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Voorwoord 
 
We willen U danken voor het vertrouwen dat U in onze producten stelt. 
 
De rolstoelen van Vermeiren zijn het resultaat van jarenlange studies en ervaringen. Bij de 
ontwikkeling werd veel aandacht besteed aan een eenvoudige bediening en een gemakkelijk 
onderhoud. 
 
De verwachte levensduur van Uw rolstoel hangt in sterke mate af van de zorg waarmee U 
de rolstoel behandelt. 
 
Deze handleiding maakt U vertrouwd met de bediening van Uw rolstoel. 
 
Het naleven van de gebruiks- en onderhoudsinstructies vormen een essentieel onderdeel 
van de garantiebepalingen. 
 
Deze handleiding houdt rekening met de recentste productontwikkelingen. De Firma 
Vermeiren behoudt zich echter het recht voor om wijzigingen door te voeren zonder verplicht 
te zijn voordien geleverde modellen aan te passen of te vervangen. 
 
Als U nog vragen hebt, neemt U best contact op met Uw vakhandelaar. 
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1 Product omschrijving 

1.1 Toepassingsgebied 
De rolstoel is bestemd voor kinderen met een handicap of functiestoornis van de  
bewegingsorganen door hersenverlamming. 

De rolstoel is ontworpen voor het transport van 1 kind. 

De rolstoel is geschikt voor binnen en buiten gebruik onder toezicht van een begeleider. 

De Gemini 2 kan door een begeleider of een ouder worden voortgeduwd. 

De modulaire constructie maakt het mogelijk de optimale vorm van de rolstoel in functie van 
de noden van het kind te kiezen. Samen met het rijke kleurenpalet van het frame draagt dit 
bij tot een lichamelijk en geestelijk tevredenheid van het kind. 

 

Houd bij de individuele verzorging rekening met: 

 lichaamsomvang en -gewicht 
 fysieke en psychologische gesteldheid 
 woonomgeving 
 milieu 

 

Uw rolstoel mag alleen gebruikt worden op ondergronden waarbij alle vier de wielen de 
grond raken en waarbij het bodemcontact voldoende is voor een gelijkmatige aandrijving van 
alle wielen. 

Extra oefening is nodig voor het rijden op ongelijkmatige ondergrond (kasseien, etc.), 
hellingen en bochten (zijdelings omvallen), evenals het nemen van hindernissen (bvb. 
Trottoirranden). 

De rolstoel dient niet als klimtoestel of om hete of zware voorwerpen te transporteren. 

Het gebruik op tapijten, tapijtvloeren of andere losse vloerbedekkingen kan slijtage van de 
vloerbedekking tot gevolg hebben. 

Gebruik enkel door Vermeiren goedgekeurde accessoires. 

Vermeiren is niet aansprakelijk voor schade door gebrekkig of onvoldoende onderhoud of 
als gevolg van het niet naleven van instructies van deze handleiding. 

Het naleven van de gebruiks- en onderhoudsinstructies vormen een essentieel onderdeel 
van de garantiebepalingen. 
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1.2 Technische specificaties 
Onderstaande technische gegevens zijn geldig voor de rolstoel in standaard instellingen. 
Wanneer er andere voetsteunen of andere accessoires worden gebruikt, worden de opgegeven 
waarden gewijzigd. 
 
Merk Vermeiren

Adres Vermeirenplein 1/15, B-2920 Kalmthout

Type Manuele rolstoel

Model Gemini 2

Beschrijving Gemini 2 32 Gemini 2 40 

Maximale massa gebruiker 35 kg 50 kg 

Effectieve zitbreedte 320 mm 400 mm 

Totale breedte (afhankelijk van het model) 620 mm 690 mm 

Totale lengte (voetsteun opengeklapt, rug 
in ligpositie) 

1150 mm 1250 mm 

Totale lengte (voetsteun dichtgeklapt, rug 
in zitpositie) 

950 mm 910 mm 

Lengte dichtgevouwen 820 mm 
zonder achterwielen: 800 mm 

930 mm 
zonder achterwielen: 920 mm 

Breedte dichtgevouwen 620 mm 
zonder achterwielen: 600 mm 

690 mm 
zonder achterwielen: 680 mm 

Hoogte dichtgevouwen 460 mm 
zonder achterwielen: 350 mm 

560 mm 
zonder achterwielen: 460 mm 

Totale hoogte (inclusief duwbeugel) 1180 mm 1220 mm 

Totaal gewicht ± 18 kg ± 27 kg 

Gewicht zwaarste onderdeel Zit: ± 8,20 kg Zit: ± 13,70 kg 

Massa van onderdelen die kunnen worden 
gedemonteerd of verwijderd 

Achterwielen: 1 kg / stuk;
Onderframe: 7,80 kg 

Achterwielen: 1 kg / stuk;
Onderframe: 11,30 kg 

Statische stabiliteit bergaf 10° (in standaard configuratie) 

Statische stabiliteit bergop 10° (in standaard configuratie) 

Statische stabiliteit zijwaarts 10° (in standaard configuratie) 

Maximum hoogte hindernis 40 mm (bij correcte zit) 

Zithoek -19° - +20° -25 - +22° 

Effectieve zitdiepte 300 - 360 mm 380 - 430 mm 

Zithoogte aan voorzijde 510 mm 
(zonder kussens) 

510 mm 
(zonder kussens) 

Rughoek 45° 40° 

Rughoogte 520 – 640 mm 650 – 780 mm 

Afstand tussen zit en voetsteun 250 mm - 340 mm 315 – 400 mm 

Hoek tussen zit en voetsteun 2,5° - 85,5° 3° - 88° 

Hoek van de ondersteuning voor de 
voeten 

-17° - +23° -11,5° - +14° 

Afstand tussen armsteun en zit 200 mm 200 mm 

Afstand voorzijde armsteun 280  - 340 mm 340 mm 

Hoofd pelotten 160 - 210 mm 160 - 210 mm 

Diameter aandrijfhoepel Niet van toepassing 

Horizontale afstand van de as (uitwijking) 230 mm 150 mm 

Minimale draaicirkel 1200 mm (voetplaat dichtgeklapt) 
1480 mm (voetplaat opengeklapt) 

1620 mm (voetplaat dichtgeklapt)
1850 mm (voetplaat opengeklapt)



 Gemini 2 
 2014-09 

 

Pagina 5 

Diameter PU achterwielen 290 mm x 60 mm 

Bandenspanning achter- (aandrijfwielen)   
(voor luchtbanden) 

Max. 2,5 bar 

Diameter PU stuurwielen 200 mm x 50 mm 

Bandenspanning stuurwielen (voor 
luchtbanden) 

Max. 2,5 bar 

Richtingsverandering van de zit Ja Ja 

Opslag en gebruikstemperatuur + 5 °C  + 41 °C  

Opslag en gebruiksluchtvochtigheid 30% 70% 

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen te introduceren. Meettolerantie  ± 15 mm / 1,5 kg / °

Tabel 1: Technische specificaties Gemini 2 

De rolstoel voldoet aan de eisen gesteld in: 

ISO 7176-8: Eisen en beproevingsmethoden voor statische, bots en vermoeiingsproeven. 

1.3 Onderdelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Gemini 2 32 

 

1   = Duwbeugel 
2   = Rug 
3   = Armsteunen 
4   = Rem 
5   = Aandrijfwielen (achterwielen) 
6   = Frame 
7   = Stuurwielen (voorwielen) 
8   = Hoofd pelotten 
9   = Rug pelotten (groot) 
10 = Heup pelotten 
11 =  Abductieklos 
12 = Zit 
13 = Voetsteun 
14 = Ondersteuning van de voeten 
15 = Voetplaat 
16 = Identificatieplaat 
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1.4 Accessoires 
Volgende accessoires zijn beschikbaar voor de Gemini 2: 

 Opplooibare kap 
Deze accessoire vergroot het rijcomfort van de Gemini 2 rolstoel. In het frame van de 
Gemini 2 bevinden zich speciale openingen voor de bevestigingsclips van de kap. 
Voor het monteren van de kap volstaat het de uiteinden in de openingen te plaatsen 
en vast te klikken. Afhankelijk van de behoefte kan de kap als een waaier geopend of 
gesloten worden. 

 Tafel 

 Veiligheidsbeugel 

 Veiligheidsgordels 

 Smalle rug pelotten 
Wij bieden een uitgebreid gamma van interessante en nuttige bijkomende uitrustingsstukken 
aan voor de Gemini 2, die het gebruik, het comfort en de veiligheid van de Gemini 2 
verhogen. Gelieve alle vragen in verband met de beschikbare opties te richten aan onze 
vakhandelaars, die U op een professionele manier raad kunnen geven.  

  

 Gemini 2 40 

 

1   = Duwbeugel 
2   = Rug 
3   = Armsteunen 
4   = Rem 
5   = Aandrijfwielen (achterwielen) 
6   = Frame 
7   = Stuurwielen (voorwielen) 
8   = Hoofd pelotten 
9   = Rug pelotten (groot) 
10 = Heup pelotten 
11 = Abductieklos 
12 = Zit 
13 = Voetsteun 
14 = Ondersteuning van de voeten 
15 = Voetplaat 
16 = Identificatieplaat 
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1.5 Gebruikte symbolen 

 
 Maximum gewicht 

 Gebruik voor binnen en buiten 

  Maximale veilige helling 

CE conformiteit 

    

 

1.6 Voor Uw veiligheid 

L Let erop dat geen voorwerpen en/of lichaamsdelen tussen de aandrijfwielen 
 terechtkomen. Dit kan immers letsel en/of schade aan de rolstoel veroorzaken. 
L Voor het in- en uitstappen in de Gemini 2 dient U de centrale rem vast te zetten. 
L Gebruik de voetplaat nooit om in en uit de rolstoel te stappen. Deze moet eerst naar 
 boven weggeklapt worden. 
L Onderzoek het effect van een veranderd zwaartepunt op het gedrag van de rolstoel 
 (bijv. op hellingen, op zijdelingse hellingen of bij het overwinnen van hindernissen). 
 Maak gebruik van de hulp van een begeleider. 
L Let op bij het nemen van voorwerpen (die zich voor, opzij of achter de rolstoel 
 bevinden) dat U niet te ver uit de rolstoel leunt. Anders kan de rolstoel kantelen. 
L Bij het rijden door deuren, openingen e.d. moet aan de zijkant voldoende plaats zijn, 
 anders bestaat er gevaar op letsel aan handen en armen en op beschadiging van de 
 rolstoel.  
L Gebruik Uw rolstoel alleen voor de beschreven doeleinden. Vermijd bijv. om zonder 
 remmen tegen een hindernis te rijden (stoeprand, stootsteen) of van treden te springen. 
 De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overbelasting of 
 botsingen bij het gebruik dat niet in overeenstemming is met het doel van het product.  
L Trappen mogen alleen met behulp van een begeleider worden genomen. Wanneer er 
 bijv. hellingen of liften beschikbaar zijn, dient U deze te gebruiken.  
L Bij gebruik van de openbare weg dient U zich te houden aan de verkeersregels.  
L Pas Uw rijstijl bij ritten buiten de woning aan, aan het weer en het verkeer.  
L Bij het transporteren van de rolstoel mag U deze nooit vastnemen aan bewegende 
 onderdelen (voetsteunen, achterwielen, enz.).  
L Zorg ervoor dat U in het donker goed zichtbaar bent. Draag lichte kleding of kleding met 
 reflectoren en zorg ervoor dat de reflectoren opzij en achteraan de rolstoel goed 
 zichtbaar zijn.  
L Let op met brandende voorwerpen, zoals sigaretten. De rug- en zitbekleding kunnen 
 vlam vatten.    
L Let erop dat de maximale belasting niet wordt overschreden. 
L Controleer de profieldiepte en de bandendruk van de wielen. 
L Gebruik enkel een Gemini 2 waarvan de afmetingen aan het gewicht en de grootte van 
 het kind zijn aangepast.  
L De Gemini 2 mag niet te ver naar achteren worden gekanteld, omdat hij dan door het  
 verplaatsen van het zwaartepunt zou kunnen achter over slaan.  
L De persoon wie de rolstoel voortduwd moet de verantwoordelijkheid dragen voor het 
 correct gebruik van de Gemini 2. 

 

Type aanduiding 

Niet bedoeld om te gebruiken als een zit in een voertuig 
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2 Gebruik 
Dit hoofdstuk beschrijft het normaal gebruik. Deze instructies zijn van toepassing voor de 
gebruiker en de vakhandelaar. 

De rolstoel wordt gemonteerd en ingesteld door Uw vakhandelaar. De instructies voor de 
montage en instellingen van de rolstoel staan in § 3. 

2.1 Dragen van de rolstoel 
De beste manier om de rolstoel te dragen is om gebruik te maken van de wielen en zo de 
rolstoel verder te rollen. 

Als dit niet mogelijk is (bv. wanneer de achterwielen verwijderd zijn voor transport in de 
auto), grijp de rolstoel stevig vast aan de voor- en achterzijde van het frame. Gebruik de 
voetsteunen niet om de rolstoel vast te nemen. 

Het is ook mogelijk om de Gemini 2 op te vouwen voor een gemakkelijk transport. 

2.2 Monteren / demonteren van de rolstoel 

L VOORZICHTIG: Kans op klemmen - Houd Uw vingers weg van de  
 bewegende onderdelen van de rolstoel. 
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Montage 
1. Plaats de achterwielen. 
2. Ontvouw het onderframe van de 
 Gemini 2, door de buizen open te 
 vouwen. 
3. Monteer het zitframe op het 
 onderframe. 
4. Monteer de abductieklos. 
5. Vouw de voetplaat open. 
6. Verstel de stoel in de meest 
 comfortabele positie voor het kind. 
 
 

Demontage 
1. Vouw de voetplaat op. 
2. Verwijder de abductieklos. 
3. Verwijder het zitffame van het 
 onderframe. 
4. Vouw het onderframe op. 
5. Verwijder de achterwielen. 
 
 
 
 

Het is ook mogelijk om het zitframe niet te 
verwijderen en de Gemini 2 op te vouwen 
zoals aangegeven in de tekening. Denk 
eraan om eerst alle pelotten en 
abductieklos te verwijderen alvorens de 
rug volledig naar voren op te plooien. 

 

 

2.3 Monteren of verwijderen van de achterwielen 

L VOORZICHTIG: Gevaar voor letsel – Controleer dat de achterwielen correct 
 gemonteerd zijn alvorens de Gemini 2 te gebruiken. 

Het snel en veilig afnemen van de wielen, is zeer handig 
wanneer de rolstoel in een kleine auto vervoerd moet 
worden. 
Door het gebruik van de speciale as, is een snelle 
afname mogelijk. Gebruik Uw duim om de zilveren U 
klem  aan de wielen naar binnen te drukken. Daarna, 
kan het wiel worden verwijderd, door het wiel voorzichtig 
uit het frame te nemen. 
Voor de wielen terug te monteren, kan U dezelfde 
procedure volgen. Druk op de zilveren U klem  en 
schuif het wiel in het onderfame om het op de juiste 
plaats te blokkeren. 
 

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verkeerde assemblage en voor 
wielen die niet van de producent afkomstig zijn! 
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2.4 Op- / openvouwen van het kader 

L VOORZICHTIG: Risico op klemmen - Houd Uw vingers, gespen uit de buurt van 
 het vouwmechanisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om het frame op te vouwen: 

1. Trek de onderdelen Ⓐ aan beide zijden naar boven totdat deze van de buis Ⓑ los 
 komen. 

2. Duw de duwbeugel Ⓒ naar voren om het frame op te vouwen. 

3. Draai het frame zodat de voor- , achterwielen en buis Ⓓ op de grond staan. 

4. Nu kan het frame volledig worden opgevouwen. 

5. Draai de duwbeugel naar beneden met de knoppen Ⓔ. 

Om het frame te ontvouwen: 

1. Neem de duwbeugel Ⓒ en beweeg deze naar boven om het frame open te vouwen. 

2. Draai het frame zodat de voor- en achterwielen op de grond staan. 
3. Beweeg de duwbeugel naar achteren om het frame volledig open te vouwen. 

4. Controleer dat de onderdelen Ⓐ over de buis Ⓑ klikken en het frame is vastgemaakt. 

5. Draai de duwbeugel met de knoppen Ⓔ in de gewenste positie. 

2.5 Bedienen van de rem 

L WAARSCHUWING: De rem dient niet om af te remmen tijdens het rijden - 
 Gebruik de rem enkel om te vermijden dat de rolstoel in stilstaande positie 
 wegrolt. 
L WAARSCHUWING: De werking van de rem wordt beïnvloed door slijtage en 
 vervuiling van de banden (water, olie, slijk, ...) – Controleer voor elk gebruik de 
 staat van de wielen. 
L WAARSCHUWING: De rem kan verouderen - Controleer voor elk gebruik de 
 goede werking van de rem. 
L VOORZICHTIG: Gevaar op ongecontroleerde bewegingen - Zorg ervoor dat 
 alvorens de rem los te zetten, de rolstoel vlak staat.  
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De centrale rem moet gebruikt worden wanneer de rolstoel niet in beweging is. Stop eerst 
met de rolstoel Gemini 2 te bewegen / voort te duwen en gebruik daarna de centrale rem. 
 
De persoon die de Gemini voortduwt is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de 
rem. De Gemini 2 is uitgerust met een centrale rem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duw de centrale rem in de richting  om de rem te activeren. Door de centrale rem in de 
richting  te duwen, wordt de rem gedeactiveerd. 
De goede werking van de remmen is afhankelijk van de juiste bandenspanning. 
 
Na lang gebruik van de rolstoel kan er een verzwakking van de remkracht optreden, 
veroorzaakt door slijtage en/of schade van de banden en binnenbanden. In dergelijke 
gevallen raden wij U aan zich te richten tot Uw vakhandelaars, die over het geschikte 
gereedschap en vakkennis beschikken om de herstelling van het systeem uit te voeren. 
 
Foutief onderhoud of gebruik van ongeschikt gereedschap kunnen beschadiging 
veroorzaken en/of ertoe leiden dat het mechanisme niet meer naar behoren functioneert. 

2.6 Abductieklos (B22) 
Bij de standaarduitrusting bevindt zich een 
met textiel beklede abductieklos , 
gemonteerd op het zitframe. Het zorgt ervoor 
dat Uw kind niet uit de Gemini 2 kan glijden. 
De abductieklos wordt bevestigd met behulp 
van twee vleugelmoeren . De abductieklos 
kan gemakkelijk worden verwijderd na het 
losdraaien van de vleugelmoeren .  
 
Het gebruik van de abductieklos hangt of van 
de fysische en mentale toestand van Uw kind. 
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2.7 Veiligheidsgordels 

L WAARSCHUWING: Gevaar voor letsel – Zorg ervoor dat alle veiligheidsgordels 
 goed zijn vastgemaakt alvorens met de Gemini 2 te rijden. 

 
Elke rolstoel Gemini 2 is uitgerust met regelbare gordels, die tot doel hebben een correcte 
en veilige zithouding te handhaven. Deze gordels hebben een verstelbare lengte en worden 
gemonteerd aan het zitframe, en de uiteinden worden met elkaar verbonden door middel 
van een centraal slot. 
Na het aanbrengen van de gordels op het kind moet U een hoorbaar klik geluid horen om 
zeker te zijn dat de gordels goed zijn vastgemaakt. Duw op de knoppen van het slot om de 
gordels terug los te maken. Pas nadat het slot werd vastgeklikt mogen de gordels geregeld 
worden. 
 
Regelen van de veiligheidsgordels 
Het aanpassen van de lengte van de gordels gebeurt individueel door het verkorten of het 
verlengen van de gordels met behulp van de gespen. 
De bevestigingspunten van de gordels op de plaat van de rug kunnen afhankelijk van de 
gestalte van het kind verplaatst worden. Hiervoor moeten de schoudergordels door de ovale 
openingen in de rug gehaald worden en opnieuw vastgemaakt worden.  
 
De correcte aanpassing van de lengte van de veiligheidsgordels alsook van de kracht 
waarmee ze aangetrokken worden beïnvloedt de veiligheid en het rijcomfort van het 
kind! 
 
Raadpleeg Uw vakhandelaar, voor alle vragen en twijfels in verband met de bevestigings- en 
veiligheidssystemen.  

2.8 Transfer in en uit de rolstoel 

L VOORZICHTIG: Kans op kantelen 
van de rolstoel - Niet op de voetplaat 
gaan staan. 

1. Plaats de rolstoel zo dicht mogelijk bij de 
 stoel, zetel of bed van/naar waar U zich 
 wilt verplaatsen. 
2. Controleer dat de centrale rem van Uw 
 rolstoel is geactiveerd. 
3. Vouw de voetplaat naar boven zodat U er 
 niet op gaat staan. 
4. Verplaats het kind van of naar de rolstoel. 

 
 
 
 
 
 

2.9 Correcte positie in de rolstoel 
Enkele aanbevelingen om comfortabel van Uw rolstoel gebruik te maken: 

 Plaats Uw zitvlak zo dicht mogelijk bij de rug. 
 Zorg dat Uw bovenbenen horizontaal zijn – Stel eventueel de lengte van de 

voetsteun bij (zie § 3.4.2). 
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2.10 Rijden met de rolstoel 

L WAARSCHUWING: Risico op klemmen - Wees voorzichtig als U langs beperkte 
 doorgangen wilt (bijv. deuren). 
L WAARSCHUWING: Gevaar voor brandwonden– Wees voorzichtig bij het rijden 
 in extreem warme of koude omgevingen (zon, extreme koude, sauna's, enz.) voor 
 een bepaalde tijd en bij het aanraken - de oppervlakken kunnen de 
 omgevingstemperatuur aannemen. 
 
1. Zet de rem los. 
2. Neem de duwbeugel vast. 
3. De rolstoel wordt door een begeleider of ouder voortgeduwd. 
 
Duwbeugel 
De rolstoel Gemini 2 is standaard uitgerust met rubberen handgrepen die op een regelbare 
duwbeugel gemonteerd zijn. Dit maakt het gemakkelijker voor de persoon die de rolstoel 
duwt en maakt het mogelijk hem stevig in de hand te houden in diverse gebruikerssituaties. 
 
Instellen van de duwbeugel 
Druk de knoppen op het scharnier van de duwbeugel gelijktijdig in en plaats de beugel in de 
gekozen stand. Door het loslaten van de knoppen op de scharnieren wordt de duwbeugel 
vanzelf in de gekozen stand geblokkeerd. 

2.11 Rijden op hellingen 

L WAARSCHUWING: Houd Uw snelheid onder controle – Neem hellingen steeds 
 met de laagst mogelijke snelheid. 
L WAARSCHUWING: Houd rekening met de capaciteiten van Uw begeleider – 
 Blokkeer de centrale rem als Uw begeleider onvoldoende kracht heeft om de 
 rolstoel onder controle te houden. 
L WAARSCHUWING: Kans op kantelen – Leun voorover om Uw zwaartepunt 
 naar voor te verplaatsen. Zo kan de stabiliteit beter behouden blijven. 
1. Bevestig de veiligheidsgordel, als de rolstoel hiermee uitgerust is. 
2. Neem geen te steile helling. De maximale hoek bergop en bergaf staan in tabel 1 
 vermeld. 
3. Buig lichtjes voorover om Uw zwaartepunt naar voren te verplaatsen. 
4. Duw de rolstoel op of af hellingen. 

2.12 Nemen van hindernissen (trottoirs) 

2.12.1 Afrijden van trottoirs 
Het afrijden van een trottoir kan voorwaarts gedaan worden. Let hierbij op dat de voetsteun 
de grond niet raakt. 

1. Laat de begeleider/ouder de rolstoel lichtjes naar achteren kantelen. 
2. Rijd op de achterwielen het trottoir af. 
3. Zet de rolstoel terug op de vier wielen. 
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2.12.2 Oprijden van trottoirs 
Trottoirs oprijden kan met de begeleider als volgt: 

1. Zorg ervoor dat de voetsteun het trottoir niet kan raken. 
2. Laat de begeleider de rolstoel lichtjes achterover kantelen tot er voldoende ruimte onder 
 de voorwielen is om de hindernis te nemen. 
3. Leun een beetje achterover en breng het zwaartepunt boven de achterwielen. 
4. Plaats de voorwielen op het trottoir. 
5. Laat de rolstoel op de achterwielen over de hindernis duwen. 
 

2.12.3 Nemen van trappen 
Het nemen van trappen terwijl U in de rolstoel zit doet U als volgt. 
L WAARSCHUWING: Kantelgevaar – Voor het nemen van trappen zijn altijd 2 
 begeleiders nodig. 
L WAARSCHUWING: Gevaar voor letsel – De rolstoel mag niet worden opgetild 
 terwijl de patiënt in de rolstoel zit! Houd de achterwielen altijd op de 
 grond/trappen. 
L WAARSCHUWING: Gevaar voor letsel – Draag aangepaste veiligheidsgordels 
 tijdens het transporteren (meer informatie krijgt U bij de vakhandelaar). 
L WAARSCHUWING: Gevaar voor letsel of beschadigingen – Tijdens het transport 
 mogen zich geen personen of voorwerpen onder de rolstoel bevinden. 
1. Verwijder de accessoires. 
2. Neem het kind uit de rolstoel. 
3. Laat één begeleider de rolstoel lichtjes naar achteren kantelen.  
4. De andere begeleider neemt het frame aan de voorzijde vast. 
5. Laat de rolstoel op de achterwielen de treden nemen. 
6. Monteer de accessoires na de hindernis. 
7. Plaats het kind terug in de rolstoel. 

2.12.4 Gebruik van oprijplaten 

L WAARSCHUWING: Gevaar voor letsel – Overschrijd de maximale belasting van 
 de oprijplaten niet. 
L WAARSCHUWING: Gevaar voor letsel – Kies de correcte oprijplaten zodat er 
 geen letsel of schade kan veroorzaakt worden. Voor letsels of schade door de 
 onoordeelkundige keuze van oprijplaten zijn wij niet aansprakelijk. 
L WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de wielhoogte hoog genoeg is om over de 
 vrije hoogte van de oprijplaten te geraken. Het frame van de rolstoel mag niet 
 tegen de oprijplaten komen. 
L WAARSCHUWING: Gebruik een veiligheidsgordel om veilig in de rolstoel te 
 blijven zitten. 
L WAARSCHUWING: Kantelgevaar - zet de verstelfuncties (zit--horizontaal, 
 rug--verticaal, ...) zodat de rolstoel de beste stabiliteit heeft.  
 
 
Wanneer U voor het nemen van hindernissen oprijplaten wenst te gebruiken, dient U 
rekening te houden met volgende tips: 

Neem een helling alleen met de hulp van een begeleider, die duwt U dan op de 
oprijplaten. 
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2.13 Transport in de auto 

L GEVAAR: Gevaar voor letsel – De rolstoel is niet geschikt om te gebruiken als 
een zit in een motorvoertuig.  

L WAARSCHUWING: Gevaar voor letsel – Zorg ervoor dat de rolstoel voldoende 
 vastgemaakt is, om verwonding van de inzittenden tijdens aanrijding of plots 
 remmen te voorkomen.  
L WAARSCHUWING: Gevaar voor letsel – Gebruik voor het vastmaken van de 
 rolstoel en de passagiers NOOIT dezelfde gordel. 
Gebruik de rolstoel nooit als een zit in een auto of ander voertuig. De rolstoel wordt 
gemarkeerd met het volgende symbool: 
 
 
 
Om de rolstoel in de auto te transporteren: 
1. Verwijder de accessoires. 
2. Berg deze veilig op. 
3. Vouw de voetplaat op. 
4. Indien mogelijk, vouw de rolstoel op en verwijder de achterwielen. 
5. Plaats de rolstoel in de bagageruimte. 
6. Indien de rolstoel en de passagiersruimte NIET gescheiden zijn, sjor het frame van 
 de rolstoel goed vast aan het voertuig. U kunt hiervoor gebruik maken van de 
 veiligheidsgordels die in het voertuig voorhanden zijn. 

2.14 Transport in een ander voertuig 
Voorbeelden van andere voertuigen zijn vliegtuigen, bussen, schepen, trams, treinen, enz. . 
U moet eerst inlichtingen navragen om Uw rolstoel op een veilige manier naar Uw gewenste 
bestemming te vervoeren en over de geldende veiligheidsregels. 

De rolstoel kan worden vervoerd in een vliegtuig. De rolstoel kan worden in gecheckt aan de 
in-check balie. Meld de rolstoel tijdig aan bij de desbetreffende vliegmaatschappij alvorens 
vertrek. Gebruik de rolstoel niet als een zit in een vliegtuig of andere voertuigen, de rolstoel 
moet worden gestockeerd in de bagageruimte.  

Houd rekening met volgende vereisten om een rolstoel te vervoeren in een vliegtuig: 
1. Afmetingen en gewicht van de rolstoel 
 Het toelaatbare gewicht en afmetingen van de rolstoel hangt af van het type vliegtuig. 
2. Schade aan de rolstoel 
 Het is mogelijk dat de rolstoel beschadigd wordt omdat deze wordt gestockeerd in een 

nauwe ruimte met reiskoffers en andere goederen. 
  
Om schade aan de rolstoel te vermijden: 

 Verwijder de accessoires. 
 Vouw de voetsteun en rolstoel op. 
 Controleer dat de verstelhendels naar binnen zijn gepositioneerd. 

 
Alvorens te reizen is het best om contact op te nemen met de desbetreffende 
vliegmaatschappij in verband met de vereisten om Uw rolstoel in een vliegtuig of 
ander voertuig te transporteren. 
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3 Montage en instellingen 
De in dit hoofdstuk beschreven instructies zijn enkel bestemd voor de vakhandelaar 
en gebruiker. 

De Vermeiren rolstoelen Gemini 2 zijn voor het comfort van Uw kind ontworpen.  

Om een servicepunt of vakhandelaar in Uw buurt te vinden, neemt U contact op met de 
dichtstbijzijnde Vermeiren faciliteit. Een lijst van de Vermeiren faciliteiten zijn terug te vinden 
op de laatste bladzijde. 
L WAARSCHUWING: Risico bij onveilige instellingen - Gebruik enkel de 
 instellingen beschreven in deze handleiding. 
L WAARSCHUWING: Variaties van de toelaatbare instellingen kunnen de stabiliteit 
 van Uw rolstoel beïnvloeden (naar achteren of op zij kantelen).  

3.1 Gereedschap 
Om Uw Gemini 2 op te bouwen is het volgende gereedschap nodig: 

 Steek-/ringsleutel set n° 10 
 Inbussleutel set n° 4 

3.2 Leveringsomvang 
De Vermeiren Gemini 2 wordt geleverd met: 

 1 frame 

 achterwielen (demonteerbaar) en voorwielen  

 voetsteun verstelbaar in hoek en lengte, ondersteuning voor de voeten met velcro 
riemen 

 inclineerbare rug en verstelbaar in hoogte  

 verwijderbare zit verstelbaar in hoek en diepte 

 centrale rem 

 zijondersteuningen (pelotten) 

 abductieklos (B22) 

 hoofdkussen 

 veiligheidsgordels 

 gereedschap 

 handleiding 

 accessoires (optioneel) 

 pomp (enkel voor luchtbanden) 
 
Controleer vóór gebruik of alles is meegeleverd en er geen producten zijn beschadigd 
(tijdens het transport bijvoorbeeld...). 
Bij de levering is de door U gekochte rolstoel reeds zodanig gemonteerd / afgesteld dat U 
enkel nog de lengte van de voetsteun moet aanpassen en de optimale stand van de zit, de 
rug en de pelotten moet instellen (volgens de beschrijving in de handleiding). 
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3.3 Instellen van de zitdiepte Gemini 2 32  
De functie voor het wijzigen 
van de zitdiepte kan 
gebruikt worden na het 
losmaken van de schroeven 
M6  op de zitplaat (de 
inbussleutel wordt 
meegeleverd) en het 
verschuiven van het 
volledige geheel tot in de 
gewenste positie. Het bereik 
van de traploze verstelling 
bedraagt 60 mm, wat in 
combinatie met de andere 
veranderlijke maten van de 
Gemini 2 de waaier van 
instellingen vergroot.  
 

3.4 Instellen van de zitdiepte Gemini 2 40 
De functie voor het wijzigen 
van de zitdiepte kan 
gebruikt worden na het 
losmaken van de schroeven 
M6  op de zitplaat (de 
inbussleutel wordt 
meegeleverd) en het 
verschuiven van het 
volledige geheel tot in de 
gewenste positie. Drie 
verschillende posities: 
stappen van 25 mm, wat in 
combinatie met de andere 
veranderlijke maten van de 
Gemini 2 de waaier van 
instellingen vergroot.  
 
 

3.5 Voetsteun Gemini 2 (Zitbreedte 32) 

L WAARSCHUWING: Gevaar voor letsel – Controleer dat de voetsteun goed is 
 vastgemaakt alvorens de rolstoel te gebruiken. 
L WAARSCHUWING: Gevaar voor letsel, stabiliteit – Controleer steeds de positie 
 van de verstelknoppen om te voorkomen dat deze in een positie staan dat de 
 gebruiker in gevaar kan brengen. 
L WAARSCHUWING: Gevaar voor letsel, stabiliteit – Ga nooit met Uw volledige 
 lichaamsgewicht op de voetplaat staan. 
L VOORZICHTIG: Kans op klemmen – Plaats geen voorwerpen of personen in het 
 draaibereik van de voetsteun. 
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De voetsteun bestaat uit:  
1. Een opvouwbare voetplaat 
2. Ondergestel met 

blokkeerpennen 
3. Scharnierend bovengestel met 

regelstrips 
 
 

 
De voetsteun is verbonden met het 
zitframe via een plaat die de 
diepteregelaar van de zit vormt. Dit 
ontwerp maakt het mogelijk de 
benen van het kind in elke gewenste 
stand te plaatsen.  
 
 
 
 
 
 

3.5.1 Standen van de voetplaat 
In de gebruiksstand staat de voetplaat horizontaal. 
Met het oog op het vervoer of revalidatie doeleinden en ook om het opstaan uit de rolstoel te 
vergemakkelijken, moet de voetplaat in de richting van het ondergestel van de voetsteun 
gedraaid worden.   
De voetplaat is voorzien van kunststoffen ondersteuningen voor de voeten om 
ongecontroleerd wegglijden van de voeten te vermijden. Als extra veiligheid, zijn de riemen 
voor de voeten (B19) voorzien. 
 

De hoek voor de ondersteuning van de 
voeten  kan in 5 verschillende posities 
worden gezet (stappen van: 10°) 
1. Maak de vleugelschroeven  los. 
2. Draai de ondersteuningen van de 

voeten  in de gewenste positie.  
3. Draai de vleugelschroeven  terug 

vast. 
4. Controleer dat de ondersteuningen van 

de voeten terug goed zijn vastgemaakt. 
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3.5.2 Instellen van de lengte van de voetsteun  
Dankzij de constructie van de Gemini 2 kan 
de voetsteun in 4 verschillende lengtes 
worden ingesteld: 250 – 280 – 310 - 340 
mm (stappen van: 30 mm). 
Het instellen gebeurt als volgt:  
1. Verwijder beide blokkeerpennen . 
2. Verstel het ondergestel van de 

voetplaat  in de gewenste positie.  
3. Blokkeer het ondergestel terug met de 

blokkeerpennen . 
4. Controleer dat de voetplaat terug goed 

is vastgemaakt.  
 
 
 
 
 
 
 

3.5.3 Instellen van de hoek van de voetsteun 
De hoekverstelling van de voetsteun (bereik 
83°: traploos), in combinatie met de andere 
instellingen, vergroot het aantal mogelijke 
standen van de Gemini 2.   
Het instellen gebeurt als volgt:  
1. Draai beide hendels  van de 

regelstrips los.  
2. Stel de optimale hellingshoek van de 

voetsteun in. 
3. Draai beide levers  terug vast. 
4. Controleer dat de voetsteun terug goed 

is vastgemaakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor een correcte verstelling van de voetsteun richt U zich het beste tot Uw vakhandelaar, 
die U steeds graag ondersteunen met professioneel advies en technische ondersteuning.  
Indien de aandoening van Uw kind een correcte verstelling van de voetsteun onmogelijk 
maakt, kan U zich richten tot de vakhandelaar die een gepaste en goede oplossing zal 
zoeken. 
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3.6 Voetsteun Gemini 2 (Zitbreedte 40) 

L WAARSCHUWING: Gevaar voor letsel – Controleer dat de voetsteun goed is 
 vastgemaakt alvorens de rolstoel te gebruiken. 
L WAARSCHUWING: Gevaar voor letsel – Controleer dat de schroefverbindingen 
 goed zijn geborgd alvorens de voetsteun te gebruiken. 
L WAARSCHUWING: Gevaar voor letsel, stabiliteit – Controleer steeds de positie 
 van de verstelknoppen om te voorkomen dat deze in een positie staan dat de 
 gebruiker in gevaar kan brengen. 
L WAARSCHUWING: Gevaar voor letsel, stabiliteit – Ga nooit met Uw volledige 
 lichaamsgewicht op de voetplaat staan. 
L VOORZICHTIG: Kans op klemmen – Plaats geen voorwerpen of personen in het 
 draaibereik van de voetsteun. 

3.6.1 Standen van de voetplaat 
In de gebruiksstand staat de voetplaat horizontaal. 
Met het oog op het vervoer of revalidatie doeleinden en ook om het opstaan uit de rolstoel te 
vergemakkelijken, moet de voetplaat in de richting van het ondergestel van de voetsteun 
gedraaid worden.   
De voetplaat is voorzien van kunststoffen ondersteuningen voor de voeten om 
ongecontroleerd wegglijden van de voeten te vermijden. Als extra veiligheid, zijn de riemen 
voor de voeten (B19) voorzien. 
 

De hoek voor de ondersteuning van de voeten 
 kan in 4 verschillende posities worden gezet 
(stappen van: 8,5°) 
1. Maak de vleugelschroeven  los. 
2. Draai de ondersteuningen van de voeten  in 

de gewenste positie.  
3. Draai de vleugelschroeven  terug vast. 
4. Controleer dat de ondersteuningen van de 

voeten terug goed zijn vastgemaakt. 

 

 

3.6.2 Instellen van de lengte van de voetsteun  
Het ontwerp van de Gemini 2 40 voorziet een 
verandering in het aanpassen van de lengte van 
de voetsteun. 
De voetsteun van de Gemini 2 40 kan in 2 
verschillende lengtes (stappen van 35 mm: 
uitwendige buis) en 4 verschillende lengtes 
(stappen van 25 mm: inwendige buis) worden 
veranderd. 
Het instellen gebeurt als volgt: 
1. Maak de schroeven  aan beide kanten los. 
2. Beweeg de voetplaat  naar boven of 

beneden tot de gewenste lengte is bereikt. 
3. Draai de twee schroeven  terug goed vast. 
4. Controleer dat de voetplaat terug goed is 

vastgemaakt. 
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3.6.3 Instellen van de hoek van de voetsteun 
De hoek van de voetsteun kan over een 
bereik van 85° worden veranderd.  
 
Het instellen gebeurt als volgt:  
1. Draai beide hendels  van de 

regelstrips los.  
2. Stel de optimale hellingshoek van de 

voetsteun in. 
3. Draai beide hendels  terug vast. 
4. Controleer dat de voetsteun terug goed 

is vastgemaakt. 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.7 Rug 

L WAARSCHUWING: Gevaar voor letsel – Controleer dat de rug goed is 
 vastgemaakt. 
 
De Gemini 2 is voorzien van een inclineerbare rug verstelbaar in hoogte. Samen met de 
verstelbare zit en voetsteun biedt de Gemini 2 een optimale gebruikstoestand voor het kind. 

3.7.1 Instellen van de hoek van de rug 
Gemini 2 32: 

1. Maak de hendel  aan de 
achterkant van de rug los. 

2. Duw of trek de rugbuizen in de 
gewenste positie (van opgevouwen 
positie --> gemakkelijk voor 
transport tot liggende positie: 0° - 
45°). De ligpositie wordt 
geblokkeerd door begrenzers . 

3. Zet de hendel  terug vast. 
4. Controleer dat de rug  terug goed 

is vastgemaakt. 
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Gemini 2 40: 
Aan de achterkant van het rug frame is een staaf  en blokkeerpen voorzien .  

1. Trek de pen  uit om de rughoek te veranderen. 
2. Trek of duw aan de rug tot de gewenste hoek (6 verschillende posities in stappen 

van 8°) is bereikt. De maximum hoek is wanneer de staaf  de blokkeerpen  raakt.  
Er is een extra boring voorzien (boring 7), die voorkomt dat de rug terug naar 
de verticale positie gaat wanneer de rug tegen de zit is opgevouwen (voor 
transport).  

3. Laat de pen  los. 
4. Controleer dat de rug terug goed is vastgemaakt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.7.2 Instellen van de hoogte van de rug 

L WAARSCHUWING: Gevaar voor letsel – Controleer dat alle verbindingen en 
 bouten goed zijn vastgemaakt alvorens de Gemini 2 te gebruiken. 
L WAARSCHUWING: Kantelgevaar – Plaats niet meer gewicht op de rug 
 (bijvoorbeeld: rugzak of winkeltas). Dit veroorzaakt overgewicht  op de rug en de 
 Gemini 2 kan achter over kantelen, zodat dit letsel aan de  gebruiker van de 
 Gemini 2 kan veroorzaken! Het aanbrengen van bijkomende uitrustingselementen 
 op de rug mag enkel gebeuren na voorafgaand overleg met onze 
 vertegenwoordiger. 
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1. Maak de twee vleugelmoeren  
aan de achterkant van de rug los. 

2. Beweeg het bovenste gedeelte 
(hoofdsteun)  van de rug naar 
boven of beneden tot de 
gewenste rughoogte (520 - 640 
mm voor Gemini 2 32, 650 - 780 
mm voor Gemini 2 40) is bereikt.  

3. Draai de twee schroeven en 
vleugelmoeren  terug goed vast 
met de hand.  
 
Aan de onderkant van de rug zijn 
2 klemmen  om de 
veiligheidsgordels vast te maken. 
Dit is een bijkomende verstelling 
die rekening houdt met de 
lichamelijke verschillen van elke 
gebruiker. 
 
 
 
 
 

3.8 Zit 

3.8.1 Omkeren van de zit 

L WAARSCHUWING: Kantelgevaar – Let erop dat U de stabiliteit van de rolstoel 
 veranderd omdat U het zwaartepunt van de rolstoel veranderd. 
De constructie van de Gemini 2 maakt het zeer gemakkelijk om de zithoek en zitdiepte te 
veranderen, maar ook kan het zitframe volledig omgekeerd worden ten opzichte van het 
onderframe zodat het kind ten opzichte van de persoon wie de Gemini 2 voortduwt komt te 
zitten. Dit kan op een eenvoudige en snelle manier gebeuren. 
Controleer dat de voetsteun voor de buizen van het onderframe staan alvorens het zitframe 
te monteren. 
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3.8.2 Instellen van de hoek van de zit 
Gemini 2 32: 

Om de hoek van de 
zit te veranderen 
gebruik volgende 
instructies: 
1. Maak de 
 hendels  juist 
 onder het zitframe 
 los. 
2. Beweeg het 
 zitframe  tot de 
 gewenste 
 inclinatie 
 (bereik 39°: 
 traploos).  
3. Zet de  hendels  
 terug goed vast. 
4. Controleer dat het 
 zitframe  goed 
 is vastgemaakt. 

 
 
 
 
Gemini 2 40: 

Om de hoek van de 
zit te veranderen 
gebruik volgende 
instructies: 
1. Maak de 
 hendels  juist 
 onder het zitframe 
 los. 
2. Beweeg het 
 zitframe  tot de 
 gewenste 
 inclinatie (6 
 posities bereik 
 46°: stappen van: 
 9°).  
3. Zet de  hendels 
  terug goed 
 vast. 
4. Controleer dat het 
 zitframe  goed 
 is vastgemaakt. 

 
 

 
Een groot aantal verstelmogelijkheden maakt het mogelijk om de Gemini 2 in veel 
verschillende standen te zetten. Van een bijna verticale positie (ideaal voor revalidatie) tot 
een ligpositie. Door de verstelhendels goed vast te draaien, wordt het volledige zitframe 
onbeweeglijk. 
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3.8.3 Monteren van het zitframe 

L  VOORZICHTIG: Gevaar voor letsel - Controleer dat de bevestigingsklemmen 
 correct gemonteerd zijn aan het frame bij het monteren van het zitframe. 
L  VOORZICHTIG: Gevaar voor letsel - Zorg ervoor dat de vergrendelingsklemmen 
 geblokkeerd zijn alvorens het kind in de Gemini 2 te plaatsen. 
L  VOORZICHTIG: Risico op klemmen - Zorg ervoor dat geen vingers, gespen of 
 kledij geklemd kunnen raken tussen het zitframe en het onderframe van de 
 Gemini 2. 
L  VOORZICHTIG: Gevaar voor letsel - De richting van de zit veranderen is enkel 
 toegelaten wanneer het kind niet meer in de Gemini 2 zit! 
L  VOORZICHTIG: Gevaar voor letsel - Gebruik de Gemini 2 niet zonder zitframe. 
L  VOORZICHTIG: Gevaar voor letsel - Controleer dat alle bevestigingen, 
 schroeven goed geborgd zijn alvorens de Gemini 2 te gebruiken. 
 
De Gemini 2 wordt gekenmerkt door het gemak waarmee het zitframe van het onderframe 
kan verwijderd of in een omgekeerde stand kan geplaatst worden. Daardoor is het mogelijk 
het kind te vervoeren in de rijrichting ofwel met het gezicht in de richting van de persoon die 
de rolstoel duwt. 

 
Het zitframe wordt op volgende manier gedemonteerd: 
 Gebruik de rem om de Gemini 2 onbeweeglijk te maken. 
 Maak de twee klemmen aan het achterste gedeelte van de zit los. 
 Schuif het volledige zitframe naar achteren en trek dit verticaal naar boven terwijl het op 

de zijdelingse ondersteuningen wordt ondersteunt.  
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Het monteren van het zitframe gebeurt in omgekeerde volgorde zoals hierboven 
beschreven. 
 
De zit van de Gemini 2 kan enkel met bijkomende elementen worden uitgerust na 
voorafgaand overleg met onze vertegenwoordiger. 
 

3.9 Zijondersteuningen (pelotten) 

3.9.1 Hoofd pelotten 
Instellen van de breedte: 
1. Maak de twee gekartelde knoppen  

aan de achterkant van de rug los. 
2. Beweeg de hoofd pelot  naar 

binnen of buiten tot de gewenste 
positie (bereik 40 mm aan elke kant: 
traploos). 

3. Draai de twee gekartelde knoppen  
terug vast. 

4. Controleer dat de pelot  terug goed 
is vastgemaakt. 

5. Herhaal deze instructies voor de 
andere pelot . 

Instellen van de hoogte: 
1. Maak de twee gekartelde knoppen  

aan de achterkant van de rug los. 
2. Beweeg de hoofd pelot  naar 

boven of beneden tot de gewenste 
hoogte (bereik 30 mm: traploos). 

3. Draai de twee gekartelde knoppen  
terug vast. 

4. Controleer dat de pelot  terug goed 
is vastgemaakt. 

5. Herhaal deze instructies voor de 
andere pelot . 
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Instellen van de hoogte: 
1. Maak de twee gekartelde knoppen  

aan de zijkant van de rug los. 
2. Beweeg de hoofd pelot  naar 

boven of beneden tot de gewenste 
hoogte (bereik 25 mm: traploos). 

3. Draai de gekartelde knoppen  
terug vast. 

4. Controleer dat de pelot  terug goed 
is vastgemaakt. 

5. Herhaal deze instructies voor de 
andere pelot. 

Instellen van de diepte: 
1. Maak de twee gekartelde knoppen  

aan de zijkant van de rug los. 
2. Beweeg de hoofd pelot  naar voren 

of achteren tot de gewenste diepte 
(bereik 22,5 mm: traploos). 

3. Draai de twee gekartelde knoppen  
terug vast. 

4. Controleer dat de pelot  terug goed 
is vastgemaakt. 

5. Herhaal deze instructies voor de 
andere pelot. 

3.9.2 Rugpelotten (groot) 
Instellen van de hoogte: 
1. Maak de twee schroeven  los. 
2. Beweeg de rug pelot  naar boven 

of beneden tot de gewenste hoogte 
(2 posities: stappen van 40 mm). 

3. Maak de twee schroeven  terug 
vast. 

4. Controleer dat de pelot  terug goed 
is vastgemaakt. 

5. Herhaal deze instructies voor de 
andere pelot. 
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3.9.3 Heup pelotten 
Instellen van de breedte: 
1. Maak de twee schroeven  los. 
2. Beweeg de heup pelot  naar buiten 

of binnen tot de gewenste breedte 
(bereik 18,8 mm: traploos). 

3. Maak de twee schroeven  terug 
vast. 

4. Controleer dat de pelot  terug goed 
is vastgemaakt. 

5. Herhaal deze instructies voor de 
andere pelot. 

 

 

 

 

 

 

 

3.10 Banden wisselen 

L  NOTA: Let erop dat er altijd voldoende lucht in de wielen zit. Dit heeft immers 
 invloed op de rijprestaties.  
L  NOTA: Voor wielen die niet door de fabrikant zijn geleverd, geven wij geen 
 garantie. 
L  NOTA: Laat voor demontage van de velgen altijd eerst de lucht uit de band! 
L  VOORZICHTIG: Kans op schade – Bij verkeerd gebruik kan de velg worden 
 beschadigd. Laat deze procedure bij voorkeur uitvoeren door een expert. 

Wanneer U de buitenbanden of binnenbanden wilt wisselen, vindt U hieronder enkele tips: 
1. Laat alle lucht uit de binnenband.  
2. Schuif een bandenlichter tussen de buitenband en de velg.  
3. Duw de bandenlichter langzaam en voorzichtig naar beneden. Daardoor wordt de 
 buitenband over de velgrand getrokken.  
4. Beweeg de bandenlichter nu langs de rand van de velg, de buitenband springt uit de 
 velg.  
5. Neem de buitenband en binnenband nu voorzichtig van de velg weg. 
 
L  NOTA: Een correcte montage kan alleen worden gegarandeerd in de vakhandel. 
 Bij werkzaamheden die niet zijn uitgevoerd door de vakhandelaar, vervalt de 
 garantie. 
L  WAARSCHUWING: Kans beschadiging of letsel - Bij het monteren van een wiel, 
 zorg ervoor dat geen voorwerpen of lichaamsonderdelen tussen het wiel en velg 
 geklemd raken. 
L  VOORZICHTIG: Kans op beschadiging - Let bij het oppompen van de banden 
 steeds op de correcte vuldruk. Deze waarde kunt U aflezen op de band. 
L  VOORZICHTIG: Kans op beschadiging - Gebruik enkel pompen die conform de 
 wetgeving zijn en de druk in bar aangeven of gebruik de meegeleverde 
 luchtpomp. Op pompen die niet door de fabrikant zijn geleverd, geven wij geen 
 garantie. 
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Voor U een nieuwe binnenband monteert, dient U rekening te houden met het volgende: 

Controleer het velgbed en de binnenkant van de band op vreemde voorwerpen en reinig 
indien nodig. Controleer de toestand van het velgbed, vooral in de buurt van de 
ventielopening.  

Gebruik alleen originele wisselstukken. De garantie geldt niet voor schade die wordt 
veroorzaakt door niet originele wisselstukken. Neem contact op met de vakhandelaar. 

Schuif het velglint over het ventiel en steek deze dan in de velg. Nu kunt 
U het velglint zonder problemen aanbrengen. Controleer of alle 
spaakkoppen zijn bedekt (bij kunststof velgen wordt geen velglint 
gebruikt).  

Neem de buitenband en druk deze beginnend achter het ventiel over de 
velgrand. Pomp de binnenband lichtjes op tot hij een ronde vorm 
aanneemt en leg deze in de band. 

 

Als de binnenband mooi in de buitenband past zonder plooien (laat een 
beetje lucht uit als er plooien zijn), dan plaatst U voorzichtig en met beide 
handen de bovenkant van de buitenband op de velg, weerom te beginnen 
aan het ventiel. 
 

Controleer rondom en aan beide zijden of de binnenband niet tussen de bandhiel en velg is 
geklemd. Schuif het ventiel lichtjes terug en trek het weer uit zodat de band goed is 
gepositioneerd in de buurt van het ventiel. 

Om de band correct op te pompen pompt U eerst lucht tot de band nog goed met de duim 
kan worden ingedrukt. Wanneer de controlelijn aan weerszijden van de band dezelfde 
afstand tot de velgrand aangeeft, is de band correct gecentreerd. Wanneer dit niet het geval 
is, dient U de lucht weer af te laten en de band opnieuw uit te lijnen. 
 

Pomp de band nu op tot de maximale bedrijfsdruk (let op de vuldruk!) en draai de kap op het 
ventiel. 

4 Onderhoud 
Voor de onderhouds- en reinigingsinstructies verwijst U naar de aparte 
onderhoudshandleiding van de rolstoelen voor kinderen. Raadpleeg Uw vakhandelaar voor 
deze aparte handleiding.  

5 Clusteromschrijvingen 
De Gemini 2 met 290 mm achterwielen voldoen voor: 
 

 

 
 

 
 

 
 

Semi-actief/ 
Duwen 
Kantelbaar 
 
 
 
 
sADK/ 
sAPT 

Duwwandelwagen bedoeld voor gebruik in en 
om het huis en op straat. 
De begeleider kan het zitgedeelte kantelen om 
de zithouding van de gebruiker te variëren. 
De rugleuninghoek is in- of verstelbaar. De 
armsteunen en beensteunen zijn instelbaar. 
De armsteunen of beensteunen  kunnen door 
de begeleider worden weggenomen voor een 
transfer. Zowel verkleinbaar als niet 
verkleinbaar komt voor.
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SERVICE 
 

De manuele rolstoel is gecontroleerd: 
 

  

Stempel van de handelaar: 

 
 
 
 
 
 
 
Datum: 

 Stempel van de handelaar: 

 
 
 
 
 
 
 
Datum:

   
 

Stempel van de handelaar: 

 
 
 
 
 
 
 
Datum: 

 Stempel van de handelaar: 

 
 
 
 
 
 
 
Datum:

   
 

Stempel van de handelaar: 

 
 
 
 
 
 
 
Datum: 

 Stempel van de handelaar: 

 
 
 
 
 
 
 
Datum:

   
 

Stempel van de handelaar: 

 
 
 
 
 
 
 
Datum: 

 Stempel van de handelaar: 

 
 
 
 
 
 
 
Datum:

   
 

Stempel van de handelaar: 

 
 
 
 
 
 
 
Datum: 

 Stempel van de handelaar: 

 
 
 
 
 
 
 
Datum:

 
 

 Servicelijsten en andere technische informatie kunt u aanvragen bij onze vestigingen. Meer informatie vindt 
u ook op: www.vermeiren.be. 
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