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4-PUNTS ROLSTOELVASTZETSYSTEMEN



LEES VOOR INSTALLATIE ALLE INSTRUCTIES

• Deze handleiding is een uitgebreide stap-voor-stap gids voor de volgende 4-punts rolstoelvastzetsystemen: QER - Q’straint 
Electrical Front Retractor, QRT-1-serie - QRT Deluxe, QRT Max & QRT Standard, QRT-3-serie - QRT350e, QRT-5-serie - QRT550e, 
M-serie & Q-5000-serie

• Lees al deze instructies, zorg dat u ze begrijpt en volg ze op.

• Voor vragen betreffende het bestellen van onderdelen, de bediening van deze 4-punts rolstoelvastzetsystemen, 
probleemoplossing, onderhoud, service of ander vragen, kunt u contact opnemen met een geautoriseerde dealer van 
Q’Straint®.

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN EN WAARSCHUWINGEN     

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

• Alle apparatuur en onderdelen MOETEN worden 
geïnstalleerd en onderhouden door een ervaren en 
geschoolde technicus.

• Rolstoelen zijn niet bedoeld voor gebruik als stoel in 
motorvoertuigen, tenzij ze voldoen aan ISO7176-19.

• Systemen voldoen alleen aan ISO10542-1 voor 
rolstoelen in naar voren gerichte toepassingen. 

• Het Q’Straint® 4-punts rolstoelvastzetsysteem MAG ALLEEN 
worden gebruikt met één rolstoel en één gebruiker per 
keer.

• De Q’Straint® 4-punts rolstoelvastzetsystemen zijn volledig 
geïntegreerde systemen; pas deze niet aan of wijzig ze niet, 
en verwissel of vervang geen onderdelen. Alle afwijkingen 
aan deze aanbevelingen zijn de verantwoordelijkheid van 
de installateur.

• Elektrische retractoren zijn ontworpen en getest 
om ALLEEN aan de voorkant te worden gebruikt als 
vastzetsysteem dat onderdeel uitmaakt van een Q’Straint® 
4-punts rolstoelvastzetsysteem.

• In sommige landen bepalen regelgeving en normen dat 
een heup- en schoudergordel nodig zijn om te voldoen 
aan een rolstoelvastzetsysteem. Het Q’Straint® 4-punts 
rolstoelvastzetsysteem plus conforme schouder- en 
heupgordel (bevestiging rolstoelgebruiker) samen vormen 
een volledig rolstoelvastzetsysteem.

• Indien de hoofdsteun aan het voertuig verankerd is, MOET 
er gezorgd worden voor een ruggordel om bewegingen 
van de rugleuning van de rolstoel naar achteren te 
minimaliseren en zo letsel te voorkomen.

• De installateur is er verantwoordelijk voor dat het 
geïnstalleerde Q’Straint® 4-punts rolstoelvastzetsysteem 
voldoet aan alle toepasselijke regelgeving en normen – en 
dat het systeem volgens de instructies uit de paragraaf 'Het 
testen van het Q’Straint® 4-punts rolstoelvastzetsysteem' 
van deze handleiding functioneert.

• Vastzethaken moeten aan een massief rolstoelframe 
worden bevestigd (niet aan spaken, wielen of bewegende 
delen) met een hoek van circa 45-graden met de vloer.

• Zorg dat de gordel NIET gedraaid in de retractors komt te 
zitten of contact maakt met scherpen hoeken en randen.

• Conforme schouder- en heupgordels moeten over de 
schouder en heupen van de rolstoelgebruiker lopen en niet 
gedraaid zitten of van het lichaam van de rolstoelgebruiker 
af worden gehouden door onderdelen van de rolstoel. Wij 
raden aan een schouder- en heupgordel te gebruiken en 

niet slechts één van beide, aangezien dit de prestaties van 
het systeem beïnvloed.

• De onderdelen en verankeringen van de Q’straint® 4-punts 
rolstoelvastzetsystemen zijn getest in een configuratie die 
overeenkomt met de aanbevelingen in deze handleiding.

• Dit Q’straint® 4-punts rolstoelvastzetsysteem en zijn 
onderdelen MOETEN regelmatig worden gecontroleerd, 
gereinigd en onderhouden - zie hiervoor de paragraaf 
Onderhoud en verzorging in deze handleiding.

• De Q’straint® 4-punts rolstoelvastzetsystemen mogen niet 
worden gebruikt door personen die niet volledig begrijpen 
hoe het systeem werkt of indien het systeem niet correct 
werkt.

• Zorg ervoor dat de schoudergordel niet tegen de hals van 
de gebruiker schuurt.

• Er mag NIET worden vertrouwd op lichaamsondersteuning 
en gordels voor de rolstoelgebruiker in motorvoertuigen.

• Randapparatuur voor rolstoelen moet efficiënt worden 
geborgd aan de rolstoel of worden verwijderd en tijdens 
transport veilig in het voertuig worden bewaard.

• Items die aan de voorkant van de rolstoelgebruiker aan 
de rolstoel vastzitten, anders dan de voetsteunen, moeten 
indien mogelijk worden verwijderd en apart worden 
bewaard tijdens transport om eventueel letsel voor de 
rolstoelgebruiker en andere te voorkomen.

• Deze 4-punts rolstoelvastzetsystemen en 
alle systeemonderdelen, inclusief vloer- en 
wandverankeringen, MOETEN worden vervangen na 
een aanrijding.

• Gebroken en versleten onderdelen MOETEN worden 
vervangen.

• Alle beschadigingen en defecten MOETEN worden gemeld 
aan de supervisor en Q’Straint®.

• Airbags mogen alleen worden gebruikt als een aanvullend 
veiligheidssysteem samen met een rolstoelvastzetsysteem 
en schouder- en heupgordels die voldoen aan SAE J2249, 
ANSI/RESNA WC-4 SECTION 18, ISO 10542-1, UNECE 
Regulation 16 of CSA Z605.

• De airbag MOET worden uitgeschakeld indien de 
rolstoelgebruiker minder dan 178 cm van de airbag 
verwijderd zit of een aftermarket-apparaat is geïnstalleerd 
om het ontplooien van de airbag te blokkeren.

• Houd losse kledingstukken weg bij de retractors.



• De QER, QRT 1,3, 5, Q5000, M-serie 4-punts rolstoelvastzetsystemen en onderdelen voldoen aan alle toepasselijke vereisten 
van de veiligheidsrichtlijnen en normen ISO10542-1:2012, PAS2012 en UN ECE Regulation 107, als van toepassing.

• QRT-1 (gebruikt met ofwel QRT1 of QER aan de voorkant), Q-5000 & M-serie-systemen hebben een dynamische crashtest 
ondergaan op 48 kmh, 20 g, met gebruik van een 85 kg naar voren gerichte plaatsvervangende rolstoel en een 78 kg 
wegende testpop. De testpop zit vast met zowel een schouder- als heupgordel.

• QRT350e gebruikt met ofwel QRT1 of QER (aan de voorkant) heeft een dynamische crashtest ondergaan op 48 kmh, 20 g, 
met gebruik van een 85 kg en een 150 kg naar voren gerichte plaatsvervangende rolstoel en een 78 kg wegende testpop. 
De testpop zit vast met zowel een schouder- als heupgordel. 

• QRT550e gebruikt met zowel QRT1 of QER (aan de voorkant) - heeft een dynamische test ondergaan op 48 kmh, 20 g, met 
gebruik van zowel een 85 kg en 200 kg wegende naar voren gerichte rolstoel en een 78 kg wegende testpop. De testpop zit 
vast met zowel een schouder- als heupgordel.

NALEVING
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APPARATUUR

Functionaliteit van Q’Straint® vastzetsysteem handmatige banden

1

4

1

3
2

2 4
3

2 3

4

1

Q5000 VASTZETSYSTEEM ACHTER

Q5000 VASTZETSYSTEEM VOOR

M-SERIE VASTZETSYSTEEM VOOR & ACHTER

1. Verankering
2. Bandlus
3. Versteller
4. Haak
5. Schoudergordelclip

1

2

4

5

1.  Rode ontgrendelingshendel 

2.  Verbindingspin op retractor 
     (om gebruiker vast te zetten)

3.  Frame en afdekking

4.  Band 

5.  J-haak 
     (universele rolsstoelvastzetting)

6.  Retractor-knoppen 
     (handmatig opspanband)

Functionaliteit van Q'Straint®-retractors

3

6

5
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WERKINGSVERLOOP

Zie de paragraaf Gebruiksaanwijzing in deze handleiding voor de volledige instructies.

Hierna volgt een korte handleiding over de werking van de elektrische retractor en QRT- (QER-QRT-) systemen en 
rolstoelvastzetsystemen.

ELEKTRISCHE RETRACTORS  
VOOR EN QRT MECHANISCHE  

RETRACTORS ACHTER

1

2

3

MECHANISCHE RETRACTORS  
VOOR EN QRT ACHTER

1

2

3

HANDMATIGE VASTZETSYSTEMEN 
VOOR EN ACHTER

1

2

3
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SYSTEEMDEFINITIES

Elektrische retractor voor

 J-haak

QER elektrische retractor

 Band

 J-haak

 Band

QRT retractor

 Rode ontgrendelingshendel

 J-haak

 BandRetractor
Rode  
ontgrende-
lingshendel

 Pin op de achterste retractor

QRT retractorMassieve frame-onderdelen

BAND HANDMATIG VASTZETSYSTEEM VOOR BAND HANDMATIG VASTZETSYSTEEM ACHTER

Mechanische retractor voor

 Band

Versteller

 Pin op band  
handmatig  

vastzetsysteem 
achter
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SYSTEEMDEFINITIES

Q5000 heupgordelclip

Vastzethoeken

45º

30º 40º

60º
32º

20º

27”
(685mm)

34”
(865mm)

13”
(330mm)

15”
(380mm)

6º

11º

Please CONTACT Q’Straint® in the event that the vehicle’s geometry is outside the recommended installation instructions.

ACHTERAANZICHT ZIJAANZICHT VOORAANZICHT

48” - 54”
(1220mm - 1520mm)

Referentievlak 
rolstoel

Referentievlak 
rolstoel

Voorste 
vastzetpuntenAchterste 

vastzetpunten

 Schoudergordelclip

 Heupgordelclip

 Retractor-knoppen

Achterste retractor  
dichtst bij gangpad

Rode  
ontgrende-
lingshendel

Achterste retractors

QRT schouder- en heupclipQRT schouder- en heupclip

Slide ‘n ClickL-rail

 Hoogteverstelling schoudergordel

 Schoudergordel

 Verwijderbare heupgordel

 Heupgordelclip

Pin op de  
achterste  
retractor

 Schoudergordelclip

QRT schouder- en heupgordel

K12 sluiting en sluitlip

Pin op de achterste 
retractor
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GEBRUIKSAANWIJZING

ROLSTOEL VASTZETTEN

A

B

C

D

1. Elektrische retractors voor (QER): (Indien retractors 
voor niet elektrisch zijn, volg dan de stappen 4-10) 
Voordat de rolstoel in het voertuig gaat, deze achter de 
helling parkeren, activeer de remmen van de rolstoel en 
schakel de elektrische retractors (A) in.

 

2. Trek beide J-haken naar voren en bevestig deze aan het 
massieve rolstoelframe, zet de elektrische retractors 
uit en haal de remmen van de rolstoel (B). 

 

3. Wees VOORZICHTIG als u de rolstoel op de helling 
duwt en in het rolstoelvastzetgebied (C). Ga verder 
naar stap 7  

4. Mechanische retractor voor/Handmatig 
vastzetsysteem voor: Plaats de rolstoel naar voren 
gericht in het vastzetgebied (D).

Inschakelen

Uitschakelen
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ROLSTOEL VASTZETTEN

5. Bevestig de voorste retractor of het voorste 
vastzetsysteem in de vloerverankeringspunten en 
vergrendel ze (E).

Indien de KIT 2 QRT-1 (Deluxe of Max) en 2 
QRT350e of QRT550e retractors heeft (de 
grotere retractors), zorg dan dat de 2 QRT-1 
retractor aan de voorkant zitten

6. Trek elke band volledig uit en bevestig de J-haak aan 
het massieve frame-onderdeel. (F).

 HANDMATIGE VASTZETSYSTEMEN - Trek aan het einde 
van de bandlus om te zorgen dat het band strak staat.

7. Bevestig de QRT achterste retractors of het achterste 
vastzetsysteem in de vloerverankeringspunten en 
vergrendel ze (G). 

8. Trek elke band volledig uit en bevestig de haak aan het 
massieve frame-onderdeel (H).

   Houd losse 
kledingstukken weg  
bij de retractors.

   Zorg dat de 
vastzethoeken uit  
de afbeelding (J) 
worden nageleefd.

9. QRT RETRACTORS: Beweeg de rolstoel naar voren en 
terug om het band strak te spannen of bedien het 
handmatige opspanband met de retractor-knoppen (K). 

 HANDMATIGE VASTZETSYSTEMEN M-SERIE: Trek aan het 
einde van de bandlus om deze strak te spannen.

 HANDMATIG VASTZETSYSTEEM Q-5000: Trek de 
versteller naar voor en achter om het band strak te 
trekken. Druk naar beneden om te vergrendelen (L).

10. Zet de rolstoel op de rem (of uitschakelen voor een 
elektrische rolstoel)

E F

J

G

H

K

 Retractor-knoppen

 Retractor-knoppen

45º

30º 40º

60º
32º

20º

27”
(685mm)

34”
(865mm)

13”
(330mm)

15”
(380mm)

6º

11º

Please CONTACT Q’Straint® in the event that the vehicle’s geometry is outside the recommended installation instructions.

ACHTERAANZICHT ZIJAANZICHT VOORAANZICHT

48” - 54”
(1220mm - 1520mm)

Referentievlak 
rolstoel

Referentievlak 
rolstoel

Voorste 
vastzetpuntenAchterste 

vastzetpunten

L

 Q-5000 versteller

OF

OF

OF
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PASSAGIER VASTZETTEN

M

N

O

COMBINATIE SCHOUDER-/HEUPROLGORDELSYSTEEM

11. Bevestig de clip van de schoudergordel met de pin van 
de achterste retractor het dichtst bij de wand (M).

 

12. Bevestig verwijderbare heupgordel aan de pin van de 
achterste retractor het dichtst bij het gangpad (N). 

13. Trek de schoudergordel over de borst van de 
rolstoelgebruiker en zet de schoudergordelclip vast aan 
de verwijderbare heupgordel (O).

  

Ga naar stap 19.

    COMBINATIE SCHOUDER/
HEUPROLGORDELSYSTEEM MET K12 
GORDELSLUITING

14. Bevestig sluitlip (2) aan het einde van de schoudergordel 
aan de gordelsluiting het dichtst bij de wand (P)    

   
15. Trek de schoudergordel over de borst van de 

rolstoelgebruiker en plaatst de sluitlip (1) in de 
gordelsluiting het dichtst bij het gangpad.

 Ga naar stap 19.

 Pin op de achterste retractor

 Schoudergordelclip

 Verwijderbare heupgordel

 Heupgordelclip

Pin op de achterste  
retractor

 Schoudergordel

 Verwijderbare heupgordel

 Schouder- en heupclip

COMBINATIE SCHOUDER-/HEUPROLGORDELSYSTEEM - stappen 11+
COMBINATIE SCHOUDER-/HEUPROLGORDELSYSTEEM met GORDELSLUITING - stappen 14+

AFZONDERLIJKE SCHOUDER- EN HEUPGORDELS - stappen 16+

P

GANGPAD
WAND

SLUITLIP 1

Breedte rolstoel0-25 mm 0-25 mm

SLUITLIP 2
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PASSAGIER VASTZETTEN

AFZONDERLIJKE SCHOUDER- EN HEUPGORDELS

16. Bevestig de heupgordelclips aan de achterste retractors 
IQ) of vastzetbanden (R)

   Controleer dat de ontgrendeling van de sluiting 
het dichtst bij de heup van de rolstoelgebruiker 
zit naast het gangpad (andere kant dan 
schoudergordel)

17. Verbind 2 helften van de heupgordel (S)(T).

    
18. Trek de schoudergordel over de borst van de 

rolstoelgebruiker en verbind de schoudergordelclip met 
de pin van de heupgordel: QRT-systeem (S), Q-5000-
systeem (T).

 Alle GEBRUIKERSGORDELSYSTEMEN

19. Pas de hoogte van de schoudergordel aan zodat de 
schoudergordel op de schouder van de rolstoelgebruiker 
ligt (U) (V). 

   Zorg ervoor dat de schoudergordel niet tegen de 
hals van de gebruiker schuurt (V).

20. Als de rolstoelgebruiker en het voertuig beveiligd zijn, zijn 
ze klaar voor transport.  

Q

 Pin op de achterste retractor

 Heupgordelclip

R

T

S

U V

 Hoogteverstelling schoudergordel

 Schoudergordel

 Heupgordelclip

OF
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 Schouder- en heupclip

 Verwijderbare heupgordel

PASSAGIER ONTGRENDELEN

X

Y

Z

21. Ontkoppel de schoudergordel van de heupgordel (W) of 
maak de schouder- en heupclip los van de verwijderbare 
heupgordel/gordelsluiting (X). 

 

22. Voor verwijderbare schoudergordels, verwijder 
schoudergordel en plaats in bewaartas.

23. Koppel de gordel(s) van de gebruiker los van de clips 
op het achterste vastzetsysteem (Y). Controleer dat de 
gordel(s) van de gebruiker niet meer aan de rolstoel 
vastzitten. Doe alle verwijderbare gordels in een 
bewaartas.

24. Indien van toepassing, maak het klittenband om de 
schoudergordelclip vast aan het klittenband om de 
hoogteverstelling van de schoudergordel (Z) en breng 
de schoudergordel terug naar de opslagpositie.

VOOR GEBRUIKERSGORDELS MET K12-SLUITINGEN

25. Koppel sluitlip los van de gordelsluiting die het dichtst 
bij de wand zit. Controleer dat de heupgordel los is van 
de rolstoel.

26. Berg de gebruikersgordel op door de sluitlip aan het 
einde van de schoudergordel in de sluitlip het dichtst bij 
de wand te plaatsen.

 Pin op de achterste retractor

 Verwijderbare heupgordel

 Heupgordelclip

 Schoudergordelclip

 Hoogteverstelling schoudergordel

 Klittenband

W

W
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ROLSTOEL ONTGRENDELEN

DD

BB

AA
27. Druk op de rode ontgrendelingshendels op de QRT 

achterste retractors en maak de J-haken los van de 
rolstoel en laat ze langzaam weer teruggaan naar de 
retractors (X). 

   Handmatige vastzetsystemen: druk op de 
ontgrendelingshendel op de versteller om  
het band los te maken en de haken van de 
rolstoel te halen.

28. Verwijder de achterste retractor of de vastzetband van de 
vloerverankeringspunten en berg ze op (BB).

 

29. Elektrische retractors voor: (Indien vastzetsystemen 
voor/retractors voor niet elektrisch zijn, volg dan 
de stappen 27-29) Haal de rolstoel van de rem (of 
schakel de elektrische rolstoel in), elektrische retractors 
inschakelen en beweeg de rolstoel naar voren om de 
retractors te ontgrendelen (CC). 

        

30. Ga VOORZICHTIG de helling af (DD).

 J-haak

 Rode ontgrendelingshendel

 QRT-350E achterste retractors

 Achterste retractors

 Vloerverankering

 InschakelenCC
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ROLSTOEL ONTGRENDELEN

31. Plaats de rolstoel op de grond en activeer de remmen  
(of schakel de elektrische rolstoel uit) (EE). 

 

32. Haal de J-haken van de rolstoel, laat ze langzaam naar  
de retractors lopen en schakel de elektrische  
retractors uit (FF). 

  

   Houd losse kledingstukken weg bij de retractors.

 

34. Maak de remmen van de rolstoel los (of schakel de 
elektrische rolstoel in) en zet de rolstoel in een veilig 
gebied (GG).

                      

35. Mechanische retractors voor: Druk op de rode 
ontgrendelingshendels op de QRT voorste retractors en 
maak de J-haken los van de rolstoel en laat ze langzaam 
weer teruggaan naar de retractors (HH). 

          
 Handmatige vastzetsystemen: Druk op de 

ontgrendelingshendel op de handmatige gordel, maak 
het band los en haal de J-haken van de rolstoel.

GG

FF

EE

 Uitschakelen

 QRT deluxe retractors
Rode ontgrende-

lingshendel

HH
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ROLSTOEL ONTGRENDELEN

36. Verwijder de retractors of banden uit de 
vloerverankeringspunten (II) en berg ze op.

 

37. Ontgrendel de rolstoel (of inschakelen voor een 
elektrische rolstoel) Rolstoelgebruiker is klaar om het 
voertuig te verlaten (JJ).

JJ

II
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STROOMSTORING - ELEKTRISCHE RETRACTORS

KK

LL

MM

 J-haak

 Rode ontgrendelingshendel

 QRT-350E achterste retractors

 Band zit vast

 Stroomuitval

1. Ontgrendel de gordels van de gebruiker (schouder- en 
heupgordel) (KK).

2. Achterste retractors: Druk op de rode 
ontgrendelingshendels op de QRT achterste retractors en 
maak de J-haken los van de rolstoel en laat ze langzaam 
weer teruggaan naar de retractors (LL). Verwijder de 
achterste retractors uit de vloerverankeringspunten en 
berg ze op.

   Houd losse kledingstukken weg bij de retractors.

3. Elektrische retractors voor: Bij stroomstoring geven de 
elektrische retractors het band niet vrij (MM).

   In noodsituaties: Als de retractors het band 
niet vrijgeven, moet het band schuin worden 
doorgesneden. Om veiligheidsredenen raden wij 
aan de Q’Straint® emergency Cutter te gebruiken 
om het band schuin door te snijden. (Q’Straint® 
Emergency Cutter—apart verkocht)

 Indien GEEN noodgeval. Zorg ervoor dat de rolstoel niet 
naar voren kan rollen. Het is raadzaam dat een tweede 
persoon assisteert.

 Ontgrendel de remmen van de rolstoel, maar laat de 
rolstoel niet naar voren rollen.

 Houd de elektrische retractorhaak en band vast om er 
zeker van te zijn dat het band niet terugrolt in de retractor.

 Zorg ervoor dat er iemand achter de rolstoel staat, beweeg 
de rolstoel naar voren om de spanning van het band 
te halen en laat dan de andere persoon de elektrische 
retractorhaken van de rolstoel halen. Laat de haak 
langzaam in de retractor lopen.

 Haal de rolstoel voorzichtig uit het voertuig. 

4. Ga VOORZICHTIG de helling af. Plaats de rolstoel op de 
grond en activeer de remmen (of schakel de elektrische 
rolstoel uit). 
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PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM AFBEELDING ANTWOORD

Het band zit gedraaid  
in de retractor.

Houd de rode ontgrendelingshendel ingedrukt  
en trek dan aan de J-haak tot het band recht zit.

De retractor(s) geeft (geven)  
het band niet vrij.

Houd de rode ontgrendelingshendel ingedrukt 
om het band vrij te maken van de retractor.

Het is een noodsituatie en  
de retractor(s) geeft (geven)  

het band niet vrij. 

Houd de rode ontgrendelingshendel ingedrukt, 
trek dan aan de J-haak - indien de retractor(s) het 
band (de banden) niet vrijgeeft (vrijgeven), snijd 

dan het band (de banden) schuin door. 

De retractor(s) werkt  
(werken) niet.

Bel een geautoriseerde Q’Straint® dealer.

Het band hangt los.

Retractors: Beweeg de rolstoel naar voren en 
terug om het band strak te spannen of bedien 

het handmatige band met de  
retractor-knoppen (K). 

Handmatige vastzetsystemen: Trek aan het 
einde van de bandlus om deze  

strak te spannen.
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PROBLEEM AFBEELDING ANTWOORD

PROBLEEMOPLOSSING

De elektrische retractors geven 
het band niet vrij.

De elektrische retractors MOETEN stroom 
hebben en de rolstoel moet naar voren wor-

den bewogen om het band vrij te geven.

Kunnen de J-haken van de elek-
trische retractors aan de rolstoel 
worden bevestigd als deze in het 

voertuig staat?

Dit wordt NIET aanbevolen. J-haken moeten  
aan de rolstoel worden bevestigd voor deze de  
helling oprijdt omdat deze in noodsituaties de 

rolstoel op zijn plaats houden.

Bij stroomuitval:

De elektrische retractors geven het band 
NIET vrij. Beweeg de rolstoel NIET naar voren 
omdat het band hierdoor alleen maar strak-

ker gaat staan.

Er is een noodsituatie en de 
stroom is uitgevallen.

De elektrische retractors geven het band NIET 
vrij, snijd het band schuin door.

Werken de elektrische retractors 
weer als de stroom hersteld is?

Ja, schakel de elektrische retractors in  
en beweeg de rolstoel naar voren om de  

retractors te ontgrendelen.
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ONDERHOUD EN VERZORGING

GARANTIE - ALLE SYSTEMEN, PRODUCTEN & ACCESSOIRES

GARANTIEREGISTRATIE

Q’STRAINT’S BEPERKTE GARANTIE:  Q’Straint® waarborgt de conformiteit van dit product met onze productiespecificaties en dat dit product geen gebreken 
vertoond in materialen en vakmanschap.  Q’Straint® of zijn geautoriseerde dealer zullen (naar eigen inzicht) de ondeugdelijke onderdelen (het onderdeel) 
gratis repareren of vervangen.  Deze garantie dekt niet de kosten van montage of demontage, transport, arbeid of andere incidentele kosten die ontstaan bij 
het verwijderen van een gebrekkig onderdeel of de installatie of het vervangen van een onderdeel.

Q’Straint® of zijn geautoriseerde dealers behouden zich het recht voor te controleren of het beweerde gebrek aan het product niet is ontstaan door een niet 
door Q’Straint® goedgekeurd onderhoud of door onderdelen of substantie van derden.  Deze garantie is niet van toepassing op gebreken die voortvloeien 
uit ongelukken, verkeerd gebruik of misbruik, opzettelijke schade, brand, overstroming, wijziging of aanpassing van het product, nalatigheid, blootstelling, of 
het niet-beoogde gebruik van het product.

GEDEKTE PRODUCTEN EN BEPERKINGEN:
De beperkte garantie van Q’STRAINT is als volgt van toepassing op fabrieksgebreken in materiaal en vakmanschap in het product:

QRT 350, QRT 550 - 5 jaar*
QRT Deluxe, QRT Max, 3 jaar*
QRT Standard, Q-5000, M-serie, 2 jaar*
QER elektrische retractor - 1 jaar
*Alleen geldig indien het product bij Q'STRAINT is geregistreerd. In alle andere gevallen geldt 1 jaar beperkte garantie op alle producten.

REGISTREER PRODUCTEN ONLINE OP:
WWW.qstraint.com/registration

De volgende items moeten door een ervaren en geschoold technicus worden geïnspecteerd en onderhouden tijdens 
gepland onderhoud van het Q'Straint® 4-punts rolstoelvastzetsysteem.

•  Houd de gordels schoon en van de vloer door het gebruik van een opslagsysteem als de Q’Straint® wandtas. Wij raden 
één opslagsysteem per rolstoellocatie aan.

•  Alle systemen en onderdelen MOETEN regelmatig worden geïnspecteerd, vastgezet, gereinigd en onderhouden.

•  Reinig het band periodiek met milde zeep en water. Trek de gordels na reiniging volledig uit en plaats ze zo dat er geen 
water in de retractors kan lopen. 

•  Zorg ervoor dat het band niet verontreinigd raakt door het weg te houden van poetsmiddelen, olies of ander 
chemicaliën (met name batterijzuur).

•  Vet de sluitingen en koppelstukken af en toe in zonder het band te verontreinigen.

•  Reinig het boutdraad en breng permanente draadvergrendeling aan als de bouten opnieuw zijn afgesteld.

•  Gerafeld, verontreinigd of beschadigd band MOET direct worden vervangen.

•  Systemen of onderdelen die blootgesteld zijn aan een auto-ongeluk en onderdelen missen of tekenen vertonen 
van buitensporige schade of slijtage MOETEN worden vervangen.
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Deze handleiding bevat de meest actuele informatie op het moment van publicatie.  
Q’Straint® behoudt zich het recht voor systemen, onderdelen en inhoud aan te passen zonder aankondiging.

 

 
Deze handleiding is op 30% post-consumer materiaal en er de inkt is 100% recyclebaar en gebaseerd op plantaardige olie.

© 2020 Q’Straint®. Alle rechten voorbehouden. Quantum™ is een geregistreerd handelsmerk van Q’Straint®, Inc.

VOOR TECHNISCHE ONDERSTEUNING OF VOOR UW  
DICHTSBIJZIJNDE GEAUTORISEERDE DEALER:

Q’Straint Europe
72-76 John Wilson Business Park
Whitstable, Kent, CT5 3QT
Verenigd Koninkrijk  
Tel:  +44 (0)1227 773035
Fax: +44 (0)1227 770035
E-mail: info@qstraint.co.uk 

Q’Straint America
4031 NE 12th Terrace
Oakland Park, FL 33334
Tel:  800-987-9987
Fax: 954-986-0021
Email: qstraint@qstraint.com

Q’Straint Australia
Tramanco Pty Ltd.
21 Shoebury Street,
Rocklea, Australia, QLD. 4106
Tel:  +61 7 3892 2311
Fax: +61 7 3892 1819
E-mail: info@tramanco.com.au


