Handleiding

Veiliger bewegen. Langer zelfstandig.

“Bewegen is het beste medicijn”

Inhoudsopgave

Voordat u uw uMotion in gebruik neemt is het van belang dat
u deze handleiding goed doorleest. Neemt u daar rustig de tijd
voor, dan weet u zeker dat u een optimale start maakt.

Overzicht
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• Stabiel uFrame
Breedte is gelijk aan een standaard rollator.
Omdat uw voeten tussen het uFrame staan,
neemt u een rechte lichaamshouding aan.
Door het vaste en laag geplaatste uFrame is
de uMotion extra stijf.

• Stootbumper
Vlak boven de voorwielen bevinden zich
twee stootbumpers. De stootbumpers
voorkomen beschadigingen van bijv.
meubels en deurposten.

• In hoogte verstelbaar
De uMotion is in hoogte verstelbaar en kan
daardoor op uw lichaamslengte worden
afgestemd. De uMotion is daarmee geschikt
voor iedereen tussen de 1.50 en 1.85 meter
lang.

• Enkelhandig en omgekeerd remsysteem
Omdat de uMotion altijd op de rem
staat, bepaalt u wanneer u in beweging
komt. De uMotion rolt alleen als u één of
beide handremmen inknijpt. Zodra u de
remhendel loslaat, staat de uMotion stil.
Dit zorgt er ook voor dat u veilig kunt gaan
zitten en opstaan, zonder dat de uMotion
wegrolt.

• Compact en gemakkelijk

• Optimale wendbaarheid

U kunt de uMotion gemakkelijk in- en

Dankzij de kleine draaicirkel (<85cm) is

uitklappen. Ingeklapt is de uMotion

uMotion bijzonder wendbaar. Daardoor

compact, gemakkelijk te vervoeren en

kunt u zich ook in kleine ruimtes

verticaal weg te zetten.

zoals: de wc, badkamer en keuken,
gemakkelijk bewegen.
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• Ergonomische handvatten
De ergnomische handvatten zorgen voor
comfort, grip en optimale steun.

• Rugsteun
De rugsteun zorgt voor een stabiele
zitpositie.

• Sleeprem
Voor extra controle over de uMotion kunt
u met de sleeprem traploos de gewenste
weerstand instellen. Zo blijft de uMotion
dicht bij de gebruiker.

• Helder groene lasersteep
De uMotion is optioneel voorzien van een
heldere groene laserstreep. Door over de
groene ‘streep’ te stappen wordt freezing
opgeheven. Tijdsduur kan worden ingesteld.

• Extra
Indien gewenst kunt u de
uMotion tas bestellen.
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1. Maak uw uMotion gebruiksklaar

Stap 1 Klap de u Motion uit
• Plaats de uMotion verticaal, op de voorwielen
(zie afb. 1).

• Ontgrendel de uMotion door de borgpennen te
ontgrendelen (zie afb. 4).
• Duw met de duim de rechter borgpen eerst
naar rechts en dan omlaag.
• Duw met de duim de linker borgpen eerst naar
links en dan omlaag.
• Pak beide handvatten beet en til deze een
stukje op. De uMotion klapt vervolgens vanzelf
uit (zie afb. 2-3).

1

2

4

3

Let op! De borgpennen aan beide
kanten van de rugsteun moeten in de
binnenbuizen vergrendeld zijn als u
de uMotion gaat gebruiken (zie afb.
19).
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2. Ga in de juiste positie staan

• Ga met beide voeten tussen de achterwielen van
het uFrame staan (zie afb. 5).
• Sta rechtop en laat uw armen ontspannen langs
uw lichaam hangen.
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3 . Stel de hoogte van de handvatten
in.
• Draai de draaiknoppen volledig
uit het frame.
• De juiste hoogte van de
handvatten is ter hoogte van
uw polsen wanneer u recht
tussen de achterwielen staat en
u uw armen ontspannen naast
uw lichaam laat hangen (zie afb.
6).
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• Kijk door het ‘kijkgat’ om het gat in
de handvatbuis te zien. Is het gat van
de handvatbuis zichtbaar door het
kijkgat (zie afb. 7),
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• voer dan de pen van de draaiknop
door en draai de draaikop aan (zie
afb. 8).
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4. Lopen met de uMotion

• Ga rechtop tussen het uFrame
staan met beide voeten tussen de
achterwielen (zie afb. 9).
• Pak de handgrepen vast en
steun hier comfortabel op.
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• Knijp één of beide remhendels in tegen het
handvat (zie afb. 10).
• Begin met lopen. Let op dat u
tussen het uFrame blijft lopen, met
een rechte houding.
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• 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 weerstand (zie ook 8. “Stel de
sleeprem in”, blz. 13).
• Na het inknijpen van de remhendel
tegen het handvat, hoeft u niet meer
ferm te blijven knijpen.
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5.
3. Remmen
Remmen
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• De uMotion heeft een omgekeerd
remsysteem. Om te remmen laat u beide
remhendels los. Dat is heel intuïtief (zie afb.
12).
• De uMotion staat standaard op de rem
zodat de gebruiker bepaalt wanneer de
uMotion rolt. Dat maakt ook het gaan
zitten op de uMotion en weer opstaan
gecontroleerd.
• Laat beide remhendels los en steun
licht op beide handvatten. Zo drukt u de
geblokkeerde wielen tegen de grond.
• Laat beide remhendels los en steun
licht op beide handvatten. Zo drukt u de
geblokkeerde wielen tegen de grond
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6. Gecontroleerd zitten en opstaan
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• Belangrijk Controleer of de
vergrendelpennen aan beide kanten van de
rugsteunbuis vergrendeld zijn (zie afb. 13).
• Knijp de remhendel(s) niet in terwijl
u zit of weer gaat opstaan
(zie afb. 14).
• Om weer op te staan steunt u met beide
handen op de handvatten. Zo drukt u de
geblokkeerde wielen stevig tegen de grond
en blijft de uMotion stilstaan (zie afb. 15).
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• Omdat de uMotion standaard op de
rem staat kunt u gecontroleerd gaan
zitten. De zitting is royaal en bekleed
met antislip materiaal. De stabiele
rugsteun zorgt voor een veilige
zitpositie.
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7.
5. Drempels nemen

• Blijf met beide voeten op de grond staan en pak de rugsteun
met 1 hand vast (zie afb. 16).
• Til met de hand op de rugsteun de uMotion omhoog, over
de drempel. En duw met de andere hand op het handvat de
uMotion naar voren (zie afb. 17.
• Zo gaat u gecontroleerd over de drempel.
• En u blijft daarbij met beide voeten op de grond
staan.
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8. Sleeprem instellen

18

• Voor extra controle over de uMotion kunt
u de sleeprem instellen. Met de sleeprem
remt de uMotion zichzelf traploos instelbaar
af. Dit is noodzakelijk wanneer de gebruiker
de neiging heeft te snel te lopen (propulsie/
festinatie) (zie afb. 18).
• Plaats de uMotion op de ondergrond
waar u het meest op loopt. U zult
mogelijk meer weerstand nodig
kunnen hebben op een linoleumvloer
dan bijvoorbeeld op tapijt.
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• Wilt u geen weerstand, draai dan de knop
naar het min-teken (zie afb. 19).
• Wilt u juist meer weerstand, draai dan de
knop naar het plus-teken (zie afb. 20).
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• 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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9. Inklappen, wegzetten en vervoeren

• Ga tussen de achterwielen staan.
• Ontgrendel de uMotion door de borgpennen te
ontgrendelen (zie afb. 24).
• Duw met de duim de rechter borgpen eerst naar
rechts en dan omlaag.
• Duw met de duim de linker borgpen eerst naar
links en dan omlaag.
• Duw de handvatten naar beneden (zie afb. 21).
• De uMotion klapt nu vanzelf in (zie afb. 22).
• Pak dan de rugsteun beet en plaats de uMotion verticaal (zie
afb. 23).
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24

23

Klik! Voor vergrendeling.
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10. Lasermodule

25

• Om freezing op te heffen kunt u de
ingebouwde groene laserstreep aan
zetten.
• De aanknop is bevestigd onder de zitting
(zie afb. 25).
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• Om de lichtstraal te activeren knijpt
u 1 van de remhendels in tegen het
handvat. Komt u binnen 3 seconden
niet in beweging (freezing) dan gaat
vanzelf de laserstreep aan.
• Stap over de groene streep en blijf
doorlopen. Uw freezingmoment is nu
voorbij. Het licht gaat na 20 seconden
vanzelf uit.
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• De duur van het branden van de laserstreep
kan handmatig worden ingesteld; van 10 tot
60 seconden (zie afb. 26).
• Om de projectielijn te verstellen kunt u de
lasermodule onder de zitting verstellen (zie
afb. 27.
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• De laserstreep werkt op een accu. Deze
wordt uitsluitend met bijgeleverde adapter
opgeladen. Het aansluitpunt bevindt zich op
de laserkast (zie afb. 26 en 28).
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11.
8. Onderhoud
Onderhoud

Het enige onderhoud dat de uMotion nodig heeft is
schoonhouden. 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, neem dan contact op met
www.umotion.eu/reparatie
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Let op! Draai niet aan de wartel. Anders haalt
u de vergrendeling van de rem af (zie afb.
29).
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uMotion Garantie meldingskaart
Deze uMotion Garantie meldingskaart heeft alleen waarde als hij volledig is ingevuld
en bij voorkeur binnen 8 dagen wordt verstuurd naar:
uMotion B.V.
T.a.v. Klantenservice
Mijnbouwweg 9
3812 RT Amersfoort
Gedurende de garantieperiode van 2 jaar heeft u garantie op defecten veroorzaakt door
fabrieksfouten. Op schade door ondeugdelijk en/of onvoorzichtig gebruik (ook door derden)
wordt geen garantie verleend. Kijk voor meer informatie op: www.umotion.eu/garantie

Naam			 										

m/v**

Adres
Postcode en Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres*
Lotnummer
Datum van ontvangst								

Met laser/ zonder laser**

Suggesties en aanbevelingen:

uMotion mag mij benaderen voor vragen over tevredenheid: JA/NEE**
* eventueel van familielid en/ of therapeut
** doorhalen wat niet van toepassing is
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uMotion Garantie
meldingskaart

Voldoende
frankeren

Villerius Medical
T.a.v. Klantenservice
Mijnbouwweg 9
3812 RT Amersfoort
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uMotion specificaties

Maximaal lichaamsgewicht uMotion gebruiker

125 kg

Draaicirkel

<85 cm

Verstelbaar voor gebruikers met een lichaamslengte tussen

150-185 cm

Breedte van de zitting

44 cm

Hoogte van de zitting

55 cm

Wielgrootte

20 cm

Totaalgewicht uMotion

9,8 kg

Materiaal van het uFrame

aluminium & staal

Afmetingen ingeklapt (h x b x d)

95x62x38 cm
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Wilt u de uMotion uitproberen
of bestellen voor uzelf, uw partner,
familielid, client of praktijk?
Kijk voor meer informatie op www.umotion.eu

uMotion BV
Mijnbouwweg 9
3812 RT Amersfoort
020 - 673 7558

info@umotion.eu
www.umotion.eu

Gepantenteerd: Naam en model zijn beschermd.

