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Gebruik de Wizzybug pas nadat deze gebruiksaanwijzing
zorgvuldig is doorgelezen en begrepen.
Dit document kan worden bekeken in een ingezoomde vorm of met
tekst-naar-spraak ingeschakeld door een digitale versie te downloaden
van designability.org.uk/meet-wizzybug/resource-for-families.

CONTACTGEGEVENS DISTRIBUTEUR
(INDIEN VAN TOEPASSING)
Naam, adres, telefoon, e-mail en website:

Designability Charity Ltd.
Wolfson Centre, Department D1
Royal United Hospital
Bath BA1 3NG
Verenigd Koninkrijk
Tel.: +44 (0)1225 824103 Fax: +44 (0)1225 824111
E-mail: info@designability.org.uk
Website: www.designability.org.uk
Nummer liefdadigheidsinstelling: 256335
Als je contact opneemt met
Designability, zorg dan dat je het
serienummer bij de hand hebt.
Het Wizzybug serienummer is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accutype

lithium-ijzerfosfaat (LiFePO4)
nikkelmetaalhydride (NiMH)
verzegelde loodaccu (Sealed Lead Acid, SLA)





Voor vragen over de Wizzybug of over deze gebruiksaanwijzing, kun je
contact opnemen met Designability of de Wizzybug leverancier.
De Wizzybug is een medisch apparaat van klasse I dat voldoet aan de
eisen van EU-regelgeving 2017/745 en Britse regelgeving 2002/618.
Designability en de Wizzybug zijn geregistreerd bij de relevante
bevoegde autoriteiten (MHRA in Groot-Brittannië). Designability is ISO
9001-gecertificeerd, waardoor de kwaliteit in alle stadia van het
productontwikkelings- en productieproces wordt gegarandeerd.
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Belangrijke informatie
BEOOGD DOEL EN BEOOGDE GEBRUIKERS
De Wizzybug is een elektrisch aangedreven rolstoel voor gebruik
binnen en buiten. Het is bedoeld voor gebruik door lichamelijk
gehandicapte kinderen onder toezicht van volwassenen.
De Wizzybug is uitsluitend bedoeld voor gebruik onder toezicht van
een gekwalificeerde clinicus.
De Wizzybug is bedoeld voor kinderen die minimaal 14 maanden oud
zijn en voor een maximum gewicht van 20 kg.
De Wizzybug is bedoeld voor gehandicapte kinderen die leven met
aandoeningen als cerebrale parese, spinale musculaire atrofie, spina
bifida of spierdystrofie, evenals kinderen met amputaties of andere
aandoeningen die in het dagelijks leven van invloed zijn op het
vermogen om functioneel te lopen.
MODELLEN EN IDENTIFICATIE
De Wizzybug modellen die in dit document worden behandeld en hun
‘Unique Device Identification’ (UDI-DI) nummers zijn:
Wizzybug DX

UDI

5060838350000

Wizzybug Shark

UDI

5060838350017

Wizzybug LiNX

UDI

5060838350024
wordt geleverd met de LiNX Plus accessoire

Om te bepalen welk model Wizzybug je hebt, zoek je op het
productlabel op de rugleuning of de carrosserie (zie pagina 8) naar het
UDI symbool.
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VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat de Wizzybug
gebruikt wordt en wees extra voorzichtig wanneer je het
waarschuwingssymbool ziet
.
Er moet toezicht gehouden worden op het kind als deze in of in
de buurt van de Wizzybug zit of is, net zoals je toezicht zou
houden op een peuter zonder lichamelijke beperkingen. Je
moet, bijvoorbeeld, de besturing van de Wizzybug overnemen
op trottoirs bij straten, bij trappen of in de buurt van open
water.
Gebruik de Wizzybug niet als:
•
•
•

er onderdelen beschadigd of vervormd lijken;
de Wizzybug een ongebruikelijk geluid maakt;
je denkt dat het gebruik van de Wizzybug gevaarlijk kan zijn
voor het kind of voor iemand anders.

Breng geen wijzigingen aan in de Wizzybug zonder toestemming van
Designability, omdat dit gevaar kan opleveren.
Gebruik de Wizzybug niet als je denkt dat deze niet veilig is. Neem
contact op met Designability of de Wizzybug leverancier via de
contactgegevens op de voorzijde van deze gebruiksaanwijzing.
Als er zich een ernstig incident met een Wizzybug voordoet, dient dit te
worden gemeld aan Designability. Als je buiten Groot-Brittannië woont,
kun je de Wizzybug leverancier om hulp vragen.
Als het kind de Wizzybug niet meer nodig heeft, mag deze niet voor
gebruik door een ander kind worden doorgegeven, tenzij deze eerst
aan de fabrikant of leverancier is geretourneerd om te controleren of
de Wizzybug veilig is en goed werkt.
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GESCHIKTHEID (CONTRA-INDICATIES)
De Wizzybug is niet geschikt voor een kind dat:
•

medische apparatuur nodig heeft om op of met de Wizzybug te
worden gebruikt, tenzij deze apparatuur de
risicobeoordelingsprocedure van Designability heeft doorstaan.
Dit geldt voor commerciële hoofdsteunen, dynamische
hoofdsteunen, zuurstofcilinders en ventilatoren;

•

zijn/haar hoofd niet lang genoeg rechtop kan houden om de
Wizzybug zelfstandig te gebruiken of de Wizzybug hoofdsteun
niet genoeg steun voor het kind biedt;

•

hoofdbesturing nodig heeft om de Wizzybug te kunnen
gebruiken;

•

zeer complexe behoeften voor wat betreft de zitting heeft
waaraan de Wizzybug niet kan voldoen;

•

het principe van oorzaak en gevolg niet begrijpt, vanwege een
cognitieve stoornis;

•

een visuele handicap heeft die te ernstig is om de Wizzybug op
veilige wijze te kunnen gebruiken;

•

schakelaars moet gebruiken die op andere punten dan de lade
zijn gemonteerd;

•

niet is opgenomen in de beoogde gebruikers beschreven op
pagina 5, tenzij er sprake is van een uitzonderlijke klinische
behoefte en een gekwalificeerd clinicus vindt dat de Wizzybug
geschikt is voor het kind.
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Overzicht van de Wizzybug
De Wizzybug bestaat uit de volgende onderdelen:

Hoofdsteun (0,5 kg)
Zitsysteem
(7,4 kg, inclusief
de hoofdsteun,
besturing, gordels
en kussens)
Voetsteun (0,8 kg)

Accu (onder de zitting) en oplader:

LiFePo4 accu (2,8 kg) en oplader

SLA accu (6 kg)

ProLite E oplader (links) en Numax
oplader (rechts)

Afb. 1 Overzicht van de Wizzybug onderdelen
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NiMH accu (6 kg) en oplader

Oudere versies
van beide accu’s
kunnen in een
zwarte draagtas
worden geleverd.

Bediening met joystick (zie
pagina 37 voor de
verschillende typen joystick)

Carrosserie (16,4 kg)
Wielontgrendelingsmechanisme
Afb. 2 Overzicht van de Wizzybug onderdelen (zijaanzicht)

LiNX besturing voor
verzorger
(0,5 kg)

DX besturing voor
verzorger

Shark besturing
voor verzorger

Bedieningspaneel op
de achterzijde van de
carrosserie

Achterwielen (3,5 kg)

Afb. 3 Overzicht van de Wizzybug onderdelen (achteraanzicht)
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Wizzybug kenmerken
Ontgrendelingsknop
van de zitting

Bedieningsaansluitingen

Witte knop

Armleuning

Aan/uitschakelaar
Aan/uitschakelaar
verlichting

Veermechanisme
Aansluiting voor
van de
oplader (voor een
voetensteun
LiFePO4 of SLA accu)
Aansluiting voor
Voetsteun
oplader (voor een
NiMH accu)

Afb. 4 Overzicht van de kenmerken
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Besturing voor
verzorger
Besturing
met joystick

Verstelschroef
reikwijdte
armleuning

Wielontgrendeling
(voor beide
voorwielen)
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Accessoires
De Wizzybug wordt geleverd in een standaard uitvoering (pagina 8). De
clinicus die het gebruik van de Wizzybug ondersteunt, kan kiezen uit
een reeks optionele accessoires, zodat deze bij het kind passen. Dit
kunnen zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enkelbevestigingen
Chailey hoofdsteun
Vlindergordel
Dynamische gordel
Adductorpommel (klein of groot)
Dijadductor
Golfbalknop
Zwarte balknop
T-stang
Blauwe polyurethaan bal
Stekelsiliconenbal
Zacht blad
Verlengde voetplaat
Metalen blad (pagina 46)
Moozi joystick (pagina 47)
Buddyknoppen (rood, groen, geel en blauw) (pagina 47)
DX-schakelaaronderdelen (interface, kabel en adapter)
LiNX Plus joystick (met interfaceonderdelen voor de schakelaar)

Alleen de bovenstaande accessoires mogen met de Wizzybug worden
gebruikt.
Enkele van deze accessoires zijn in sommige landen mogelijk niet
beschikbaar.
De MyLiNX-app is beschikbaar voor Android/iOS en biedt toegang tot
basissysteeminformatie en diagnostische informatie van de Wizzybug
(alleen voor het LiNX-model). Raadpleeg de Resources Hub op
dynamiccontrols.com voor meer informatie over de MyLiNX app.
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De Wizzybug leren kennen
GEBRUIKERSADVIES
Snelheid Kies altijd een geschikt snelheidsbereik voor de bekwaamheid
en omgeving van het kind (zie pagina 40 t/m 41). De Wizzybug kan met
lage snelheden binnen of in kleine ruimtes worden gebruikt, zodat het
kind rond obstakels kan rijden. Er kan ook met hogere snelheden
worden gereden in grotere ruimten.
Stoppen Het kind kan de Wizzybug laten stoppen door de joystick los te
laten.
Als je de Wizzybug snel moet laten stoppen, kun je de aan/uit
schakelaar aan de achterzijde van de Wizzybug (Afb. 5) of op de
besturing (Afb. 6) uitzetten of de besturing voor de verzorger gebruiken
om de Wizzybug te besturen. De snelste manier om de Wizzybug te
laten stoppen is echter door de hand van het kind van de joystick te
tillen (Afb. 7).

Afb. 5 Aan/uit-schakelaar Afb. 6 Aan/uit-knop

Afb. 7 Hand van joystick tillen

Rijden op hellingen Op een helling kan de Wizzybug veel meer afstand
afleggen bij het stoppen dan op een vlakke ondergrond.
Rijden op trottoirs of in de buurt van trappen De verzorger moet de
besturing van de Wizzybug overnemen op trottoirs en in de buurt van
wegen, open water, trappen of andere voor de hand liggende gevaren.
Gebruik altijd afgeschuinde trottoirbanden om van een trottoir af te
rijden of bij het oversteken van de weg, zodat de Wizzybug niet op een
gevaarlijke of onverwachte manier beweegt. Zorg ervoor dat het kind
uit de buurt van trottoirbanden en wegen blijft.
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De weg oversteken De verzorger moet de volledige controle
overnemen door over te schakelen op de besturing voor de verzorger
of door de wielontgrendeling uit te schakelen (pagina 28) en aan de
hoofdsteun van de Wizzybug te trekken.
OMGEVING
Je moet dicht bij het kind blijven totdat deze vertrouwen heeft in en in
staat is om de Wizzybug te gebruiken, vooral als er mogelijke gevaren
in de buurt zijn, zoals meubilair, een oneffen ondergrond of drukke
omgeving. Er moet zich altijd een verantwoordelijke volwassene tussen
de Wizzybug en een mogelijk gevaar bevinden.
De Wizzybug presteert beter op een stevige vlakke ondergrond en
lichte hellingen. Probeer nooit een helling op te rijden van meer dan 5°
(1 op 12). De Wizzybug is niet geschikt voor het rijden op steile oevers,
stranden, heuvelachtig of zeer oneffen terrein. Het kind mag niet met
de Wizzybug een steile helling oprijden, omdat de Wizzybug achteruit
kan glijden en kan omslaan.

5° helling (of 1 op 12)
Afb. 8 Steilste helling

Vóór het gebruik Controleer de Wizzybugomgeving op mogelijke
gevaren, zoals scherpe hoeken, warme dranken, trappen, treden en
beknellingsgevaar. De Wizzybug is ontworpen om onder
verzorgingstafels te passen, maar kan ook onder hogere tafels en/of
andere meubels passen. Als er niet genoeg ruimte is voor uw kind om
onder of tussen meubels te rijden, kan het kind bekneld raken of het
hoofd stoten.
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Andere kinderen Je moet altijd goed op andere kinderen, waaronder
baby's en peuters, in de buurt van de Wizzybug letten. Zorg ervoor dat
de Wizzybug niet op andere kinderen inrijdt, of hun handen of voeten
bekneld. Laat kinderen nooit op of in de Wizzybug kruipen en klimmen.
Huisdieren Wees voorzichtig als de Wizzybug in de buurt van
huisdieren gebruikt wordt.
Buiten rijden De Wizzybug is alleen bedoeld voor gebruik bij daglicht.
De verzorger is er verantwoordelijk voor om te beoordelen of er
voldoende licht is voor het kind.
Nat weer De Wizzybug kan veilig tijdens lichte regenbuien gebruikt
worden, maar niet tijdens zware regenbuien. Hij mag niet door plassen
rijden die dieper zijn dan de dikte van de banden.
Warm weer Laat op zeer warme dagen de Wizzybug niet lang in een
warme positie staan (zoals een kofferbak of serre).
Oppervlaktetemperatuur van de Wizzybug Sommige delen van de
Wizzybug die het kind kan aanraken, kunnen zeer heet of zeer koud
worden door bijvoorbeeld radiatoren, zonlicht of temperaturen onder
het vriespunt.
Opslag De Wizzybug moet binnenshuis worden opgeslagen in een
droge omgeving uit de buurt van radiatoren en andere warmtebronnen.
Antistatische ketting Deze hangt onder de
Wizzybug om de opbouw van statische
elektriciteit te verminderen (Afb. 9).
Als de antistatische ketting ontbreekt of de
grond niet raakt, neem dan contact op met
Designability voor een vervanging.

Afb. 9 Antistatische ketting
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BELANGRIJKE OPMERKINGEN OVER DE ZITTING EN ANDERE
FUNCTIES
Verstel de zitpositie nooit terwijl het kind in de zitting zit, omdat
het kind of jezelf zo letsel op kan lopen.
Het kind vastzetten in de Wizzybug Gebruik altijd de heupgordel en het
volledige harnas. Verstel de banden zodanig dat ze goed om het kind
passen. Neem bij twijfel contact op met Designability of de Wizzybug
leverancier voor advies.
Maximaal gebruikersgewicht 20 kg of 44 lbs.
Eén enkel kind De Wizzybug mag alleen gebruikt worden door één
goed-zittend kind en mag niet gebruikt worden om andere kinderen
mee te laten rijden.
Zittingsysteem Het zittingsysteem is uitsluitend bedoeld voor gebruik
in de Wizzybug en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Zitpositie en positie van de joystick Vraag een ergotherapeut of
fysiotherapeut om advies over de beste zit- en joystickpositie voor het
kind.
Voetensteun De voetensteun kan worden
voorzien van enkelriemen om de voeten van het
kind veilig in positie te houden. Als er
enkelriemen aangebracht zijn, moet het kind
deze ook gebruiken. Als het kind geen
enkelriemen nodig heeft, zorg er dan voor dat
zijn/haar voeten in de voetensteun blijven,
omdat ze letsel op kunnen lopen als hun voeten
over de voorkant of zijkanten hangen.

Afb. 10 Enkelriemen op
de voetensteun

Als uw kind de Wizzybug niet gebruikt, kunt u de voetensteun
verwijderen om te voorkomen dat kinderen zichzelf aan de voorkant
van de voetensteun verwonden als ze op de Wizzybug proberen te
kruipen of klimmen.
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Verplaatsen Houdt je altijd aan de aanbevelingen voor het verplaatsen
en omgaan met het kind wanneer het kind in en uit de Wizzybug wordt
verplaatst. De therapeut van het kind kan advies geven over de beste
manier voor het kind. Als het verplaatsen staand gebeurt, is dit
gemakkelijker als de voetensteun wordt verwijderd.
De Wizzybug moet worden uitgeschakeld voordat het kind in of
uit de zitting wordt verplaats.
Zitting verstellen Controleer de zitpositie van het kind regelmatig en
pas de zitting indien nodig aan. De Wizzybug is geen alleenstaand
zitsysteem en mag daarom alleen gebruikt worden in de Wizzybug. De
Wizzybug mag niet langdurig worden gebruikt - controleer altijd het
comfort en de houding van het kind in de Wizzybug en controleer de
huid op doorligplekken.
Dynamische hoofdsteunen Gebruik nooit een dynamische hoofdsteun
met de Wizzybug.
Brandveiligheid De zitkussens, armkussens, carrosserie en besturingen
voldoen aan de internationale normen voor de bestendigheid tegen
ontstekingsbronnen.
Levensduur van de Wizzybug We verwachten dat de Wizzybug
maximaal 5 jaar zal presteren zoals bedoeld (op voorwaarde dat deze
niet wordt verwaarloosd of misbruikt). Raadpleeg de garantieinformatie in deze gebruiksaanwijzing (pagina 59).
Kleine onderdelen Zorg ervoor dat het kind niet aan de schuimkussens
van het zitsysteem plukt, omdat kleine stukjes schuim een
verstikkingsveaar kunnen vormen.
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De Wizzybug monteren
Zorg er bij het monteren van de Wizzybug voor dat vingers niet
tussen de verschillende delen bekneld raken.
De Wizzybug bestaat uit de volgende onderdelen:
• Carrosserie
• Voetsteun
• Achterwielen
• Zitsysteem
• Accu
• Besturing voor verzorger
• Blad (optioneel, pagina 46)
ACHTERWIELEN
De achterwielen aan de carrosserie bevestigen:
1. Til de achterkant van de carrosserie op aan de
stoffen handgreep.
2. Plaats de achterwielen zodanig dat
het label van de carrosserie van de
Wizzybug afgewend is en laat de
twee pinnen in de twee gaten in de
achterwielbalk zakken.
3. Druk de veerklem (bevestigd aan een
korte ketting) door het uiteinde van
de pin, zoals weergegeven. Hiermee is
de achterwielbalk aan de carrosserie
bevestigd.
4. Draai de veerklem nu ter bescherming zijwaarts
onder de achterwielbalk.

Afb. 11 De achterwielen bevestigen
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ACCU
De accu aanbrengen (SLA of NiMH)
1. Plaats de accu in het kastje onder de
zitting, waarbij de kabel uit de
tegenovergestelde kant van de
aansluiting komt (zie Afb. 12).
2. Plaats de stekker zodanig dat deze
gemakkelijk in de aansluiting kan
worden geduwd. Druk de stekker in
de aansluiting en draai de bus
rechtsom om deze vast te zetten.

Kabel
Aansluiting

Afb. 12 De SLA/NiMH accu aanbrengen

3. Zorg ervoor dat de accukabel plat ligt, zodat deze niet beschadigd
kan raken en de zitting kan worden versteld.
De accu aanbrengen (LiFePO4)
De accu past in het kastje onder de
zitting, onder de zwarte klep.
1. Open de klep door het zwarte lipje
en de witte knop aan de voorkant
van de klep in te drukken.
2. Plaats de accu in het kastje zoals
afgebeeld (deze past slechts op
één manier).
Afb. 13 De LiFePO4 accu aanbrengen

3. Duw de stekker met de
zilverkleurige schuif naar beneden en links wijzend in de
aansluiting. Draai de stekker rechtsom totdat deze vastklikt.
4. Sluit de klep goed terwijl je je vingers uit de buurt
van het scharnier houdt.
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VOETSTEUN
De voetensteun kan worden bevestigd voor of nadat het kind is gaan
zitten.
De voetensteun kan horizontaal of gekanteld zijn, zodat deze
overeenkomt met de hoek van de gekantelde zitting. Idealiter moeten
de voeten van het kind plat op de voetplaat liggen.
De hoogte en hoek van de voetensteun kunnen worden aangepast met
behulp van de kleurcodes aan de achter- en zijkanten van de
voetensteun. Om de voetensteun vlak aan te brengen, bepaal je de
kleur van de voetensteun van het kind op de achterkant van de
voetensteun, zoek je de twee sleuven aan de zijkant met dezelfde
kleur en kies je de onderste van deze twee sleuven.
Als je de voetensteun omhoog of omlaag wilt kantelen, kies je hogere
of lagere sleuven aan de zijkanten van de voetensteun.
De voetensteun bevestigen:
1. Knijp de stangen onder de voetensteun samen.
2. Duw de voetensteun in de gekozen centrale sleuf.
3. Breng de voetensteun in lijn met de gekozen
sleuven aan de zijkant en laat de stangen los
zodat de voetensteun in de sleuven aan de zijkant
glijdt.
Zorg ervoor dat de voetensteun in de juiste positie
voor het kind is bevestigd voordat de Wizzybug
gebruikt wordt.

Afb. 14 De voetensteun aan de Wizzybug bevestigen
(Van boven naar beneden) Voetensteunstangen, hoogte van de
voetensteun en de achterplaat met de gekleurde sleuven, kantelen van de
voetensteun met behulp van de sleuven aan de zijkant.
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ZITSYSTEEM
Het zitsysteem op de carrosserie aanbrengen
Voordat het zitsysteem aangebracht wordt, moet de beste positie voor
het kind bepaald worden:
•

De zitdiepte (kleurgecodeerd) is de afstand van de achterkant
van de zitting tot de voorkant van de zitting. De huidige kleur
van de zitdiepte (te zien aan de gekleurde cirkels waar de
rugleuning de zitting raakt, zie Afb. 29 op pagina 31) laat zien
welke set gekleurde gaten moet worden gebruikt bij het
aanbrengen van het zitsysteem in de carrosserie, bijvoorbeeld
geel.

•

De rugleuningverstelling geeft aan of de rugleuning 90 graden
rechtop staat ten opzichte van de zitting of iets achterover staat
op 97 graden ten opzichte van de zitting. Dit wordt gekozen
door de voorste (rechtop) of achterste (achterover) gaten te
gebruiken die overeenkomen met de kleur van de zitdiepte,
bijvoorbeeld de voorste gaten.

•

De kantelruimte beschrijft hoe ver het hele zitsysteem
gekanteld is. Dit wordt gekozen door de diepte waarin het
zitsysteem in de carrosserie van de Wizzybug geplaatst is,
bijvoorbeeld het derde gat van boven.

Meer informatie over het kiezen en instellen van de zitdiepte,
kantelruimte en rugleuningverstelling vindt je op pagina 30.

Als je weet welke zitpositie je moet gebruiken, kan het zitsysteem in de
carrosserie van de Wizzybug aangebracht worden zoals aangegeven op
pagina 22.
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1. Klik het harnas en de heupgordel vast zodat
deze niet vast kunnen komen te zitten in het
zitsysteem.

2. Draai de witte knop helemaal linksom om de
zitting te ontgrendelen.

3. Til de zitting op door het harnas met een hand
vast te houden en de onderkant van de witte
knop met de andere hand.
Til de zitting niet op aan de hoofdsteun.
4. Laat de twee voorste hoeken
van de zitting in de twee
metalen sleuven boven de
voorkant van het
batterijcompartiment zakken.
5. Laat de achterkant van de
zitting zakken tot de pennen
boven op de gekleurde
metalen rasters rusten.

6. Druk met je duim de zwarte knop voor het
ontgrendelen van de zitting naar de bovenkant
van de witte knop en laat de zitting vervolgens
zakken zodat de pennen zich op één lijn bevinden
met de eerste rij gaten met de kleur van de
zitdiepte van het kind. (Als de diepte-instelling
Afb. 15 De zitting
van het kind bijvoorbeeld geel is, met een
aanbrengen
verticale rug, kies dan de voorste rij gaten in het
gele deel van het raster).
22

7. Laat je duim los zodat de pennen in de bovenste rij gaten passen.
Beweeg de zitting gat voor gat omlaag in de richting van de
gekozen positie van het kind door dezelfde handelingen opnieuw
uit te voeren: knijp de knop voor het ontgrendelen van de zitting in,
schuif de zitting omlaag naar de volgende set gaten en laat de
pennen in de gaten vallen. Herhaal dit totdat de zitting zich in de
gekozen kantelpositie van het kind bevindt, bijv. het derde gat van
boven.
8. Draai de witte knop helemaal
rechtsom om de zitting in positie te
vergrendelen, met de zwarte stip
onderaan de knop. Als de zitting
niet gemakkelijk kan worden
vergrendeld, controleer dan of de
Afb. 16 Vergrendelknop van de
zitting
pennen goed in de gaten zitten en
probeer het opnieuw. Forceer de witte knop niet als deze niet
gemakkelijk vergrendelt.
Gebruik de zitting alleen als de witte knop volledig is
vergrendeld.

9. Steek de kabels van de joystick en
de besturing voor de verzorger in de
twee aansluitingen aan de
achterkant van de Wizzybug. Beide
aansluitingen zijn hetzelfde, maar
de stekkers passen er slechts op één
manier in.
Afb. 17 Kabels van de joystick en besturing voor de verzorger

10. Haak de besturing voor de verzorger aan de achterkant van de
hoofdsteun en duw de kabels weg achter de zitting.
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Armleuningen en borststeunen
DE ARMLEUNINGEN AANBRENGEN
De armleuningen zijn
aan de achterkant
van de rugleuning
bevestigd.
Afb. 18 De armleuningen en
borststeunen monteren (twee pennen rechts afgebeeld)

De armleuning en borststeun, indien deze
gebruikt worden, passen in elkaar zoals
weergegeven in Afb. 18. De armleuning past
tussen de rechthoekige en ronde platen en
wordt vastgezet door de zwarte handschroef
aan te draaien. Zorg ervoor dat de uiteinden Afb. 19 De borststeunen
van de twee pennen door de ronde plaat
afstellen
kunnen worden gezien en dat de armleuning
goed vastzit.
Mogelijk moet je de armleuningen en de
borststeunen wat aanpassen als het kind
dikke winterkleding draagt. Je kunt de
hoogte en breedte van de armleuningen en
borststeunen aanpassen door de
handschroef een beetje los te draaien, ze
door de sleuven te schuiven (zoals
weergegeven in Afb. 19 t/m Afb. 21) en
daarna de handschroef weer vast te draaien.
Zorg ervoor dat de armleuningen goed
vastzitten nadat je ze hebt afgesteld.
Verwijder de handschroeven niet.

Afb. 20 Hoogte van de
armsteunen instellen

Afb. 21 Breedte van de
armsteunen instellen

Let erop dat er geen vingers of kleding bekneld raakt als je de
armleuningen en borststeunen afstelt wanneer het kind zich in de
Wizzybug bevindt.
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De Wizzybug demonteren
DE VOETENSTEUN VERWIJDEREN
Knijp de stangen onder de voetensteun samen en
til deze eruit.

Afb. 22 De voetensteun verwijderen

HET ZITSYSTEEM VAN DE CARROSSERIE VERWIJDEREN
1. Klik het harnas en de heupgordel vast zodat
deze niet vast gaan zitten in het zitsysteem.
2. Koppel de kabels los van de achterkant van de
Wizzybug en koppel de besturing voor de
verzorger los van de achterkant van de
hoofdsteun.
3. Ontgrendel de witte knop door deze volledig linksom te draaien.
4. Druk met je duim de zwarte knop voor het ontgrendelen van de
stoel naar de bovenkant van de witte knop.
5. Til de zitting op aan het harnas en de witte knop.
Til de zitting niet op aan de hoofdsteun.
Afb. 23 De zitting verwijderen
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DE ACCU VERWIJDEREN (SLA OF NIMH)
1. Draai de bus van de stekker
linksom en trek de stekker
eruit.
2. Til de accu eruit. Til de accu
nooit op aan de kabel.
Afb. 24 De SLA accu verwijderen

DE ACCU VERWIJDEREN (LIFEPO4)
1. Open de klep door het zwarte lipje en de witte
knop aan de voorkant in te drukken.
2. Koppel de accu los door de zilverkleurige schuif
op de stekker naar achteren te schuiven en de
stekker linksom te draaien.
3. Til de accu eruit aan het handvat.
Til de accu nooit op aan de kabel.

Afb. 25 De LiFePO4 accu verwijderen
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DE ACHTERWIELEN VAN DE CARROSSERIE VERWIJDEREN
1. Draai de veerklem naar je toe en trek deze uit de
pen.

2. Til de achterkant van de Wizzybug
op aan de stoffen handgreep. De
achterwielen vallen nu van de
carrosserie af. Als dit niet het geval
is, duw je de zwarte balk met de
hiel van je hand omlaag.
Afb. 26 De achterwielen verwijderen
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Wielen
De wielen zijn onderhoudsarm, lekbestendig, vervaardigd uit rubber en
hoeven niet opgepompt te worden.

RIJDEN MET DE WIZZYBUG
Om de Wizzybug met de joystick of besturing voor de verzorger te
kunnen gebruiken, moeten eerst de voorwielen worden ingeschakeld
(zie Afb. 27 op pagina 29). Trek of duw niet aan de Wizzybug wanneer
de wielen zijn ingeschakeld.
Zorg ervoor dat beide voorwielen zijn ingeschakeld voordat er
met de Wizzybug wordt gereden. Rijden met de Wizzybug
waarbij slechts één wiel ingeschakeld is kan ervoor zorgen dat
de Wizzybug zich in een onverwachte richting zou kunnen
bewegen.

VRIJLOOPFUNCTIE VAN DE WIZZYBUG
Bij het vervoeren van de Wizzybug, het oversteken van een weg of als
de batterij leeg is, kunt u de voorwielen uitschakelen (zie Afb. 27 op
pagina 29) en de Wizzybug meetrekken. Het is makkelijker om de
Wizzybug achteruit te rollen dan vooruit.
Wanneer de Wizzybug vrijloopt kan er niet geremd worden.
Houd het kind nauwlettend in de gaten als deze in de Wizzybug
zit en de wielen uitgeschakeld zijn.
Schakel de wielen niet uit op een helling.
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DE WIELEN IN- OF UITSCHAKELEN
Om de wielen in of uit te schakelen, schuift u de kleine hendels aan de
zijkanten van de wielen naar het uiteinde van de sleuf. Voor nieuwere
modellen van de Wizzybug geeft een groene punt de positie aan
waarin de wielen ingeschakeld zijn.
Duw voorzichtig tegen de Wizzybug om beide wielen in te schakelen.
Als er niet genoeg ruimte is om de Wizzybug vooruit te duwen, til dan
één kant op en draai het voorwiel met de hand naar voren totdat het
wordt vergrendeld en daarna het andere wiel.
Zorg ervoor dat beide wielen zijn in- of uitgeschakeld voordat de
Wizzybug verplaatst of vervoert wordt.

Afb. 27 De voorwielen in- en uitschakelen
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Zitsysteem
Het zitsysteem is als zeer verstelbaar ontworpen. Het is belangrijk om
de zitting zodanig in te stellen dat het kind comfortabel zit en de
Wizzybug goed kan gebruiken.
We raden aan een fysiotherapeut of een ergotherapeut te raadplegen
om advies te krijgen over de beste zitpositie voor het kind.
Het zitsysteem van de Wizzybug kan zonder gereedschap worden
aangepast. Het kan enige oefening vergen, maar het is snel en
makkelijk te gebruiken.
Verstel de zitpositie nooit terwijl het kind in de zitting zit, omdat
het kind of jezelf zo letsel op kan lopen.
DE ZITDIEPTE INSTELLEN
De zitdiepte is de afstand van de achterkant van de zitting tot de
voorkant van de zitting.
Er zijn 5 kleurgecodeerde posities voor een zitdiepte van 155 mm tot
245 mm.
Oranje
155 mm

Groen
177,5 mm

Blauw
200 mm

Paars
222,5 mm

Afb. 28 Kleurcodes en sleuven voor de
zitdiepte
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Geel
245 mm

De zitdiepte aanpassen als de zitting niet in de Wizzybug zit
Het is gemakkelijker om de zitting
te verstellen als deze in de
Wizzybug carrosserie zit (zie pagina
32). Als de zitdiepte echter
aangepast moet worden als de
zitting niet in de Wizzybug zit, ga
Afb. 29 Witte halve cirkel
dan als volgt te werk:
1. Bepaal welke zitdiepte je wilt gebruiken (zie Afb. 28 op de
vorige pagina).
2. Duw de rugleuning omlaag om deze uit de huidige zitdiepte te
halen.
3. Schuif de onderkant van de rugleuning langs de onderkant van
de stoel naar voren (om te verkorten) of naar achteren (om te
verlengen) totdat deze in de volgende sleuf klikt.
4. Herhaal dit totdat de gekozen kleursticker voor de zitdiepte
(bijv. paars) op één lijn ligt met de witte halve cirkel (zie Afb.
29).
Als je de zitting in de Wizzybug zet, moet je de sleuf in het metalen
raster kiezen die overeenkomt met de nieuwe kleur van de zitdiepte
(bijv. paars).
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De zitdiepte aanpassen als de zitting in de Wizzybug zit
Ga als volgt te werk om de zitdiepte te verlengen (bijvoorbeeld als het
kind is gegroeid):
1. Maak de besturing voor de verzorger los van de achterkant van de
hoofdsteun en trek beide armleuningen omhoog (zie pagina 24).
2. Draai de witte knop helemaal linksom om de zitting te
ontgrendelen.
3. Zorg ervoor dat de stoelpennen zich in de
hoogste stand in het metalen raster
bevinden. Als dit niet het geval is, druk dan
met je duim op de zwarte knop om de
zitting te ontgrendelen en til de zitting op
zodat de pennen zich op één lijn bevinden
met de bovenste gaten. Laat je duim los
zodat de pennen in de bovenste gaten
passen.
(Als de pennen niet volledig in de gaten
passen, controleer dan of de voorste hoeken
van de stoel in de twee metalen sleuven
boven de voorkant van het
batterijcompartiment zitten en controleer of
de witte knop volledig is ontgrendeld.)

Afb. 30 De zitting in de
bovenste gaten schuiven

4. Reik onder de achterkant van de zitting, trek de achterkant van de
zitting zo ver mogelijk omhoog, en kantel de rugleuning helemaal
naar voren totdat deze vastklikt. De zitdiepte is nu één maat langer
en heeft een nieuwe kleurinstelling.

Afb. 31 De zitdiepte
langer maken
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5. Knijp de zwarte ontgrendelknop in en til de
hele zitting omhoog en naar achteren tot in
de bovenkant van de volgende gekleurde
sleuf in het metalen raster. (Beweeg de stoel
slechts één gekleurde sleuf tegelijk naar
achteren.) Laat de ontgrendelknop los zodat
de stoelpennen in de bovenste gaten passen.
De zitting bevindt zich nu in de sleuf die
overeenkomt met de nieuwe kleur van de
zitdiepte.

Afb. 32 De zitting naar achteren schuiven

6. Herhaal stap 4 en 5 tot de zitdiepte juist is (zie Afb. 28 op pagina
30).
7. Zet de stoel in de gebruikelijke kantelstand (onderste of hogere
gaten) en in de nieuwe gekleurde sleuf (zie pagina 21) rechtop of
achterover (voorste of achterste gaten).
8. Draai de witte knop helemaal rechtsom om de zitting te
vergrendelen.
9. Duw de armleuningen terug naar beneden in de gekozen positie
voor het kind en klem de besturing voor de verzorger vast op de
achterkant van de hoofdsteun.
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De zitdiepte korter maken:
1. Maak de besturing van de verzorger los van de achterkant van de
hoofdsteun en trek beide armleuningen omhoog (zie pagina 24).
2. Draai de witte knop helemaal linksom om de zitting te
ontgrendelen.
3. Zorg ervoor dat de stoelpennen zich in de hoogste stand in het
metalen raster bevinden voordat de zitdiepte wordt afgesteld. Als
de pennen niet in de hoogste gaten zitten, druk dan met je duim op
de zwarte ontgrendelknop in de richting van de witte knop en til de
zitting op zodat de pennen zich op één lijn bevinden met de
bovenste gaten. Laat je duim los zodat de pennen in de bovenste
gaten passen (zie Afb. 30 op pagina 32).
(Als de pennen niet volledig in de gaten passen, controleer dan of
de voorste hoeken van de stoel in de twee metalen sleuven boven
de voorkant van het batterijcompartiment zitten en controleer of
de witte knop volledig is ontgrendeld.)
4. Knijp de zwarte ontgrendelknop in en til de
hele zitting omhoog en naar voren tot in de
bovenkant van de volgende gekleurde sleuf
in het metalen raster. (Beweeg de stoel
slechts één gekleurde sleuf tegelijk naar
voren.) Laat de ontgrendelknop los zodat de
stoelpennen in de bovenste gaten passen.

Afb. 33 De zitting naar voren schuiven
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5. Reik onder de achterkant van de zitting, trek de achterkant van de
zitting zo ver mogelijk omhoog en kantel de rugleuning zo ver
mogelijk naar achteren totdat deze vastklikt. De zitdiepte is nu één
maat korter en heeft een nieuwe kleurinstelling die overeenkomt
met de nieuwe gekleurde sleuf in het metalen raster.

Afb. 34 De zitdiepte
korter maken

6. Herhaal stap 4 en 5 tot de zitdiepte juist is (zie Afb. 28 op pagina
30).
7. Zet de stoel in de gebruikelijke kantelstand (onderste of hogere
gaten) en in de nieuwe gekleurde sleuf (zie pagina 21) rechtop of
achterover (voorste of achterste gaten).
8. Draai de witte knop helemaal rechtsom om de zitting te
vergrendelen.
9. Duw de armleuningen terug naar beneden in de gekozen positie
voor het kind en klem de besturing voor de verzorger vast op de
achterkant van de hoofdsteun.
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DE KANTELHOEK INSTELLEN
De kantelhoek geeft aan hoe ver de zitting en
rugleuning zijn gekanteld, en wordt bepaald
door de hoogte van de gaten waarin de zitting in
het metalen raster past.
Om de stoel in te stellen op 0°, dus zonder
kanteling, moeten de pennen in het hoogste set Afb. 35 Raster voor de
zitting
gaten in de gekozen kleur voor de zitdiepte
zitten. Gebruik de laagste gaten om de stoel onder de grootst
mogelijke hoek van 15° te kantelen.
De Wizzybug in
een rechte
positie zonder
kanteling

De zitting staat rechtop,
maar is tussen 0 en 15°
gekanteld.

Afb. 36 De zitting afstellen

DE RUGLEUNING RECHTOP OF ENIGSZINS ACHTEROVER
GEKANTELD INSTELLEN
Als de voorste rij gaten in een gekleurde sleuf gebruikt wordt, staat de
rugleuning rechtop (90°).
Als de achterste rij gaten gebruikt wordt, staat de rugleuning enigszins
achterover gekanteld ten opzichte van de zitting (97°).
DE HOOGTE VAN DE HOOFDSTEUN INSTELLEN
Om de hoogte van de hoofdsteun af te stellen,
houd je de hoofdsteun vast en draai je de
handschroef linksom. Schuif de hoofdsteun nu
voorzichtig omhoog of omlaag en draai de
handschroef rechtsom om vast te draaien.
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Afb. 37 De hoogte van de
hoofdsteun afstellen

Besturingssysteem
Een standaard Wizzybug wordt geleverd met een LiNX
besturingssysteem (Afb. 38) of een Shark besturingssysteem (Afb. 40).
Als uw kind knoppen gebruikt om de Wizzybug te besturen, wordt deze
geleverd met een LiNX Plus (Afb. 39) of DX besturingssysteem (Afb. 41).

Afb. 38 LiNX
besturing

Afb. 39 LiNX Plus
besturing

Afb. 40 Shark
besturing

Afb. 41 DX besturing

De Wizzybug heeft tevens een besturing voor een verzorger (Afb. 42
t/m Afb. 44).

Afb. 42 LiNX
besturing voor
verzorger

Afb. 43 Shark
besturing voor
verzorger

Afb. 44 DX besturing voor verzorger
(de nieuwe DX2 versie wordt links
getoond, de eerdere versie rechts)

Accessoires zoals knoppen en alternatieve joysticks kunnen, indien
nodig, bij de DX of LiNX Plus besturing worden geleverd. Zie pagina 12
voor informatie over accessoires.
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DE BESTURINGSELEMENTEN INSTELLEN
Zowel de joystick als de besturing voor de verzorger zorgen voor een
“proportionele besturing”, wat betekent dat hoe harder je duwt hoe
sneller je gaat, maar wel binnen het ingestelde snelheidsbereik.
1. Steek de kabels van de joystick en besturing voor de verzorger in de
twee aansluitingen aan de achterkant van de Wizzybug. Beide
aansluitingen zijn hetzelfde, maar de stekkers passen er slechts op
één manier in (Afb. 45).
2. Zorg ervoor dat de kabels veilig achter de stoel worden
weggestopt. Er worden klemmen meegeleverd voor als dit nodig is
(Afb. 46).
3. Schakel de Wizzybug in met gebruik van de aan/uit-schakelaar aan
de achterkant van de Wizzybug (Afb. 47).
4. Schakel de joystickbesturing in met de aan/uit-knop van de joystick
(Afb. 48 t/m Afb. 51).

Afb. 46 Kabels opbergen Afb. 47 Aan/uit-knop
Afb. 45
Besturingsaansluitingen

Afb. 48 LiNX
aan/uit-knop
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Afb. 49 LiNX Plus
aan/uit-knop

Afb. 50 Shark
aan/uit-knop

Afb. 51 DX
aan/uit-knop

BESTURING VOOR DE VERZORGER
Met de besturing voor de verzorger kan een verzorger de Wizzybug en
de snelheid ervan besturen. De verzorger kan de besturing ook
gebruiken om de besturing van de Wizzybug over te geven aan het kind
die de Wizzybug met de joystick kan besturen.
De verzorger kan met de besturing voor de verzorger weer de besturing
van de Wizzybug overnemen door:
•
•

•

•

(LiNX en LiNX Plus) op de aan/uit-knop op de besturing voor de
verzorger te drukken. De knop brandt groen;
(Shark) de schakelaar op de besturing voor de verzorger om te
zetten. De lopende persoon zal oranje oplichten op de
besturing voor de verzorger;
(DX) op de aan/uit-knop op de besturing voor de verzorger te
drukken.
Er wordt een “A” op het DX-besturingsdisplay weergegeven;
(Eerdere DX versie) de schakelaar op de besturing voor de
verzorger om te zetten.
Er wordt een “A” op het DX-besturingsdisplay weergegeven.

Afb. 52 Schakelen tussen de gebruikers door op de aan/uit-knop op de besturing voor
de verzorger te drukken (voor een LiNX, LiNX Plus of DX) of door de schakelaar op de
besturing voor de verzorger om te zetten (voor een Shark of eerdere DX versie)

Voor de LiNX, LiNX Plus en DX besturing geldt dat de persoon die het
eerst de besturing inschakelt de Wizzybug bestuurt. De verzorger kan
de besturing door het kind op elk gewenst moment opheffen door op
de aan/uit-knop op de besturing voor de verzorger te drukken.
Voor een Shark of eerdere DX versie geldt dat de verzorger de
besturing van het kind alleen maar kan overnemen als deze de joystick
heeft losgelaten en deze dus in een neutrale stand staat. Het kind kan
nog steeds met de joystick aan/uit-knop de Wizzybug in- en
uitschakelen.
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HET SNELHEIDSBEREIK INSTELLEN (LINX)
Gebruik de draaiknop om het snelheidsbereik in te stellen (Afb. 53). Als
een verzorger de Wizzybug bestuurt, kan deze herhaaldelijk op de
snelheidsknop (Afb. 54) op de besturing drukken om zo door de vier
snelheidsbereiken te bladeren.

Afb. 53 LiNX snelheidsknop Afb. 54 LiNX snelheidsknop op de besturing voor
de verzorger

HET SNELHEIDSBEREIK INSTELLEN (LINX PLUS)
Druk op knop I (Afb. 55) om door de vier snelheidsbereiken te bladeren
(langzaam, gemiddeld, snel en snelst). Als een verzorger de Wizzybug
bestuurt, kan deze herhaaldelijk op de snelheidsknop (Afb. 54) op de
besturing drukken om zo door de vier snelheidsbereiken te bladeren.
Houd knop I (Afb. 56) enkele seconden ingedrukt om joystickbesturing
of inputbesturing te kiezen (als het kind knoppen gebruikt om de
Wizzybug te besturen).

Afb. 55 LiNX Plus
snelheidsbereik wijzigen
(indrukken)

Afb. 56 LiNX Plus
besturingstype wijzigen
(ingedrukt houden)

Als Designability of de Wizzybug leverancier de LiNX Plusmet
geavanceerde instellingen heeft aangepast, ga dan naar pagina 48.
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HET SNELHEIDSBEREIK INSTELLEN (SHARK)
Gebruik de knoppen met de haas en het schildpad om het
snelheidsbereik in te stellen (Afb. 57 Shark ). Als een verzorger de
Wizzybug bestuurt kan deze het snelheidsbereik instellen door de
snelheidsdraaiknop te verdraaien (Afb. 58).

Afb. 57 Shark
snelheidsknoppen

Afb. 58 LiNX snelheidsdraaiknop op de
besturing voor de verzorger

HET SNELHEIDSBEREIK INSTELLEN (DX)
Gebruik de blauwe knop om het snelheidsbereik in te stellen (Afb. 59).
Als de joystick wordt gebruikt, kies dan snelheidsbereik 1 (langzaam), 2
(gemiddeld) of 3 (snel).
Als het kind schakelaars gebruikt om de Wizzybug te besturen, kies dan
4 (langzaam) of 5 (snel).
Afhankelijk van de versie van de besturing voor de verzorger wordt het
snelheidsbereik aangepast door op de snelheidsknop te drukken of de
draaiknop te draaien.

Afb. 59 DX snelheidsknop
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Positie van de joystick
JOYSTICKPOSITIE AANPASSEN
De positie van de joystick kan worden afgesteld door de zwarte
handschroef onder de armleuning iets los te draaien, de joystick in
positie te bewegen en de handschroef opnieuw aan te draaien.

Afb. 60 Joystickpositie aanpassen op de Wizzybug

Als de joystick nog dichterbij gebracht moet worden zodat het kind de
joystick kan bereiken, draai dan de handschroef onder de armleuning
helemaal los en bevestigt deze opnieuw in het achterste gat onder de
armleuning. Draai de handschroef daarna in de nieuwe positie vast.
HOEK VERSTELLEN
De hoek van de joystick ten opzichte van de Wizzybug kan ook worden
versteld door de zwarte handschroef los te draaien, de joystick in
positie te bewegen en de handschroef opnieuw aan te draaien.

Afb. 61 De hoek van de joystick veranderen

TAFELAANPASSING
Als het kind dicht bij een laag bureau of lage tafel moet zitten
(bijvoorbeeld op het kinderdagverblijf), kan de hoek van de joystick
aangepast worden zoals beschreven in het gedeelte “Hoek verstellen”.
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HOOGTE VERSTELLEN
De hoogte van de joystick kan versteld worden door de hoogte van de
armleuning te veranderen. Stel de hoogte van de armleuning af met de
zwarte handschroef op de rugleuning.

Afb. 62 Hoogte van de joystick instellen

FIJNAFSTELLING MET EEN INBUSSLEUTEL
Als er kleinere aanpassingen aan de hoek en
hoogte van de joystick moeten worden
aangebracht kunnen de kleine metalen schroeven
(Afb. 63) met de meegeleverde 3 mm inbussleutel
verschoven worden om zodoende de joystickplaat
in de nieuwe positie af te stellen.
Afb. 63 Fijne stelschroeven

DE POLSSTEUN
De ronde polssteun kan ook worden aangepast aan het kind. Draai de
zwarte handschroef onder de armleuning los en schuif de steun
vervolgens naar achteren, voren of opzij in de nieuwe positie. Draai de
handschroef daarna weer vast.

Afb. 64 Handschroef van de polssteun
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De claxon gebruiken
Het kind kan de claxon gebruiken om andere mensen op zijn/haar
aanwezigheid attent te maken.
Laat de claxon klinken door op de centrale claxonknop op de besturing
te drukken (Afb. 65). Bij de LiNX Plus* klinkt de claxon door op knop II
te drukken.

Afb. 65 De claxon gebruiken

De claxon maakt een luid piepend geluid waar uw kind waarschijnlijk
graag mee wil spelen! De claxon kan niet worden uitgeschakeld, maar
u kunt het volume verminderen door tape over de luidspreker onder de
joystick te plakken.

* Als Designability of de Wizzybug leverancier de LiNX Plusmet
geavanceerde instellingen heeft aangepast, kan de claxon anders
klinken. Zie pagina 48.
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De joystick vergrendelen
Als je, om veiligheidsredenen, wilt voorkomen dat de Wizzybug
gebruikt wordt kan de joystickbesturing van de Wizzybug worden
vergrendeld.
De Wizzybug vergrendelen:
•
•

(LiNX, LiNX Plus of Shark) houd de aan/uit-knop enkele seconden
ingedrukt totdat de lampjes knipperen (Afb. 66);
(DX-besturing) laat de meegeleverde blauwe magnetische sleutel
over het display van de DX-besturing glijden.

Afb. 66 De Wizzybug vergrendelen

De Wizzybug ontgrendelen:
•

•

•

(LiNX of Shark) zet de joystickbesturing aan met de aan/uit-knop en
druk vervolgens twee keer snel achter elkaar op de claxonknop
voor LiNX of drie keer voor Shark (Afb. 67);
(LiNX Plus) zet de joystickbesturing aan met de aan/uit-knop en
houd vervolgens beide knoppen I en II enkele seconden ingedrukt
(Afb. 67);
(DX) laat de meegeleverde blauwe magnetische sleutel over het
display van de besturing glijden.

Afb. 67 De Wizzybug ontgrendelen
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Metalen blad
Het metalen blad is een extra optie die in sommige landen wordt
geleverd.
Het blad is ontworpen om een kind in staat te stellen de Wizzybug te
besturen met behulp van grote knopschakelaars (zie pagina 47) in
plaats van een joystick. Het blad is eenvoudig en snel te verwijderen.
Het blad wordt zodanig ingesteld dat deze aan één kant van de
Wizzybug past (links of rechts). Hij kan niet naar de andere kant
worden verplaatst zonder het gebruik van gereedschap. Als het blad
aan de andere kant aangebracht moet worden, neem dan contact op
met Designability of de Wizzybug leverancier via de contactgegevens
aan het begin van deze gebruiksaanwijzing.
Als de Wizzybug een metalen blad heeft, wordt deze ook geleverd met
een vervangende armleuningplaat (inclusief een montageblok voor het
blad met een ingebouwde polssteun). Het blad kan alleen aangebracht
worden als deze vervangende armleuningplaat al aan de Wizzybug is
bevestigd.
Ga als volgt te werk om het blad aan het uiteinde van de armleuning te
bevestigen:
1. Trek aan de zwarte stopper
onder de ronde polssteun om
de polssteun los te maken.
2. Til de polssteun uit het gat en
laat deze aan de rubberen band hangen.
3. Laat de pen van het blad in het gat van de
polssteun zakken en duw het blad naar beneden
totdat deze op zijn plaats klikt.
Als het blad verwijderd moet worden, ontgrendel het
blad dan met de zwarte stopper om de
polssteun terug aan te brengen.
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Afb. 68 Het blad
aanbrengen

Optionele besturingsingangen
Deze accessoires worden alleen geleverd met de DX of LiNX Plus
modellen van de Wizzybug.
Schakelaars
Er kunnen vier grote knopschakelaars (ook wel ‘Buddy Buttons’
genoemd) op het blad worden gemonteerd om door deze in te drukken
de Wizzybug vooruit, achteruit, naar links en naar rechts te laten rijden.
Elke schakelaar heeft een kabel en een stekker die op de
schakelmodule wordt aangesloten, die op een DX of LiNX Plus joystick
wordt aangesloten.

Afb. 69 Buddy Buttons

Moozi
De Moozi is een door MERU ontworpen joystick met een laag profiel
om op een blad te worden gemonteerd Hij is via een schakelmodule
aangesloten op de DX of LiNX Plus joystick.

Afb. 70 Moozi
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LiNX Plus geavanceerde instellingen
Als Designability of de Wizzybug leverancier de LiNX Plusmet
geavanceerde instellingen heeft aangepast, kan deze op een andere
wijze functioneren.
Zoals beschreven op pagina 40, zal door het indrukken van knop I nog
steeds de vier snelheidsbereiken getoond worden. Als knop I enkele
seconden ingedrukt word gehouden, wordt nog steeds de
joystickbesturing of de inputbesturing geselecteerd.
Knop II zal echter niet langer de claxon laten klinken (zoals beschreven
op pagina 44). In plaats daarvan opent het instellingenmenuals knop II
enkele seconden ingedrukt wordt gehouden. Vanuit het
instellingenmenu kan:
•
•
•
•

het aanraakscherm worden ontgrendeld en
vergrendeld;
de handschoenmodus worden in- of uitgeschakeld,
waarmee de gevoeligheid van het aanraakscherm
wordt gewijzigd voor gebruik met handschoenen aan;
de display-instellingen worden gewijzigd; helderheid,
taal, eenheden, snelheid/kilometerteller,
aan/uit/resetten;
de aanraakinstellingen worden gewijzigd; alleen
Afb. 71 LiNX Plus
tikken (vervangt vegen), gevoeligheid van de
instellingenmenu
aanraakzone en modus links (plaatst sommige
besturingselementen aan de andere kant van het scherm).

Als het aanraakscherm is ontgrendeld, kunnen het kind en jij:
•
•
•

de claxon laten klinken met de knop in het midden van het
scherm;
het snelheidsbereik wijzigen met de schuifregelaar
(schuifknop) of de +/- (alleen-tikken-modus).
met de knop in de onderste hoek het
snelheidsbereik (links/rechts) en het
besturingstype (omhoog/omlaag) wijzigen. Deze
worden ook gewijzigd als je direct over het
scherm veegt (in de veegmodus).

Het kind kan per ongeluk het snelheidsbereik
wijzigen wanneer het scherm is ontgrendeld.
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Afb. 72 LiNX Plus
aanraakscherm

Accu-indicator
De joystickbesturing heeft accu-indicatielampjes die aangeven hoeveel
acculading er nog over is. Er wordt aangeraden om de accu op te laden
wanneer de accu-indicatielampjes aangeven dat de accu ongeveer half
vol is.
LINX ACCU-INDICATOR

Volledig
opgeladen

Denk aan
opladen

Moet opgeladen
worden

Onmiddellijk
opladen

Afb. 73 LiNX accu-indicator

LINX PLUS ACCU-INDICATOR
De LiNX Plus heeft een smalle groene accuindicatiebalk bovenaan het scherm.
Afb. 74 LiNX Plus accu-indicator

SHARK ACCU-INDICATOR

Volledig
opgeladen

Overweeg het
opladen

Accu moet
worden
opgeladen

Onmiddellijk
opladen

Onmiddellijk
opladen

Afb. 75 Shark accu-indicator

DX ACCU-INDICATOR
De DX accu-indicator bevat zes LED's (twee groene, twee oranje en
twee rode) en werkt net als de LiNX-besturing (Afb. 73).
ACCU-INDICATOR AAN DE ACHTERKANT
Als de Wizzybug een aparte accu-indicator aan de
achterkant heeft (deze zal er ongeveer hetzelfde
uitzien als in Afb. 76) kan het accuniveau ook hier
gecontroleerd worden. In dat geval moet de joystickindicator genegeerd worden omdat deze altijd vol
aangeeft.
Afb. 76 Accu-indicator aan de
achterkant
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De accu opladen
HET OPLADEN VAN DE ACCU
De Wizzybug wordt geleverd met een SLA-accu, NiMH-accu of LiFePO4accu (zie pagina 8). De accu wordt volledig opgeladen geleverd.
Als de Wizzybug elke dag gebruikt wordt dient de accu ook elke dag
opgeladen te worden. Als de Wizzybug niet vaak gebruikt wordt, raden
we aan de accu minstens 12 uur op te laden voordat deze gebruikt
wordt, zodat deze een zo goed mogelijke prestatie levert.
Er kunnen twee oplaadaansluitingen op de Wizzybug zitten – gebruik
altijd de juiste aansluiting voor het type accu in de Wizzybug. De
meeste accu's worden opgeladen via de aansluiting aan de voorkant
van de joystick.
Het accutype kan op de binnenpagina van deze gebruiksaanwijzing
genoteerd staan of je kunt de verschillende accutypen op pagina 8
raadplegen.
•
•
•
•

Ga altijd voorzichtig om met een accu. Draag een LiFePO4accu altijd het handvat.
Gebruik nooit een beschadigde accu.
Gebruik nooit een beschadigde oplader.
Gebruik de Wizzybug niet als de accu bijna leeg is, omdat de
Wizzybug tijdens het gebruik stil kan vallen.

Neem voor advies contact op met Designability of de Wizzybug
leverancier via de contactgegevens aan het begin van deze
gebruiksaanwijzing.
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EEN SLA-ACCU OPLADEN
1. Steek de zilverkleurige stekker in de
oplaadaansluiting aan de voorzijde van de joystick.
2. Schakel de Wizzybug in met de
aan/uit-schakelaar aan de
achterkant en schakel vervolgens
de joystick in.
3. Sluit vervolgens de oplader aan op een stopcontact. Het rode
aan/uit-lampje op de oplader gaat branden.
Bij een ProLite E oplader gaat na enkele seconden een
tweede LED branden: Rood geeft aan dat de accu wordt
opgeladen en geel geeft aan dat de accu ongeveer 80% is
opgeladen. Wanneer de accu volledig is
ProLite E oplader
opgeladen, brandt een groen lampje.
Bij een Numax oplader geeft de oranje LED aan
dat de batterij wordt opgeladen. Wanneer de accu
volledig is opgeladen, brandt een groen lampje.
(Tijdens het opladen van de Wizzybug gaan de
lampjes op de accu-indicator op de
joystickbesturing knipperen. De joystick kan dan
niet worden gebruikt en de Wizzybug kan niet
worden bestuurd.)

Numax oplader

4. De oplader kan aangesloten blijven totdat de Wizzybug gebruikt
gaat worden. Een loodzuuraccu kan niet overladen worden.
5. Bij het loskoppelen van de accu dient eerst de netvoeding
uitgeschakeld te worden en vervolgens de aan/uit-knop van de
joystick. Haal de stekker van de oplader uit het stopcontact en
koppel vervolgens de zilverkleurige stekker los van de voorkant van
de joystick.
Als de Wizzybug elke dag gebruikt wordt bevelen wij aan dat de accu
ook elke dag opgeladen wordt.
Afb. 77 Een SLA-accu opladen
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EEN NIMH-ACCU OPLADEN
1. Schakel de Wizzybug uit met gebruik van de aan/uit-schakelaar aan
de achterkant van de Wizzybug.

2. Sluit de oplader aan op de
oplaadaansluiting aan de
achterkant van de Wizzybug.

3. Sluit vervolgens de oplader aan op het stopcontact. De accu zal na
ongeveer 12 uur volledig zijn opgeladen.
4. Het accuniveau kan gecontroleerd
worden door de zitting te verwijderen.
Door op de knop op het acculabel te
drukken zal de accu-indicator gaan
branden.
5. Als het opladen voltooid is, koppel je de oplader los van het
stopcontact. Koppel vervolgens de stekker van de oplader los aan
de achterkant van de Wizzybug.
De Wizzybug kan gebruikt worden voordat deze volledig is opgeladen,
maar als de accu vaak slechts voor een korte tijd opgeladen wordt,
raden we aan de accu soms 12 uur lang op te laden zodat deze volledig
opgeladen wordt. De oplader kan aangesloten blijven totdat de
Wizzybug gebruikt gaat worden.
Afb. 78 Een NiMH-accu opladen
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EEN LIFEPO4-ACCU OPLADEN
1. Steek de zilverkleurige stekker in de
oplaadaansluiting aan de voorzijde van de joystick.
2. Schakel de Wizzybug in met de
aan/uit-schakelaar aan de
achterkant en schakel vervolgens
de joystick in.
3. Sluit de oplader aan op de netvoeding en schakel
deze in; het rode aan/uit-lampje op de oplader
gaat branden. Een paar seconden later wordt het
accuniveau weergegeven door een rij groene
lampjes: 20%, 50%, 80% of 100%.
(Tijdens het opladen van de Wizzybug gaan de lampjes op de accuindicator op de joystickbesturing knipperen. Tijdens het opladen
kan de joystick niet worden gebruikt en kan de Wizzybug niet
worden bestuurd.)
Wanneer de accu volledig is opgeladen (vier groene lampjes) is
deze klaar voor gebruik. De oplader kan aangesloten blijven totdat
de Wizzybug gebruikt gaat worden. Een LiFePO4-accu kan niet
overladen worden.
4. Bij het loskoppelen van de accu dient eerst de netvoeding
uitgeschakeld te worden en vervolgens de joystick. Haal de stekker
van de oplader uit het stopcontact en koppel vervolgens de
zilverkleurige stekker los van de voorkant van de joystick.
Als de Wizzybug elke dag gebruikt wordt bevelen wij aan dat de accu
ook elke dag opgeladen wordt.
Afb. 79 Een LiFePO4-accu opladen
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Onderhoud van de accu
Als de Wizzybug elke dag gebruikt wordt bevelen wij aan dat de accu
ook elke dag opgeladen wordt. Vaak is het handig om de Wizzybug 's
nachts op te laden.
Om de levensduur van de accu te behouden, moet deze minstens
eenmaal in de drie maanden gedurende 12 uur opgeladen worden.
Ga altijd voorzichtig met de accu om en til de accu, om schade te
voorkomen, nooit aan de kabel op. Bewaar de accu niet bij
temperaturen boven 25°C, omdat dit de prestaties en levensduur ervan
kan verminderen.
Als je weet dat de Wizzybug een paar weken of langer helemaal niet
gebruikt zal worden, moet de batterij minstens 5 uur opgeladen en dan
uit de Wizzybug verwijderd worden. Bewaar de accu op een koele,
droge plaats.
WAARSCHUWINGEN
Gebruik altijd de oplader die bij de Wizzybug is geleverd. Het gebruik
van een ander type acculader kan schade aan de accu, bedrading,
oplader en in extreme gevallen brand veroorzaken.
Dek de oplader niet af wanneer deze in gebruik is.
Gebruik altijd de juiste oplaadaansluiting voor de accu (SLA, NiMH of
LiFePO4). Zie pagina 50 tot 53 voor richtlijnen over het opladen van de
accu.
De accu mag niet gebruikt worden als deze lekt, rook afgeeft of
beschadigd is en zorg ervoor dat de Wizzybug oplader niet aan de
netvoeding gekoppeld is.
Als er vloeistof of gel uit de accu in contact komt met de huid of
kleding, moet u deze onmiddellijk met zeep en water wassen. Als het in
contact komt met je ogen, moet je deze onmiddellijk met schoon water
wassen en een arts raadplegen.
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Verplaatsen en hanteren
VERPLAATSEN
Til de Wizzybug niet op als er een kind op de zitting zit.
Door de Wizzybug voort te duwen kan de afstand waarover je hem op
moet tillen korter genaakt worden. Je kunt de Wizzybug voortduwen
als dat nodig is, bijvoorbeeld tussen de kinderkamer en de auto, om de
Wizzybug op te bergen of op te laden, of als de accu helemaal leeg is.
Om de wielen vrij te laten draaien, moeten de
voorwielen ontgrendelt worden met de kleine
hendels aan de zijkanten van de wielen (zie
pagina 28) waarna de Wizzzybug aan de
hoofdsteun achterwaarts getrokken kan worden.
Het is makkelijker om de Wizzybug achteruit te
Afb. 80 De Wizzybug aan de
rollen dan vooruit.
hoofsteun voorttrekken

HEFFEN EN HANTEREN
Een hele Wizzybug moet altijd door twee samenwerkende
volwassenen worden opgeheven. Probeer hem nooit alleen op
te tillen.
Til de Wizzybug alleen op aan de tilpunten: de voorwielkasten en de
achterwielbalk. Gebruik altijd goede tiltechnieken, buig door je knieën
en til op een overeengekomen “commando” (bijvoorbeeld “1, 2, 3 en
tillen”), zodat beiden samen de Wizzybug op zullen tillen.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing als je het niet zeker weet of advies
nodig hebt over hoe je de Wizzybug veilig kunt optillen (zie pagina 56).

Afb. 81 Standaard tilpositie

Afb. 82 Alternatieve tilpositie
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Vervoer
De Wizzybug is niet getest voor gebruik in een voertuig.
Er mag geen kind in de Wizzybug zitten terwijl
deze in een voertuig staat.
De Wizzybug zitting mag alleen in de Wizzybug worden
gebruikt en nooit afzonderlijk.
REIZEN MET DE AUTO
Afhankelijk van de grootte en stijl van de auto kan het mogelijk zijn om
de Wizzybug in zijn geheel te vervoeren. Zorg ervoor dat de Wizzybug
veilig vastgezet is in de kofferruimte van de auto en niet kan bewegen
terwijl de auto rijdt.
Zorg er bij het vervoeren van de Wizzybug in een voertuig voor dat
beide voorwielen zijn ingeschakeld. Als de wielen niet zijn
ingeschakeld, zet u de hendels aan de zijkanten van de wielen in de
tegenovergestelde stand (zie pagina 28). Til één kant van de Wizzybug
op en draai het voorwiel met de hand naar voren totdat het is
vergrendeld en doe daarna hetzelfde met het andere wiel.
Als één van de gordels in de auto niet gebruikt wordt, kan deze worden
gebruikt om de Wizzybug vast te zetten door de gordel over de rode
carrosserie te trekken en op de normale wijze vast te zetten.
De Wizzybug kan ook als een aantal losse onderdelen worden vervoerd
(zie pagina 25).
OPHIJSEN
De Wizzybug heeft geen speciale hijspunten. Als je van plan bent om
de Wizzybug op te hijsen, neem dan contact op met Designability voor
advies. Raadpleeg de richtlijnen voor het veilig verplaatsen en
hanteren voor verder advies:
https://www.nhs.uk/live-well/healthy-body/safe-lifting-tips.
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DE WIZZYBUG MEE IN HET VLIEGTUIG (SLA EN NIMH ACCU)
Neem contact op met de luchtvaartmaatschappij voordat je de
Wizzybug mee op reis neemt. Zij willen eventueel de grootte, het
gewicht en het accutype van de Wizzybug weten. Om mogelijke schade
te voorkomen, kun je een kopie van het FRM-013 Wizzybug Travel
Document (voor SLA en NiMH accu’s) downloaden en invullen via:
designability.org.uk/meet-wizzybug/resource-for-families.
DE WIZZYBUG MEE IN HET VLIEGTUIG (LIFEPO4 ACCU)
Lithiumaccu’s vallen onder de regels van de International Civil Aviation
Organization (ICAO) en Civil Aviation Authority (CAA). De accu van de
Wizzybug wordt gebruikt om een rolstoel aan te sturen, dus er zijn een
aantal specifieke regels die moeten worden opgevolgd.
Breng ten minste 48 uur voordat je op reis gaat, de
luchtvaartmaatschappij op de hoogte van het volgende:
1. het accutype van de Wizzybug: lithium-ijzerfosfaat, wat valt
onder lithium-ion; en
2. het energievermogen van de accu: 256 Wh (wattuur);
Om te voorkomen dat de Wizzybug per ongeluk wordt ingeschakeld
moet de accu losgekoppeld (zie pagina 26) of verwijderd worden om
mee aan boord te nemen.
Raadpleeg voor meer details het Wizzybug Paspoort aan het einde van
deze gebruiksaanwijzing. Je kunt het paspoort uitknippen, invullen en
bij je houden tijdens het reizen.
VERZENDEN
De Wizzybug kan alleen gedemonteerd over land, lucht of zee worden
verzonden. De prestaties van de Wizzybug kunnen alleen worden
gegarandeerd als deze in de oorspronkelijke verpakking wordt
verzonden (indien geleverd). Het verzenden van lithiumaccu’s is
internationaal gereguleerd; neem contact op met Designability als je
een LiFePO4 accu hebt (zie pagina 8 om het accutype te bepalen).
VRAGEN
Voor speciale eisen of vragen over het vervoeren van de Wizzybug kun
je contact opnemen met Designability of de Wizzybug leverancier via
de contactgegevens aan het begin van deze gebruiksaanwijzing.
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Reinigen en onderhoud
SCHOONMAKEN
Verminder het risico dat het kind vuile of verontreinigde stoffen
aanraakt door de Wizzybug goed schoon te houden.
•

•
•

•

De rode carrosserie, metalen onderdelen en beklede zitting en
hoofdsteun kunnen schoon worden gehouden met een vochtige
doek en een mild reinigingsmiddel. Dompel de carrosserie niet
onder in water.
De kussenhoezen kunnen in de machine worden gewassen op 30°C.
De gordels en enkelbanden kunnen in de machine worden
gewassen op 60°C. Het gebruik van een waszak helpt om de
wasmachine te beschermen.
Droog geen Wizzybug onderdelen in de droogtrommel.

ONDERHOUD
•

•
•

•
•

•

Kijk de Wizzybug regelmatig goed na om deze te controleren op
schade, slijtage of losse of ontbrekende onderdelen die
gerepareerd of vervangen moeten worden.
Berg de Wizzybug altijd op in een veilige en droge omgeving.
Als de Wizzybug niet vaak gebruikt wordt, moet de accu af en toe
opgeladen worden om de accu goed te laten functioneren (pagina
54).
Neem contact op met Designability als de banden bijna versleten
zijn.
De stickerogen en -glimlach kunnen na verloop van tijd versleten
raken. Neem contact op met Designability als deze moet worden
vervangen.*
Controleer de gordels regelmatig op slijtage. Neem contact op met
Designability als deze moeten worden vervangen.*
Onderhoud aan de Wizzybug mag alleen worden uitgevoerd
door Designability of de leverancier.

* Zie de garantievoorwaarden op pagina 59.
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Garantie ( alleen voor koopklanten)
Als de Wizzybug binnen 12 maanden na de datum van levering defect
raakt door materiaal- of fabricagefouten, zullen wij de onderdelen
kosteloos repareren of vervangen.
Indien overeengekomen wordt dat de Wizzybug door Designability
gerepareerd moet worden, zullen we het verzenden naar en van onze
werkplaats vanuit het Verenigd Koninkrijk en de Ierse Republiek met je
regelen. Als je buiten het Verenigd Koninkrijk of de Ierse Republiek
bent gevestigd, raadpleeg dan de leverancier of neem contact op met
Designability voor advies.
Het aanbrengen van wijzigingen aan de Wizzybug zonder
voorafgaande toestemming van Designability zal de garantie ongeldig
maken.
Dit heeft geen invloed op je wettelijke rechten.
GARANTIE-INFORMATIE VOOR
DISTRIBUTEURS (INDIEN BUITEN HET
VERENIGD KONINKRIJK EN ANDERS DAN
HIERBOVEN)
Deze informatie kan voorrang hebben over de bovenstaande garantie-informatie.
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Verwijdering
Designability streeft er op vrijwillige basis* naar het productontwerp te
verbeteren om recycling en hergebruik van componenten en
materialen te vergemakkelijken, en neemt maatregelen om als
fabrikant verantwoordelijk te handelen, waarbij elektronisch en ander
afval op een milieuvriendelijke manier wordt afgevoerd.
* De Wizzybug is als een middel voor persoonlijk vervoer, vrijgesteld
van de AEEA-regelgeving (afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur).
De Wizzybug accu mag niet met het huisvuil worden
weggegooid. De accu van de Wizzybug is gemarkeerd met
het type materiaal dat het bevat (Pb, NiMH of LiFePO4) ter
informatie voor de afvalverwerking.
VERDER ADVIES
Neem in het Verenigd Koninkrijk voor meer advies contact op met
Designability via de contactgegevens aan het begin van deze
gebruiksaanwijzing.
Buiten het Verenigd Koninkrijk moet de Wizzybug worden afgevoerd
volgens de plaatselijke regelgeving. Neem contact op met de Wizzybug
leverancier voor advies.
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Verklaring van de symbolen op etiketten
UDI – Unique Device Identifier (uniek identificatienummer)
Model- of onderdeelnummer van het apparaat
Catalogusnummer
Serienummer van het apparaat
Geeft aan dat het apparaat een medisch apparaat is
Fabrikant
Productiedatum (dd/mm/jjjj)
CE-markering conform EU-regelgeving 2017/745
UKCA-markering conform Britse regelgeving 2002
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
Let op, raadpleeg de gebruiksaanwijzing
Mag niet worden gebruikt als kinderzitje in een voertuig
Waarschuwt voor een mogelijk knelpunt
Maximum gewicht van de gebruiker (20 kg)
Gewicht van het geïllustreerde deel van >10 kg (carrosserie 16 kg)
Maximale helling (5° of 1:12)
Gescheiden inzameling van AEEA is vereist
Het gemarkeerde onderdeel maakt deel uit van een
terugwinnings-/recyclingproces
Distributeur (indien van toepassing)
Importeur (indien van toepassing)
Geautoriseerd vertegenwoordiger van de EU
De oorspronkelijke informatie is vertaald
Opmerking:

Sommige symbolen verschijnen mogelijk niet op
sommige versies van de Wizzybug.
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Problemen oplossen
Probleem

Wat te doen

Als dit niet helpt

1. De joystick kan
niet worden
ingeschakeld.

1. Controleer de aan/uitschakelaar aan de
achterkant van de
Wizzybug.
2. Controleer of de accu is
aangesloten (zie pagina
19).
3. Als het een nikkelmetaalhydride accu is,
verwijder dan de accu en
druk op de knop met de
tekst “Push to test”
(indrukken om te testen)
(zie pagina 52). Als dit
aangeeft dat er geen
stroom is, sluit de accu
dan opnieuw aan op de
Wizzybug.

Stop het gebruik
van de Wizzybug en
bel Designability
voor advies.

2. De
joystickbesturing
werkt niet. Als er op
de aan/uit-knop
wordt gedrukt,
knipperen een rood,
oranje en groen
lampje drie keer
tegelijk (LiNX).

De joystick is nu
vergrendeld. Druk binnen
tien seconden twee keer
op de claxon om deze te
ontgrendelen. Een
pieptoon bevestigt dat de
joystick is ontgrendeld.

Stop het gebruik
van de Wizzybug en
bel Designability
voor advies.

3. De aan/uit-knop
op de joystick
knippert rood
(LiNX).

Dit duidt op een foutcode.
Schakel de
joystickbesturing uit en
weer in.

Tel het aantal
keren dat het
lampje knippert en
bel Designability
voor advies.
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Probleem

Wat te doen

Als dit niet helpt

4. Het rode lampje
knippert op de
accu-indicator van
de joystick (LiNX).

Schakel alle stroom uit
(inclusief de lampjes) en
laad de accu op.

Stop het gebruik
van de Wizzybug en
bel Designability
voor advies..

5. De aan/uit-knop
op de joystick
knippert rood EN
piept elke 10
seconden (LiNX).

Dit geeft aan dat de accu
helemaal leeg is. Schakel
alle stroom uit (inclusief
de lampjes) en laad de
accu op.

Stop het gebruik
van de Wizzybug en
bel Designability
voor advies.

6. De
joystickbesturing
werkt niet. Als de
aan/uit-knop wordt
ingedrukt, wordt
een
hangslotsymbool
weergegeven op
het scherm (LiNX
Plus)

De joystick is nu
vergrendeld. Zet de
joystickbesturing aan met
de aan/uit-knop en houd
vervolgens beide
knoppen I en II enkele
seconden ingedrukt.

Stop het gebruik
van de Wizzybug en
bel Designability
voor advies.

7. Op de accuindicator van de
joystick brandt het
laatste rode lampje
(Shark/DX).

Schakel alle stroom uit
(inclusief de lampjes) en
laad de accu op.

Stop het gebruik
van de Wizzybug en
bel Designability
voor advies..

8. De joystick wordt
ingeschakeld en de
lampjes knipperen
om de beurt, de
joystick piept en
schakelt uit (Shark).

De joystick is nu
vergrendeld.
Schakel de joystick weer
in en druk drie keer snel
op de claxonknop.
Hierdoor wordt de
joystick ontgrendeld.

Stop het gebruik
van de Wizzybug en
bel Designability
voor advies..
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Probleem

Wat te doen

Als dit niet helpt

9. De
joystickbesturing
werkt niet. Het
moersleutel-lampje
knippert op de
joystick (Shark).

Schakel de
joystickbesturing uit en
weer in. Als de
moersleutel nog steeds
knippert, wordt er een
foutcode weergegeven.

Tel het aantal
keren dat het
lampje knippert en
bel Designability
voor advies.

10. De
joystickbesturing
werkt niet (DX). Een
rood
sleutelsymbool
knippert.

De joystick is vergrendeld
– gebruik de blauwe
magnetische sleutel
(meegeleverd met de
Wizzybug) en glij deze
over de
nummerweergave om
deze te ontgrendelen.

Tel het aantal
keren dat het
lampje knippert en
bel Designability
voor advies.

11. De
joystickbesturing
werkt niet (DX). Een
groen
sleutelsymbool
knippert.

Als de snelheidsstand 4 of
5 is geselecteerd, druk
dan herhaaldelijk op de
snelheidsknop totdat 1, 2
of 3 wordt weergegeven
(4 en 5 worden alleen
gebruikt als de Wizzybug
met schakelaars wordt
bestuurd). Als de
snelheidsinstelling juist is,
knippert er een foutcode.

Tel het aantal
keren dat het
lampje knippert en
bel Designability
voor advies.
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Probleem

Wat te doen

Als dit niet helpt

12. De zitting is niet
goed in de
Wizzybug
carrosserie
bevestigd en/of de
witte knop kan niet
worden
vergrendeld.

1. Controleer dat de twee
voorste hoeken van de
zitting in de twee
metalen sleuven boven
de voorkant van het
accucompartiment zitten
(zie pagina 21).
2. Controleer of de
zittingpennen volledig in
de gaten in het metalen
raster zitten (zie pagina
21)
3. Verwijder de zitting (zie
pagina 25) en controleer
of de rugleuning goed
aan weerszijden van de
stoel in een
kleurgecodeerde sleuf zit.
Verplaats, indien nodig,
de rugleuning (zie pagina
31) en probeer het
opnieuw.

Stop het gebruik
van de Wizzybug en
bel Designability
voor advies.
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Specificaties
Elektrisch bediende rolstoelclassificatie (EN
12184)

Klasse B, binnen en buiten

Max. gewicht van gebruiker

20,0 kg

Totaal gewicht van voertuig, SLA/NiMH
Totaal gewicht van voertuig, LiFePO4

33,5 kg
30,8 kg

Gewicht van zwaarste deel (carrosserie)

16,4 kg

Draaicirkel

470 mm

Totale breedte van voertuig

560 mm

Totale lengte van voertuig

650 mm

Totale hoogte (hoofdsteun niet volledig
uitgeschoven)

870 mm

Minimale breedte van de gang waarin de
Wizzybug gedraaid kan worden om in de
tegenovergestelde richting te wijzen

900 mm

Zittingbreedte

235 mm

Zitdiepte

155 - 245 mm

Zithoogte

360 mm

Hoogte rugleuning

410 - 430 mm

Rugleuninghoek

Instelbaar van 90 - 97°

Hoek van het stoelvlak (kanteling)

0 - 15°

Voetensteun tot zitting

150 mm - 275 mm

Hoek tussen benen en zitting

90°

Obstakels overkomen en speling

40 mm

Dynamische stabiliteit

Bergopwaarts 13°

Statische stabiliteit

Bergafwaarts 21°, zijwaarts 11°

Maximum snelheid, SLA
Maximum snelheid, NiMH
Maximum snelheid, LiFePO4

2,9 km/u
3,0 km/u
3,1 km/u

Bereik bij benadering, SLA

6 km
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Bereik bij benadering, NiMH
Bereik bij benadering, LiFePO4

12 km
9 km

Loodzuuraccu (SLA)
Nikkelmetaalhydride accu (NiMH)

24 V, 9 Ah, 6 kg
24 V, 15 Ah, 6 kg
25,6 V, 10 Ah, 2,8 kg

Lithium-ijzerfosfaat accu (LiFePO4)
Maximale continue stroom (door
stroomonderbreker)

10 A

Gemeten geluidsvermogensniveau

Binnen 65 dB, buiten 75 dB

IP-code

IPX4

Ontstekingsweerstand van beklede onderdelen

ISO 8191-2:1988
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INFORMATIE OVER ELEKTROMAGNETISCHE INTERFERENTIE
De Wizzybug voldoet aan de internationale normen inzake
elektromagnetische interferentie (EMI). Elektromagnetische velden,
zoals die van radio- en televisiezenders en mobiele telefoons, kunnen
echter de werking van de Wizzybug beïnvloeden. Ook kan de
elektronica in de Wizzybug een laag niveau van elektromagnetische
interferentie genereren, welke echter wel onder de wettelijk
toegestane niveaus blijven. Om deze redenen word aangeraden de
volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen:
•
•

•
•

•
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Als de Wizzybug onverwacht begint te bewegen, schakel
deze dan onmiddellijk uit.
Schakel geen draagbare zendontvangers of
communicatieapparatuur (zoals radio-ontvangers) in of
gebruik deze niet als de Wizzybug is ingeschakeld.
Vermijd het om in de buurt te komen van sterke radio- en
televisiezenders.
Het toevoegen van elektrische accessoires en andere
componenten of het wijzigen van de Wizzybug op welke
manier dan ook kan onbekende elektromagnetische
effecten hebben op de elektronische onderdelen van de
Wizzybug.
Wees extra voorzichtig als de Wizzybug zich in de buurt van
andere elektrisch aangedreven rolstoelen bevindt.

OPMERKINGEN OVER DE SPECIFICATIES
Designability streeft naar een voortdurende verbetering van het
productontwikkelingsproces. Productspecificaties en -functies kunnen
enigszins afwijken van de voorbeelden in dit document. Gewichten,
afmetingen en prestatiegegevens worden uitsluitend als richtlijn
verstrekt.
De genoemde afstanden die de Wizzybug kan afleggen zullen kleiner
zijn als de Wizzybug vaak op hellingen en ruwe grond wordt gebruikt.
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Contact opnemen met Designability
Designability Charity Ltd.
Wolfson Centre, Department D1
Royal United Hospital
Bath BA1 3NG
Verenigd Koninkrijk
Tel.: +44 (0)1225 824103
Fax: +44 (0)1225 824111
E-mail: info@designability.org.uk
Website: www.designability.org.uk
Neem contact met ons op voor advies over accessoires, onderhoud of
reparaties.
Vermeld bij het stellen van vragen via Designability het Wizzybug
serienummer (vermeld op de eerste pagina van deze
gebruiksaanwijzing of op het Wizzybug label).
Als de Wizzybug zich buiten het Verenigd Koninkrijk bevindt, raadpleeg
dan de contactgegevens van de distributeur op de binnenkant van de
vooromslag van deze gebruiksaanwijzing.

Wizzybug Paspoort
Het Wizzybug paspoort op de volgende pagina is voor een Wizzybug
met een LiFePO4 accu. Voor een Wizzybug met een SLA of NiMH accu,
kun je een kopie van het FRM-013 Wizzybug Travel Document (voor
SLA en NiMH accu’s) downloaden en invullen via:
designability.org.uk/meet-wizzybug/resource-for-families.
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Wizzybug Paspoort
Breng ten minste 48 uur voordat je op reis gaat de luchtvaartmaatschappij op de hoogte van het
accutype [lithium-ion] en het energievermogen [256 Wh] van de Wizzybug en hoe kan worden
voorkomen dat de Wizzybug per ongeluk inschakelt, zoals hier beschreven.

Specificaties
Fabrikant:

Telefoonnummer fabrikant:

Designability Charity Ltd.

+44 (0)1225 824103

Producttype:

Type accu:

Elektrisch aangedreven kinderrolstoel

1 x lithium-ijzerfosfaat [LiFePO4, lithium-ion]
Veiligheid van de accu:

Productclassificatie/-goedkeuring:

UN38.3 goedgekeurde bescherming tegen interne

Klasse I medisch apparaat

kortsluiting

Productafmetingen:

Energievermogen van accu:

Ong. 650 mm [L] x 550 mm [B] x 850 mm [H]

256 Wh [voltage 25,6 V, capaciteit 10 Ah]

Productgewicht:

Accugewicht:

30,8 kg [incl. accu], 28,0 kg [excl. accu]

2,8 kg

Informatie over de eigenaar
Naam van kind aan wie deze Wizzybug

Naam (namen) van volwassen passagier(s):

toebehoort:
Uitgaande

reis

van

[luchthaven]

naar

Nummer en datum van de uitgaande vlucht:

[luchthaven]:
Terugreis van [luchthaven] naar [luchthaven]:

Nummer en datum van de retourvlucht:

Naam en telefoonnummer contactpersoon:

Opmerkingen:

Ga naar ‘De accu loskoppelen’ op de achterzijde
www.designability.org.uk
Geregistreerde liefdadigheidsinstelling nr. 256335
Geregistreerde onderneming nr. 933932 (Londen)

→
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Wizzybug Paspoort
De accu loskoppelen

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer
informatie.

Om te voorkomen dat de Wizzybug per ongeluk opstart moet de accu losgekoppeld worden.
1. Verwijder de zitting door aan de witte draaiknop 2. Open de klep door het zwarte lipje en de witte
te draaien, de knop in te drukken en de zitting aan knop aan de voorkant van de klep in te drukken.
het harnas omhoog te tillen.

3. Koppel de accu los door de zilverkleurige schuif 4. De luchtvaartmaatschappij adviseert om de
op de stekker naar achteren te schuiven en de

klep te sluiten, de zitting terug aan te brengen en

stekker linksom te draaien.

de Wizzybug in zijn geheel te vervoeren of de
accu te verwijderen en mee aan boord te nemen.

De Wizzybug verplaatsen en opslaan
De Wizzybug optillen is iets dat met 2 personen Schuif het metalen lipje op beide wielen weg van
gedaan moet worden. Til de Wizzybug nooit aan de de groene stip om de Wizzybug te kunnen
hoofdsteun of armleuningen op. Gebruik de voortduwen. Schuif het lipje naar de groene stand
voorwielkasten en de zwarte achterwielbalk.

en druk erop om de wielen weer te vergrendelen.

Zie de 'Specificatie- en eigenaarsinformatie’ op de achterzijde →
www.designability.org.uk
Geregistreerde liefdadigheidsinstelling nr. 256335
Geregistreerde onderneming nr. 933932 (Londen)
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