	achteren	tot	uiteindelijk	in	de	ligstand.	De	andere	knop	beweegt	
de	 stoel	 naar	 voren	 tot	 uiteindelijk	 in	 de	 sta-opstand.	 Vaak	wordt	
deze	knop	gecombineerd	met	een	opstaschakelaar.	

Opstaschakelaar

Mogelijk	 is	 uw	 fauteuil	 uitgevoerd	 met	 een	 opstaschakelaar	 onder	 de	 voorzijde	 van	
de	armlegger.	De	ene	kant	van	de	schakelaar	de	beweegt	de	stoel	naar	achteren	 tot	
uiteindelijk	in	de	kantelstand.		De	andere	kant	van	de	schakelaar	beweegt	de	stoel	naar	
voren	tot	uiteindelijk	in	de	sta-opstand.	Deze	schakelaar	is	altijd	aanwezig	in	combinatie	
met	andere	bedieningsvormen.	Voor	een	optimaal	gebruik	passend	
bij	uw	eigen	natuurlijke	zit-,	relax-,	en	opstabeweging	adviseren	wij	
u	om	voor	het	opstaan	en	weer	gaan	zitten	de	opstaschakelaar	 te	
gebruiken	en	voor	het	relaxen	(beensteun	uit,	achterover	kantelen)	
de	andere	aanwezige	bediening.

Zilverkleurige bedieningsstrip

Mogelijk	is	uw	fauteuil	uitgevoerd	met	een	tiptoets	bedieningsstrip	onder	de	armleuning	of	
op	het	zijpand	van	uw	fauteuil.	De	bedieningstrip	bevat	6	verschillende	bedieningsknoppen.	
Door	 de	 bedieningsknop	 licht	 in	 te	 drukken,	
beweegt	 de	 desbetreffende	 functie	 van	 de	
fauteuil.	 De	 bedieningsstrip	 is	 zo	 geplaatst	 dat	
u	 deze	 vanuit	 de	 positie	 waarin	 u	 zich	 op	 dat	
moment	bevindt,	goed	kunt	bedienen.

RVS 4- of 6 knopsbediening

Mogelijk	 is	 uw	 fauteuil	 uitgevoerd	 met	 een	 RVS	 knopsbediening.	 Bij	 een	 4-knops	
bediening	heeft	u	2	knoppen	voor	de	beensteun	en	2	knoppen	voor	de	kantel-	en	sta-
opverstelling.	Bij	een	6-knopsbediening	zijn	er	ook	nog	2	knoppen	voor	het	verstellen	
van	de	rugleuning	aanwezig.	De	knoppen	die	tegenover	elkaar	liggen	
heffen	elkaar	op,	dat	wil	zeggen	dat	als	de	ene	de	beensteun	uitklapt,	
dan	zorgt	de	knop	ertegenover	dat	de	beensteun	weer	 inklapt.	De	
knoppen	zijn	zo	geplaatst	dat	u	deze	vanuit	de	positie	waarin	u	zich	
op	dat	moment	bevindt,	goed	kunt	bedienen.
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‘’Easy touch’’ knoppen onder de armleuning

Mogelijk	 is	 uw	 fauteuil	 uitgevoerd	 met	
zogenaamde	‘’easy	touch’’	knoppen,	bijvoorbeeld	
onder	 de	 armleuning	 van	 uw	 fauteuil.	 Deze	
knoppen	 activeren	 een	 verstelfunctie	 al	 zodra	
de	vingers	dicht	in	de	buurt	komen	van	de	knop.	

 

Handbediening HB3 (M3) met fitMotion

Uw	 Fitform-fauteuil	 is	 uitgerust	 met	 fitMotion.	 fitMotion	 is	 een	 automatisch	
beweegsysteem	 in	 de	 Fitform-fauteuil.	 Dit	 systeem	 wordt	 automatisch	 geactiveerd,	
zodra	u	plaatsneemt	in	de	stoel.	

Pressure Relief: deze	beweegmodule	wordt	automatisch	geactiveerd	wanneer	U	zit	in	de	
Fitform-fauteuil	met	de	benen	aan	de	grond	(beensteun	staat	niet	uit).	Om	de	minuut	
kantelt	de	stoel	2x2	graden	naar	achteren	en	daarna	2x2	graden	naar	 terug	naar	de	
uitgangspositie.	Dit	herhaalt	zich	continue.		

Slow Motion: deze	beweegmodule	wordt	automatisch	geactiveerd	wanneer	U	zit	 in	de	
Fitform-fauteuil	met	de	beensteun	uit.	Om	de	15	minuten	krijgt	U	een	trilsignaal,	met	
als	doel	U	erop	te	attenderen	dat	het	tijd	is	om	te	gaan	bewegen.	Wanneer	U	de	stoel	
zelf	niet	versteld	en/of	uit	de	stoel	gaat,	gaat	de	stoel	automatisch	bewegen	naar	de	
Slow	Motion	uitgangspositie	(dit	is	een	relaxstand).	Vanuit	die	positie	gaat	de	stoel	op	
30%	van	de	reguliere	motorsnelheid	heen	en	weer	kantelen	(schommelen).	De	beweging	
houdt	15	minuten	aan,	tenzij	U	deze	onderbreekt	door	op	iedere	willekeurige	knop	op	de	
handbediening	te	duwen.	Ook	dit	herhaalt	zich	continue.

A. Beensteun in
Met	een	druk	op	knop	A,	sluit	de	beensteun	zich.

B. Beensteun uit
Met	een	druk	op	knop	B,	komt	de	beensteun	omhoog.	Als	u	de	beensteun	hoger	wilt	dan	
de	uiterste	stand,	dan	kunt	u	dit	doen	middels	knop	D.	Hierbij	worden	tegelijkertijd	de	
rugleuning	en	de	zitting	wat	naar	achteren	gekanteld	om	ervoor	te	zorgen	dat	u	minder	
belasting	op	uw	rug	krijgt.	Als	de	fauteuil	in	de	opstastand	staat,	kan	de	beensteun	niet	
bediend	worden.	Controleer	of	 de	 fauteuil	 geheel	 op	de	grond	 staat	 (knop	D)	 als	 de	
beensteun	niet	uitkomt.

C. Naar de zitstand en de opstastand
Met	knop	C	komt	de	fauteuil	vanuit	de	relaxstand	weer	terug	in	de	zitstand.	Door	de	knop	
vast	te	houden	gaat	de	fauteuil	door	in	de	opstastand	en	klapt	de	eventueel	uitstaande	
beensteun	automatisch	in.	Met	deze	knop	wordt	u	als	het	ware	uit	de	stoel	getild.

RAL7016
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C D
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D. Naar de zitstand en de relaxstand
Met	 knop	D	 komt	 de	 fauteuil	 weer	 terug	 in	 de	 zitstand.	Wanneer	 
u	de	knop	 langer	vasthoudt,	gaat	u	vanzelf	over	 in	de	relaxstand.	
Door	daarna	de	knop	B	in	te	drukken	komt	de	beensteun	uit	en	komt	
u	in	de	ideale	rusthouding.

E. Rugleuning naar voren
Hiermee	komt	u	‘rechter’	te	zitten.

F. Rugleuning naar achteren
Dit	kan	voor	twee	doeleinden	gebruikt	worden:
1.		In	de	zitstand	kan	men	de	zithoek	persoonlijk	 instellen.	Let	op,	
dat	in	de	zitstand	de	rugleuning	niet	te	ver	naar	achteren	gesteld	
wordt,	wat	onderuitzakken	tot	gevolg	heeft.

2.  Wanneer	 u	 zich	 in	 de	 relaxstand	 bevindt,	 kunt	 u	 hiermee	 de	
rugleuning	 nog	 verder	 naar	 achteren	 bewegen,	 zodat	 u	 kunt	
slapen.

G. Slow Motion functie activeren
Hiermee	 kunt	 u	 zelf	 de	 Slow	Motion	 functie	 aan	 en	 uitschakelen.	
Wanneer	het	groene	ledlampje	brandt,	is	de	Slow	Motion	beweging	
in	werking.

H. Fitmotion systeem aan en uit zetten
Wanneer	het	groene	ledlampje	brandt	is	het	automatische	beweeg	systeem	geactiveerd.	
(Alleen	wanneer	iemand	in	de	fauteuil	zit).
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5.   Gebruik verstelbare lendensteun  
en hoofdsteun

Verstelbare lendensteun
Voor	 een	 optimale	 ondersteuning	 voor	 uw	 onderrug	 (lendengebied)	 is	 de	 Fitform-
fauteuil	 voorzien	 van	 een	 in	 hoogte	 verstelbaar	 en	 met	 lucht	 in	 dikte	 aanpasbaar	
lendensteunkussentje	(de	lendensteun)	dat	gestoffeerd	is	in	de	rugleuning	van	uw	fauteuil.
Er	zijn	twee	verschillende	bedieningssystemen	voor	de	verstelbare	lendensteun

1. Fitform-fauteuil met ritssluiting achterop de rugleuning
Achter	de	ritssluiting	bevindt	zich	een	draaiknop	en	een	blaasbalgje.	Door	de	draaiknop	
los	te	draaien	kunt	u	m.b.v.	de	knop	zelf	de	lendensteun	op	de	juiste	hoogte	instellen.	
Door	in	het	blaasbalgje	te	knijpen	wordt	er	lucht	in	de	lendensteun	gepompt	en	krijgt	u	
meer	ondersteuning.	Door	op	het	knopje	te	drukken	dat	zich	op	het	blaasbalgje	bevindt	
kunt	u	de	lendensteun	leeg	laten	lopen.	

2. Fitform-fauteuil zonder ritssluiting achterop de rugleuning
Wanneer	 u	 uw	 hand	 steekt	 tussen	 de	 voorkant	 van	
de	 rugleuning	 en	 de	 zitting	 van	 uw	 fauteuil,	 treft	 u	 de	
bedieningselementen	van	de	verstelbare	lendensteun	aan,	
zijnde	een	 lus	waarmee	u	de	hoogte	van	de	 lendensteun	
kunt	instellen	en	een	blaasbalgje	waarmee	u	de	dikte	van	
de	lendensteun	kunt	instellen.	Haal	deze	naar	voren	en	leg	
ze	op	de	zitting.	Door	voorzichtig	te	trekken	aan	een	van	
de	kanten	van	de	lus,	verstelt	u	de	lendensteun	in	hoogte.	
Door	 in	 het	 blaasbalgje	 te	 knijpen	 wordt	 er	 lucht	 in	 de	
lendensteun	gepompt	en	krijgt	u	meer	ondersteuning.	Door	op	het	knopje	te	drukken	
dat	zich	op	het	blaasbalgje	bevindt,	kunt	u	de	lendensteun	leeg	laten	lopen.	Probeert	
u	verschillende	hoogten	en	dikten	uit	om	de	juiste	ondersteuning	te	creëren.	Wanneer	
u	 deze	 gevonden	 heeft,	 plaatst	 u	 dan	 de	 lus	 en	 het	 blaasbalgje	 weer	 terug	 tussen	
rugleuning	en	zitting.		U	kunt	deze	in	de	toekomst	altijd	weer	verstellen.

N.B. Voor beide systemen geldt dat de lendensteun ALTIJD leeg dient te zijn om deze 
goed in de hoogte te kunnen verstellen.   

Verstelbare hoofdsteun (topswing) 
Wanneer	 uw	 fauteuil	 is	 uitgerust	 met	 een	 verstelbare	
hoofdsteun	dan	kunt	u	zelf	de	gewenste	steun	van	uw	hoofd	
bepalen	door	de	 rugleuning	op	de	hoogte	 van	ongeveer	
30	cm.	vanaf	de	bovenkant	naar	voren	of	naar	achteren	
te	bewegen.	De	hoofdsteun	is	bewust	zo	vervaardigd	om	
ervoor	 te	 zorgen	 dat	 de	 hoofdsteun	 niet	 zomaar	 naar	
achteren	omklapt	op	het	moment	dat	u	uw	hoofd	tegen	de	
hoofdsteun	plaatst.

4.   Gebruiksaanwijzing mechanisch 
verstelbare relaxfauteuils

Kanteling en beensteun
Door	lichte	lichaamsdruk	naar	achteren,	waarbij	u	zich	afzet	op	de	armleuningen,	verstelt	
u	de	stoel	in	een	kanteling	naar	achteren	en	komt	de	beensteun	uit.	De	hoek	tussen	de	
rugleuning	 en	 de	 zitting	 verandert	 hierbij	 niet,	 waardoor	 u	 niet	 de	 neiging	 krijgt	 om	
onderuit	te	zakken.	U	bevindt	zich	nu	in	de	relaxstand.	Door	nog	wat	verder	te	drukken	
kantelt	de	stoel	nog	verder	naar	achteren.	U	bevindt	zich	nu	in	de	ligstand	en	u	heeft	
minimale	belasting	op	uw	rug.	

Door	met	uw	benen	tegen	de	beensteun	te	duwen	en	tevens	wat	voorover	te	gaan	zitten,	
komt	de	stoel	weer	terug	in	de	zitstand.	

Rugverstelling
Middels	de	rugverstelling	van	de	stoel	krijgt	u	een	grotere	hoek	tussen	rugleuning	en	
zitting.	Zorgt	u	ervoor	dat	u	de	rugleuning	niet	zover	verstelt,	dat	u	de	neiging	krijgt	
om	onderuit	 te	 gaan	glijden.	Dit	 is	 geen	 verantwoorde	 zithouding	 en	geeft	 onnodige	
belasting	op	uw	rug.	Vanuit	de	relaxstand	kunt	u	de	rugverstelling	gebruiken	om	in	een	
plattere	ligstand	te	geraken.
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6.    Gebruiksaanwijzing 
opties & accessoires

(indien	aanwezig	op	uw	fauteuil)	 
   5.1 Accusysteem

Dankzij	 het	 accusysteem	 heeft	 u	 niet	 meer	 continue	 een	 snoer	 in	 uw	 woonkamer.	 
Om	ervoor	te	zorgen	dat	uw	Fitform-fauteuil	met	accusysteem	te	allen	tijde	goed	blijft	
functioneren,	is	het	belangrijk	dat	u	deze	gebruiksinstructies	goed	in	acht	neemt.	

Belang van tijdig opladen van het accusysteem.
Het	is	belangrijk	dat	u	het	accusysteem	van	uw	fauteuil	tijdig	oplaadt.	Wij	adviseren	u	om	
direct	na	levering,	het	systeem	van	uw	Fitform-fauteuil	12	uur	op	te	laden.	Tijdens	het	
opladen	kan	de	fauteuil	gewoon	worden	gebruikt.	

Momenteel	zijn	er	2	verschillende	accusystemen	in	omloop.

Systeem 1 (analoog)   Systeem 2 (digitaal)

Opladen bij systeem 1 (analoog)
Bij	dit	systeem	is	het	raadzaam	alléén	op	te	laden	wanneer	de	accusysteem	bijna	leeg	
is.	Wanneer	het	accusysteem	bijna	leeg	is,	hoort	u	tijdens	het	bedienen	van	uw	fauteuil	
een	hoge	pieptoon	met	korte	interval.	Wanneer u continue om de paar seconden dit 
piepsignaal hoort, zijn de accu’s diep ontladen en dienen deze, om blijvende schade 
te voorkomen, onmiddellijk en ca. 36 uur opgeladen te worden. te	worden.	Na	het	
opladen	 is	 het	 bij	 dit	 systeem	 altijd	 raadzaam	 om	 de	 acculader	 na	 het	 laden	 los	 te	
koppelen.

Opladen bij systeem 2 (digitaal)
Bij	dit	systeem	is	het	raadzaam	om	(bij	normaal	gebruik)	 iedere	2	weken	de	accu	ca.	 
6	uur	op	te	laden.	Bij	dit	systeem	hoeft	u	na	het	opladen	de	acculader	niet	los	te	koppelen.

Methode van opladen van het accusysteem
1.	Lokaliseer	de	aansluiting	voor	de	accu	oplader.	
Deze	bevindt	zich	meestal	achter	de	ritssluiting	aan	de	achterzijde	van	de	rugleuning	van	
uw	fauteuil.	Afhankelijk	van	het	type	Fitform-fauteuil	dat	u	heeft	aangeschaft	kunt	u	deze	
ook	aantreffen	onder	de	(open)	armleuning	van	uw	fauteuil	of	onder	het	Fitformlabel	aan	
de	achterzijde	van	uw	fauteuil.

2.	Bij	systeem	1	treft	u	een	kunststof	blokje	aan	dat	met	klittenband	tegen	de	metalen	
plaat	is	bevestigd.	Maak	deze	los	en	plug	de	laadsnoer	in,	sluit	vervolgens	uw	stoel	aan	
op	het	elektriciteitsnet	(wandcontactdoos).	Nu	wordt	het	accusysteem	opgeladen

3.	Bij	systeem	2	sluit	u	het	laadsnoer	en	de	los	bijgeleverde	accu	oplader	/	trafo	aan	op	
de	aansluiting	in	de	armlegger	of	de	plug	achter	de	rits.	Sluit	het	netsnoer	van	de	los	
bijgeleverde	accu	oplader	aan	op	het	elektriciteitsnet	(wandcontactdoos).	Nu	wordt	het	
accusysteem	opgeladen.

Lange tijd geen gebruik
Gaat	u	op	vakantie	of	is	er	een	andere	reden	waarom	uw	fauteuil	lange	tijd	niet	wordt	
gebruikt?	De	accu’s	 in	uw	accusysteem	lopen	dan	heel	 langzaam	leeg.	Het	 is	daarom	
raadzaam	deze	op	te	laten	voor	vertrek	en	direct	na	uw	terugkeer	wanneer	u	de	fauteuil	
weer	in	gebruik	neemt.	

Neutraalpositie
Indien	uw	 fauteuil	over	een	accusysteem	beschikt,	 stopt	deze	niet	automatisch	 in	de	
neutraal	positie.

Beensteunbeveiliging
Bij	 een	 accusysteem	 trekt	 de	 beensteun	 van	 uw	 Fitform-fauteuil	 automatisch	 in	 op	
moment	dat	de	stoel	ca.	5	cm	in	de	sta-opstand	staat.	Wanneer	de	stoel	hoger	dan	5	cm	
in	de	sta-opstand	staat,	kan	deze	niet	meer	uitgeklapt	worden.
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  6.3 Elektrisch bedienbare lendensteun en/of hoofdsteun

Wanneer	 uw	 fauteuil	 beschikt	 over	 een	 elektrisch	 opblaasbare	
lendensteun	en/of	 een	elektrisch	bedienbare	hoofdsteun	ontvangt	
u	 een	 zgn.	 ‘’topline’’	 handbediening.	 Alleen	 de	 functies	 die	
daadwerkelijk	in	uw	stoel	aanwezig	zijn,	kunnen	worden	bediend	met	
deze	handbediening.	
De	overige	knoppen	zijn	zgn.	‘’loze’’	knoppen.

Met	 de	 oranje	 knoppen	 kan	 de	 elektrisch	 verstelbare	 hoofdsteun	
naar	voren	en	naar	achteren	versteld	worden.

Met	de	lichtblauwe	knoppen	kan	de	lendensteun	elektrisch	worden	
opgeblazen.	Met	behulp	van	de	knop	die	u	vindt	achter	de	ritssluiting	
op	de	achterzijde	van	de	rugleuning	kunt	u	de	lendensteun	ook	op	de	
gewenste	hoogte	plaatsen.	Daarmee	is	uw	rug	altijd	voorzien	van	de	
juiste	ondersteuning.	Let	op:	het	in	hoogte	verstellen	gaat	alleen	als	
de	lendensteun	helemaal	leeg	is!

  6.4 Handbediening met magneet

Uw	handbediening	kan	worden	bevestigd	aan	het	zijpand	via	een	magneet.

Waarschuwing
Voor	mensen	die	een	pacemaker	dragen	is	het	raadzaam	om	deze	bediening	
niet	op	de	borst	te	leggen	en	op	veilige	afstand	te	houden	(±	20	cm).

Wanneer	de	bediening	dicht	bij	de	pacemaker	wordt	gehouden	kan	de	magneetschakelaar	
worden	gesloten	waardoor	de	pacemaker	asynchroon	gaat	werken.	Asynchroon	houdt	in	
dat	herkenning	van	het	eigen	ritme	is	uitgeschakeld.	Wanneer	de	magneet	weer	buiten	
het	bereik	is	dan	doet	de	pacemaker	weer	gewoon	haar	werk.	

Een	permanente	magneet	zoals	op	deze	bediening	veroorzaakt	geen	elektromagnetisch	
veld	en	zal	derhalve	geen	schade	toebrengen	aan	de	pacemaker.

   6.2 Draaiplateau

Dankzij	dit	draaiplateau	kunt	u	uw	fauteuil	gemakkelijk	draaien.	

Afleverinstructie Fitform-fauteuil met draaiplateau
Om	 transportschade	 te	 voorkomen,	 is	 de	 Fitform	
Wellness	 met	 draaiplateau	 op	 een	 plaat	 geplaatst.	
Hiervoor	 zijn	 twee	 stroken	 geplaatst	 over	 de	
draaischijf	van	het	draaiplateau	om	te	voorkomen	dat	
de	 fauteuil	 tijdens	 transport	 verschuift.	 	 Bovendien	
staat	de	 fauteuil	 iets	 in	 de	opstastand	om	de	draai	
te	 blokkeren.	 Voordat	 u	 de	 fauteuil	 kunt	 gebruiken,	
dienen	onderstaande	stappen	gevolgd	te	worden:

•		Leg	de	fauteuil	voorzichtig	op	de	zijkant		(let	op	voor	
de	handbediening).
•		Verwijder	de	4	schroeven	aan	de	onderzijde	van	de	
plaat	middels	een	kruiskopschroevendraaier.
•			Plak	de	meegeleverde	plakvilten	onder	de	draaischijf.	
(Doe	dit	om	de	ondergrond	 te	beschermen	en	om	
oneffenheden	te	nivelleren.)	Plak	de	plakvilten	recht	
onder	de	plaats	waar	de	wielen	over	de	plaat	lopen.

In gebruik nemen van de Fitform-fauteuil met draaiplateau
Met	het	draaiplateau	kunt	u	de	fauteuil	 laten	draaien	door	met	uw	benen	af	te	zetten	
tegen	de	grond.	De	fauteuil	mag	niet	meer	dan	180	graden	naar	beide	zijden	verdraaid	
worden	 (draai	 hiervoor	 de	 uitstulping	 van	 de	 onderplaat	 van	 het	 draaiplateau	 aan	
de	rechter	voorzijde	van	de	 fauteuil),	aangezien	er	dan	de	kans	bestaat	dat	de	220V	
voedingskabel	 tussen	 het	mechaniek	 geraakt.	 (Dit	 geldt	 niet	 wanneer	 u	 een	 fauteuil	
heeft	die	is	uitgerust	met	een	accu.)	

Bij	 aanwezigheid	 van	 een	 opstaliftfunctie	 in	 uw	 fauteuil	 wordt	 het	 draaiplateau	
automatisch	zwaar	geremd,	wanneer	de	fauteuil	 in	de	opstastand	wordt	gezet	 ivm	de	
veiligheid.	Het	 is	dan	ook	raadzaam	om	de	 fauteuil	bij	het	verlaten	altijd	 (een	stukje)	
in	 de	 opstastand	 te	 zetten	 (of	 te	 laten	 staan),	 zodat	 deze	 niet	wegdraait	wanneer	 u	
opnieuw	plaats	neemt	in	uw	fauteuil.	

 

 

 



22 23

 

  6.6 Memory functie

Wanneer	 uw	 fauteuil	 beschikt	 over	 een	 memory	 functie	
ontvangt	 u	 een	 zgn.	 ‘’topline’’	 handbediening.	 Alleen	 de	
functies	die	daadwerkelijk	 in	uw	stoel	aanwezig	zijn,	 kunnen	
worden	bediend	met	deze	handbediening.	De	overige	knoppen	
zijn	zgn.	‘’loze’’	knoppen.

Dankzij	de	ingebouwde	memory	functie	kunt	u	uw	gewenste	
positie	vastzetten	in	het	geheugen	(memory)	zodat	de	fauteuil	
altijd	met	één	druk	op	de	knop	in	de	door	u	vooraf	ingestelde	
stand	komt	te	staan.

Instellen
Stel	eerst	de	gewenste	positie	van	de	stoel	in.

Wanneer	u	deze	positie	wilt	 opslaan	 in	het	geheugen,	 drukt	
u	 2x	 op	 de	 donkerblauwe	 knop	 ‘MEM’	 en	 vervolgens	 op	 de	
donkerblauwe	knop	‘1’	(of	‘2’).	Deze	positie	is	nu	opgeslagen	
in	 het	 geheugen	 van	 de	 fauteuil.	 Steeds	 wanneer	 u	 terug	
wilt	 naar	 deze	 positie,	 hoeft	 u	 alleen	maar	 knop	 ‘1’	 (of	 ‘2’)	
ingedrukt	te	houden,	totdat	de	positie	is	bereikt.

Het	is	mogelijk	om	2	voorkeursposities	op	te	slaan	in	het	
geheugen.

Bij storing
Deze	fauteuil	is	uitgerust	met	sensoren.	In	het	geval	dat	er	
een	storing	optreedt,	kunt	u	de	motoren	resetten.	

U	kunt	dat	doen	door	de	stekker	uit	het	stopcontact	te	halen	terwijl	u	een	van	de	motoren	
laat	 lopen	door	 een	willekeurige	gele	 functieknop	op	de	 handbediening	 ingedrukt	 te	
houden.	 Zodra	 de	 stekker	 uit	 het	 stopcontact	 is	 gehaald,	 kunt	 u	 de	 gele	 knop	weer	
loslaten.	 Steek	 nu	 de	 stekker	 weer	 in	 het	 stopcontact.	 Op	 de	 handbediening	 zal	 er	
een	blauw	lampje	gaan	knipperen.	Dan	dient	u	de	‘MEM’	knop	in	te	drukken	(motoren	
beginnen	te	lopen)	en	ingedrukt	te	houden	totdat	alle	motoren	weer	gestopt	zijn.	Het	
knipperen	van	het	lampje	zal	nu	ook	stoppen	en	het	systeem	is	gereset.

  6.5 Infrarood handbediening

Dankzij	de	infrarood	bediening	heeft	u	geen	snoer	aan	uw	bedieningskastje.

Afleverinstructie: verwijderen van de transportbeveiliging 

Om	te	voorkomen	dat	de	infrarood	ontvanger	beschadigt	tijdens	transport,	is	deze	aan	
de	 binnenzijde	 van	 het	 zijpand	 geplaatst.	 Voordat	 deze	 kan	worden	 gebruikt	 dient	 u	
eerst	de	ontvanger	te	verplaatsen:	

•	 	Leg	de	fauteuil	voorzichtig	op	haar	zijkant	(let	op	
voor	het	bedieningskastje).	

•	 	Aan	 de	 binnenzijde	 van	 het	 zijpand	 (inzittend	
rechts)	 bevindt	 zich	 de	 infrarood	 ontvanger	
(bevestigd	middels	klittenband).	Verwijder	deze.	

•		 	Plaats	de	ontvanger	vervolgens	aan	de	onderzijde	
van	 het	 zijpand,	 middels	 het	 daar	 aanwezige	
klittenband.	

In gebruik nemen van de Fitform-fauteuil met infrarood bediening
Als	u	de	stekker	van	het	zwarte	snoer	in	het	stopcontact	steekt,	is	uw	fauteuil	klaar	voor	
gebruik.	Bij	normaal	gebruik	dient	u	de	batterij	van	het	bedieningskastje	om	de	ca.	2	jaar	
te vervangen. 

In	een	erg	grote	ruimte	is	een	infrarood	besturing	minder	geschikt.	Voor	gebruik	in	de	
huiselijke	 sfeer	werkt	 het	 systeem	echter	 optimaal	 en	 is	 het	 zelfs	mogelijk	meerdere	
stoelen	te	voorzien	van	een	onafhankelijk	bedienbare	infrarood	bediening.
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  6.9 Wielsysteem

Dit	wielsysteem	maakt	het	mogelijk	om	uw	fauteuil	onbelast	(zonder	dat	er	iemand	in	zit)	
gemakkelijk	te	verrijden.	

Afleverinstructie wielsysteem
Het	 wielsysteem	 is	 bij	 aflevering	 voorzien	 van	
zogenaamde	transportpootjes.	Deze	moeten	worden	
verwijderd	 alvorens	 u	 het	 wielsysteem	 in	 gebruik	
kunt	nemen.	Dit	kan	worden	gedaan	door	de	fauteuil	
voorzichtig	op	de	zijkant	te	kantelen	(let	op:	niet	de	
zijkant	waar	de	handbediening	is	gevestigd!).	Nu	kunt	
u	de	twee	plastic	transportpootjes	die	zijn	bevestigd	
aan	de	voorzijde	van	de	fauteuil	verwijderen	met	een	
kruiskopschroevendraaier.

Voordat u de stoel gaat verrijden
•	Zet	uw	fauteuil	in	de	neutraalpositie.	
•		Zorg	ervoor	dat	de	stekker	uit	het	stopcontact	 is	
verwijderd	voordat	u	de	stoel	gaat	verplaatsen.	Het	
snoer	kunt	u	opbergen	in	één	van	de	opbergetui’s	
aan	het	zijpand	van	de	stoel.

Het verrijden van de stoel
Achter	 de	 ritssluiting	 aan	 de	 achterzijde	 van	 de	
rugleuning	 vindt	 u	 een	 hendel.	 Wanneer	 u	 de	
hendel	 omhoog	 beweegt	 komen	 de	 wielen	 op	 de	
grond	en	is	de	stoel	verrijdbaar.	Wanneer	de	hendel	
omlaag	hangt	zijn	de	wielen	ingeklapt	en	is	de	stoel	
automatisch	geremd.	Dankzij	dit	systeem	kunt	u	niet	
vergeten	 de	 wielen	 op	 de	 rem	 te	 zetten	 en	 wordt	
voorkomen	dat	de	stoel	plotseling	verrijdt.

 

  6.7 RCPM zitsysteem

Dankzij	 het	 RCPM	 zitsysteem	 blijft	 uw	 rug	 tijdens	 het	 zitten	 in	 beweging	 en	 worden	
rugklachten	geminimaliseerd.

Het RCPM zitsysteem
RCPM	 is	 een	 nauwelijks	 merkbare	 draaibeweging.	
Gedurende	4	keer	per	minuut	draait	het	zitgedeelte	
0,8	graad	naar	 links	 en	naar	 rechts.	De	 resultaten	
van	RCPM	zijn	niet	alleen	wetenschappelijk	erkend,	
ook	 de	 Nederlandse	 Vereniging	 van	 Rugpatiënten	
‘de	Wervelkolom’	 en	 inmiddels	 vele	 gebruikers	 zijn	
vol	lof	over	de	RCPM-technologie.

In gebruik nemen van het RCPM zitsysteem
Het	 RCPM	 zitsysteem	 kan	 worden	 aan-	 en	
uitgeschakeld	 middels	 de	 schakelaar	 die	 u	 vindt	
in	de	opbergtas	van	uw	 fauteuil	of	 (indien	er	geen	
opbergtas	aanwezig	is)	achter	de	ritssluiting	aan	de	achterzijde	van	de	rugleuning.	Het	
RCPM	zitsysteem	wordt	alleen	geactiveerd	wanneer	er	iemand	plaatsneemt	in	de	stoel.	
Op	de	aan/uit	schakelaar	brandt	een	rood	lampje,	wanneer	deze	geactiveerd	is.

  
WAARSCHUWING
Wanneer	 fixatie	 van	 rug	 of	 bekken	 nodig	 is,	 wordt	 het	 gebruik	 van	 RCPM	
zitsysteem	 afgeraden.	 Tevens	 geen	 RCPM	 gebruiken	 bij	 een	 gebroken	
ruggenwervel	en	bij	bekkeninstabiliteit.

 6.8 Verwarming

Dankzij	 de	 ingebouwde	 verwarmingselementen	beleeft	 u	 nog	meer	
zitplezier,	met	een	voor	u	aangename	temperatuur.

Het	 aparte	 bedieningskastje	 (eventueel	 i.c.m.	 de	 optie	 Elektrisch	
opblaasbare	lendesteun)	voor	de	verwarming	vindt	u	in	een	van	de	
zakken	aan	de	zijkant	van	de	fauteuil.	In	zowel	de	rug	als	het	zitkussen	
is	een	verwarmingselement	aanwezig.	Al	na	enkele	minuten	kunt	u	de	
warmte	voelen.	

U	schakelt	de	verwarming	aan	door	op	de	rode	knop	te	drukken.	Het	
led	lampje	op	de	bediening	knippert	langzaam.	De	verwarming	is	nu	op	
de	laagste	stand	ingeschakeld.	Wanneer	u	nogmaals	op	de	rode	knop	
drukt,	gaat	het	lampje	sneller	knipperen	en	is	de	verwarming	hoger	
ingesteld.	Wederom	indrukken	en	u	heeft	de	hoogste	stand	bereikt.	
Wanneer	u	vervolgens	nogmaals	drukt,	schakelt	de		verwarming	uit.	

Aantal keer drukken Temperatuur ca. onbelast  Temperatuur ca. belast
1x	=	aan		 23	graden	Celcius		 	 30	graden	Celcius
2x	=	hoger	 25	graden	Celcius	 	 32	graden	Celcius
3x	=	hoger	 27	graden	Celcius	 	 34	graden	Celcius
4x	=	uit		

Temperaturen	zijn	indicatief,	dit	is	namelijk	ook	sterk	afhankelijk	van	soort	bekleding	en	
aard	van	de	vulling	die	is	gebruikt.

Na	20	minuten	schakelt	de	verwarming	automatisch	uit.	U	kunt	deze	hierna	direct	weer	
inschakelen	indien	gewenst.
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6. Meest gestelde vragen
Wat moet ik doen als de fauteuil niet meer werkt?
-	 controleer	of	de	stekker	in	het	stopcontact	zit.
-	 controleer	of	de	(eventueel	aanwezige)	accu leeg is.
-	 controleer	of	de	handbediening	op	het	veiligheidsslot staat.

Hoe werkt het veiligheidsslot?
Indien	 uw	 fauteuil	 beschikt	 over	 een	 zogenaamd	 veiligheidsslot	 heeft	 u	 onderin	 een	
extra	grijze	knop	met	een	sleutel	erop.	Wanneer	u	deze	10	seconden	 indrukt	 tot	het	
lampje	gaat	knipperen,	vergrendelt	u	de	verstelbewegingen	van	de	stoel.	Wanneer	u	het	
knopje	opnieuw	10	seconden	indrukt	en	het	lampje	stopt	met	knipperen	is	deze	weer	
ontgrendeld.	Extra	veilig	bij	kleine	kinderen	in	huis.

Het	kan	voorkomen	dat	u	fauteuil	ineens	niet	meer	blijkt	te	functioneren. Controleer 
in	dit	geval	dan	altijd	eerst	of	u	niet	per	ongeluk	het	veiligheidsslot	heeft	ingeschakeld.	

Wat moet ik doen als het lampje van de handbediening licht knippert?
U	hoeft	helemaal	niets	te	doen.	Er	is	niets	ingeschakeld.

Hoe verstel ik de hoofdsteun (topswing)?
Veel	van	de	Fitform-fauteuils	zijn	uitgerust	met	een	verstelbare	hoofdsteun.	U	kunt		de	
gewenste	steun	van	uw	hoofd	bepalen	door	de	rugleuning	op	de	hoogte	van	± 30 cm 
van de bovenkant	van	de	rugleuning	naar	voren	of	naar	achteren	te	bewegen.	

Hoe stel ik de lendensteun in?
Indien	 uw	 fauteuil	 beschikt	 over	 een	 verstelbare	 lendensteun	 bevindt	 zich	 aan	 de	
achterzijde	 van	 de	 fauteuil	 een	 ritssluiting.	 Achter	 deze	 ritssluiting	 bevindt	 zich	 een 
draaiknop en een blaasbalgje.	Door	de	draaiknop	los	te	draaien	kunt	u	mbv	de	knop,	de	
lendensteun	zelf	op	de	juiste	hoogte	instellen.	

Door	in	het	blaasbalgje	te	knijpen	wordt	er	lucht	in	de	lendensteun	gepompt	en	krijgt	u	
meer	ondersteuning.	Door	op	het	knopje	te	drukken	dat	zich	op	het	blaasbalgje	bevindt	
kunt	u	de	lendensteun	leeg	laten	lopen.

NB
Voordat u de lendensteun in hoogte gaat verstellen moet u de lendensteun leeg 
laten lopen.

Hoe kan het dat mijn fauteuil lijkt te wiebelen?
Omdat	 er	 een	 verstelmechaniek	 in	 de	 stoel	 aanwezig	 is,	 zal	 deze	 altijd	 een	 beetje	
bewegen.	Wanneer	de	fauteuil	niet	in	de	uitgangspositie	staat	(helemaal	op	de	grond),	
kan	het	zijn	dat	de	fauteuil	een	beetje	lijkt	te	wiebelen.	Zet	de	fauteuil	met	behulp	van	de	
handbediening	helemaal	op	de	grond	en	de	fauteuil	staat	weer	stevig.

De beensteun komt niet uit?
Op	alle	Fitform-fauteuils	zit	een	beveiliging	zodat	de	beensteun	niet	uit	kan	wanneer	
men	de	sta-op	functie	gebruikt.	Wanneer	de	beensteun	niet	uitkomt	controleer	dan	
eerst	of	de	fauteuil	niet	omhoog	staat.	Staat	de	fauteuil	goed	(helemaal	op	de	grond)	
en	de	beensteun	komt	nog	niet	uit,	kijk	dan	of	de	stekker	in	het	stopcontact	zit	ja/nee.	

De fauteuil blijkt opeens te stoppen, wat moet ik doen?
Wanneer	u	vanuit	de	sta-op	functie	weer	naar	beneden	gaat,	stopt	de	beweging	van	
de	fauteuil	zodra	de	fauteuil	in	de	neutraal	positie	(helemaal	op	de	grond)	staat	(dit	is	
niet	het	geval	bij	een	fauteuil	met	accu).	Als	u	de	knop	even	los	laat	en	weer	opnieuw	
indrukt	zal	de	fauteuil	weer	gaan	bewegen.

Mocht	 er	 iets	 aan	 de	 hand	 zijn	 met	 uw	 fauteuil	 wat	 u	 hiermee	 niet	 heeft	 kunnen	
verhelpen,	neemt	u	dan	contact	op	met	ons	Cliënt	Support	Center	via	088	-	33	88	100	
of	e-mail	service@wellco.nl.	Wij	helpen	u	dan	graag	verder.	

Wat moet ik doen als mijn fauteuil tijdens het verstellen geluid maakt (piept, kraakt)?
Gedurende	 het	 gebruik	 van	 een	 verstelbare	 Fitform-fauteuil	 kan	 leder,	 of	 kunnen	
smeermiddelen	van	het	mechaniek,	licht	uitdrogen.	Dit	kan	geluid	veroorzaken	bij	het	
verstellen,	wat	doorgaans	vrij	gemakkelijk	te	verhelpen	is.	

Indien	het	mechaniek	piept	of	kraakt,	is	het	verstandig	om	alle	draaiende	delen	een	
keer	 in	 te	 spuiten	met	een	spuitbusolie	met	 teflon	deeltjes.	U	kunt	deze	bij	 iedere	 
doe-het-zelf	zaak	aanschaffen.

Indien	 er	 tijdens	 het	 verstellen	 geluid	 ontstaat	 door	 dat	 gestoffeerde	 delen	 langs	
elkaar	bewegen,	dan	kunt	u	het	beste	bij:

Leder: wat	talkpoeder	aanbrengen	op	de	plaatsen	waar	het	ene	lederen	deel	het	andere	
raakt	bij	het	verstellen.	 Indien	dit	onvoldoende	werkt,	kunt	u	bij	uw	Fitform-dealer	
of	bij	een	plaatselijke	meubelzaak	een	voor	het	 leder	op	uw	fauteuil	geschikt	 leder	
onderhoud	middel	aanschaffen,	waarmee	u	eerst	het	leder	reinigt	en	vervolgens	invet.

Stof: een	mengsel	maken	in	een	plantenspuit	van	1	dop	(ca.	30	ml)	wasverzachter	
op	ca.	1	liter	water.	Spuit	dit	mengsel	op	de	plaatsen	waar	het	ene	stoffen	deel	het	
andere	raakt	bij	het	verstellen.

Wat moet ik doen als er wat speling aanwezig is bij mijn Fitform-fauteuil?
Een	verstelbare	stoel	heeft	speling	nodig	om	de	ingebouwde	electromotoren	en	het	
mechaniek	voldoende	ruimte	te	geven	om	te	kunnen	bewegen.	Naarmate	een	stoel	
langer	in	gebruik	is,	kan	die	speling	wat	toenemen.	Hier	is	van	te	voren	in	de	fabriek	
goed	 rekening	mee	 gehouden	 en	 dit	 heeft	 geen	 negatieve	 consequenties	 voor	 de	
duurzaamheid	van	uw	fauteuil.	U	ontvangt	niet	voor	niets	10	jaar	Garantie	Waarborg	
op	uw	Fitform-fauteuil!
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Fitform	is	een	merk	van	Wellco	International	BV
Postbus	247
5680	AE	Best

Tel.:	0499	-	33	88	88
Fax:	0499	-	33	88	89

www.fitform.nl
www.wellco.nl

Dit	product	is	vervaardigd	in	een	
bedrijf	dat	is	gecertificeerd	met	het	
Nationaal	Keurmerk	Hulpmiddelen.																									
www.nationaalkeurmerkhulpmiddelen.nl 

Fitform-fauteuils	beschikken	
over	het	AGR	Keurmerk	voor	
rugvriendelijke	producten.	
www.agr-ev.de 


