Handleiding
Stap voor stap weer veilig bewegen met de uMotion.

uMotion. Veilig bewegen. Langer zelfstandig.
umotion.eu

Ik heb een stuk van mijn leven terug.
Mijnheer Landman

Inhoudsopgave
Voordat u uw uMotion in gebruik neemt is het van belang dat u deze handleiding
goed doorleest. Neemt u daar even rustig de tijd voor, dan weet u zeker dat u
een optimale start maakt.
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Maak in vijf stappen uw uMotion gebruiksklaar
Stap 1 / Klap de uMotion uit
Stap 2 / Ga in de juiste positie staan
Stap 3 / Stel nu de hoogte van de handvatten in
Stap 4 / Stel de sleeprem in (indien gewenst)
Stap 5 / Stel de drempelhulp in
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Lopen met de uMotion
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Comfortabele zitting
met antislip

Stabiel u-vormig frame
Omdat uw voeten tussen het frame
staan, neemt u automatisch de juiste
lichaamshouding aan.

De uMotion heeft een royale, comfortabele
zitting met antislip en een rugsteun.
Handig voor onderweg, als u moe bent
en even wilt uitrusten. U kunt de zitting
eventueel ook als dienblad gebruiken.

Omgekeerd remsysteem
Omdat de uMotion altijd op de rem staat,
kunt u niet vallen. De uMotion rolt alleen
als u één of beide handremmen inknijpt.
Zodra u de remmen loslaat, staat de
uMotion stil. Dit zorgt er ook voor dat u
veilig kunt gaan zitten en opstaan, zonder
dat de uMotion wegrolt.

Sleeprem
Voor extra controle over de uMotion
kunt u met de sleeprem de gewenste
weerstand instellen. De sleeprem kan
ook asymmetrisch worden ingesteld.

Groene laserstraal

Ingebouwde
drempelhulp

Freezing is een bekend verschijnsel
bij Parkinson. De uMotion is voorzien
van een groene laserstraal tussen de
achterwielen. Door over de groene
‘streep’ te stappen wordt freezing
opgeheven. Groen laserlicht is tot zes
keer beter zichtbaar dan rood laserlicht.

De drempelhulp heeft drie standen voor
verschillende drempelhoogtes. De kleine
wieltjes zorgen ervoor dat u moeiteloos
over de drempel rolt. De wieltjes hebben
ook een anti-kantelfunctie.

In hoogte verstelbaar

Stootbumper

De uMotion is gemakkelijk in hoogte
verstelbaar en kan daardoor precies op
uw lichaamslengte worden afgestemd.
De uMotion is daarmee geschikt voor
iedereen tussen 1.50 en 1.80 meter lang.
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Vlak boven de voorwielen bevinden zich
twee stootbumpers. Deze zorgen voor
een stukje extra veiligheid, vooral in
krappe ruimtes.

Compact en
gemakkelijk

Optimale
wendbaarheid

U kunt de uMotion heel gemakkelijk
in- en uitklappen. Ingeklapt is de
uMotion zeer compact, gemakkelijk te
vervoeren en verticaal weg te zetten.

Dankzij de kleine draaicirkel (‹85cm)
is de uMotion bijzonder wendbaar.
Daardoor kunt u zich ook in kleine
ruimtes, zoals wc, badkamer en
keuken, gemakkelijk bewegen.

Kleuren

Extra

De uMotion is verkrijgbaar in verschillende
kleuren: zwart, bordeauxrood, mosgroen,
warm oranje en blauw. Als u wilt kunt u
voor het bovenframe een andere kleur
kiezen dan voor het u-frame.

Indien gewenst kunt u uw uMotion
bestellen mét boodschappenmandje.

5

1.

Stap

Maak in vijf stappen uw
uMotion gebruiksklaar

1

Stap

2

1
4

Klap de uMotion uit
• Plaats de uMotion op de vier wielen.
2

Ga in de juiste positie staan
1

• Ga tussen het u-frame staan met beide voeten.

• Ga naast de uMotion staan en zet uw voet achter het
wiel. Pak met vier vingers van één hand de groene
kabel onder de zitting vast. Plaats uw duim op de
dichtstbijzijnde buis.

4

• Sta rechtop en laat uw armen ontspannen langs
uw lichaam hangen.

• Trek de groene kabel in de richting van de buis.

3

• Pak met uw andere hand de rugsteun vast en trek
deze omhoog. De uMotion klapt nu uit. 2
• De zitting staat nu in een horizontale positie.

3

!
6

Let op!
De pinnen aan beide kanten van de zitting moeten in de binnenbuizen
(de diagonale buizen) klikken.
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Stap
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Stap

Stel nu de hoogte van
de handvatten in

4
5

Voor extra controle over de besturing van de uMotion
kunt u de sleeprem instellen. Met de sleeprem remt de
uMotion zichzelf sterker af. Dit is noodzakelijk wanneer
een gebruiker de neiging heeft te snel te lopen.

• De juiste hoogte van de handvatten is ter hoogte van uw
polsen. 1
• Klik de klemmen op de verticale buizen los zodat u de
hoogte kunt instellen. 2
2

3

6

• Kijk naar de drukpinnen op de verticale buizen. Ziet
u ze niet, beweeg dan de handvatten even omhoog of
omlaag, zodat de pinnen tevoorschijn ‘springen’. 3

• Plaats de uMotion op de ondergrond waar u het meest
op loopt. U zult meer weerstand nodig hebben op een
gladde vloer dan bijvoorbeeld op een tapijt.

• Om de hoogte te verstellen, drukt u de pin in. U kunt
dan de handvatten omhoog of omlaag bewegen.

• Wilt u minder weerstand, duw de pin dan naar de
‘min’. 5

• Zodra de juiste hoogte is ingesteld, laat u de pin door de
opening naar buiten steken op beide verticale buizen.

• Wilt u juist meer weerstand, duw de pin dan naar
de ‘plus’. 6

• Klik de klemmen weer vast. De hoogte van de
handvatten is nu ingesteld. Als u nu op de handvatten
drukt, mogen ze niet omlaag bewegen. Controleert u
dat voor de zekerheid nog een keer. 4
4
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Stel de sleeprem in (indien gewenst)

• Heeft u tijdens het lopen de neiging meer naar één
kant te gaan, verhoog dan de weerstand aan de
tegenovergestelde kant. U loopt dan in een rechte lijn.
De sleeprem is dan asymmetrisch ingesteld.
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Stap
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Stel de drempelhulp in
Zowel binnenshuis als buiten kunt u hoge en lage
drempels tegenkomen. De uMotion heeft hiervoor een
verstelbare drempelhulp. Deze kunt u op drie standen
instellen: laag, middelhoog en hoog.

2

3

• Er zijn drie openingen voor het pinnetje. Duw het
pinnetje naar binnen en verschuif de drempelhulp
naar de gewenste stand. Voor lage drempels kiest u
voor de bovenste opening, voor middelhoge drempels
kiest u de middelste opening en voor hoge drempels
de onderste opening. 1 2 3

• Ga rechtop tussen het u-frame staan met
beide voeten. 4
5

• Pak de handgrepen vast en steun hier
comfortabel op.
• Knijp één of beide handremmen in.

5 6 7

• Begin met lopen. Let op dat u tussen het u-frame
blijft lopen, met een rechte houding.
6

• Zorg ervoor dat de pin duidelijk zichtbaar uit de
opening steekt.
• Herhaal dit voor de andere kant. Beide drempelhulpen
moeten in dezelfde stand staan.

2. Lopen met de uMotion

• Duw de uMotion niet te ver voor u uit, maar houd
hem dichtbij. Als u te snel dreigt te lopen, stel dan
de sleeprem in op een hogere stand (zie Stap 4).

3. Remmen
7

• De uMotion heeft een omgekeerd remsysteem:
om te remmen laat u de handremmen. Zodra u
één of beide handremmen inknijpt, gaan de wielen
pas weer rollen. 8

8

Let op!

!
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• De uMotion staat standaard op de rem om vallen
te voorkomen. Dit maakt ook het zitten en opstaan
met de uMotion gemakkelijk en veilig.

Gebruikt u de uMotion vooral buitenshuis, dan is de hoogste stand van de
drempelhulp aan te bevelen. U kunt daarmee stoepranden passeren. Gebruikt
u de uMotion vooral binnenshuis, dan is de laagste stand een goede keus.
De buitenste kleine wielen raken dan bijna de grond. Dat zorgt voor extra
veiligheid, vooral wanneer u de neiging heeft achterover te vallen (retropulsie).
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6. Opklappen, wegzetten

4. Zitten en opstaan

en vervoeren

Belangrijk!
1

2

Controleer of de pinnen aan beide kanten van de
zitting goed in de binnenbuizen (de diagonale buizen)
zitten. Knijp de handremmen niet in terwijl u gaat
zitten of opstaan uit de zitting.

4

• Plaats uw duim om de buis en knijp de kabel in
de richting van uw duim. 4
• Ontgrendel de pinnen zodat u de uMotion kunt
opklappen. Breng de handgrepen in een liggende
positie.

• Omdat de uMotion standaard op de rem staat kunt u
veilig gaan zitten. De zitting is royaal en comfortabel
en heeft een veilige rugsteun. 1
• Om op te staan steunt u op de uMotion.

• Zodra de uMotion in een horizontale stand ligt,
moeten de buizen in het u-vormige frame klikken.

2

• De uMotion is nu klaar voor vervoer of om
weggezet te worden.

• Dankzij de antislip bekleding kunt u de zitting van
de uMotion ook als dienblad gebruiken.

5. Drempels nemen
3

• Duw met uw voet op de drempelhulp. Zo wordt de
uMotion opgetild en kunt u gemakkelijk over de
drempel. 3
• De drempelhulp van de uMotion heeft drie standen,
voor lage, middelhoge en hoge drempels.
Zie ook Stap 5.
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• Als u tussen de uMotion staat ziet u een rode
kabel onder de zitting.

!

Let op!
In opgeklapte stand kan de uMotion op de voorste wielen worden
gezet, zodat hij in verticale positie kan worden weggezet.

7. Onderhoud
Het enige onderhoud dat de uMotion nodig heeft
is afstoffen. De uMotion is in onze Nederlandse
werkplaats gemaakt, met uitsluitend hoogwaardige
materialen en technieken. Mocht een onderdeel
van uw uMotion toch niet naar tevredenheid
functioneren, neemt u dan contact op met
service@umotion.eu.
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8. Extra
1

2

3

• Groene laserstraal
Om freezing op te heffen kunt u de ingebouwde
groene laserstraal activeren. De lichtknop is
bevestigd onder de zitting. De lijn waarop het
laserlicht wordt geprojecteerd is verstelbaar.
a) Om de lichtstraal te activeren drukt u op de knop
aan de binnenkant van het rechterhandvat. 1
b) Er verschijnt een groene streep op de grond.
c) Stap over de groene streep en blijf doorlopen.
Uw freezing moment is nu voorbij. Het licht
gaat na 10 seconden vanzelf uit. 2
d) Om de projectielijn te verstellen kunt u de
lichtknop onder de zitting naar voren of naar
achteren duwen. 3
e) De laserstraal werkt op batterijen. De batterijen
vervangen is heel eenvoudig. Met een kruiskopschroevendraaier verwijdert u de vier schroefjes in
het kastje onder de zitting. U vervangt de
batterijen. Let op: gebruik uitsluitend nieuwe
Lithium AA batterijen. Daarna schroeft u het deksel
weer op het kastje. 3
• Digitale metronoom met trilfunctie
Dit is een auditieve en/of tactiele prikkel, die ook
kan worden gebruikt om freezing op te heffen.
De metronoom zorgt ervoor dat u gecontroleerd in
de maat blijft lopen. De metronoom is verstelbaar
in frequentie en volume.
• Boodschappenmandje
U kunt ervoor kiezen een boodschappenmandje
aan uw uMotion te hangen.
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uMotion specificaties

Maximaal lichaamsgewicht uMotion gebruiker			

125 kg

Draaicirkel							

85 cm

Verstelbaar voor gebruikers met een lichaamslengte tussen

150 - 180 cm

Breedte van de zitting						

46 cm

Hoogte van de zitting						

54 cm

Wielgrootte							

20 cm

Totaalgewicht uMotion						

9,5 kg

Materiaal van het frame						

aluminium

Afmetingen ingeklapt						

95x63x46cm (hxbxd)

Meer informatie of de uMotion bestellen,
voor uzelf, uw partner, familielid of cliënt?
Kijk op www.umotion.eu

De uMotion is ontwikkeld en geproduceerd door:

Villerius Medical
Mijnbouwweg 9
3812 RT Amersfoort
020 - 673 7558

info@umotion.eu
umotion.eu
villeriusmedical.eu

Gepatenteerd: Naam en model zijn beschermd.

