
Handleiding Escape-Chair® 

VOLT

IN GEBRUIK NEMEN:

1 Plaats de Escape-Chair® VOLT zodanig voor u neer dat 

u aan de kant van de rupsbanden staat.

2 Zorg ervoor dat de wielen zijn geblokkeerd door de 

remmen erop te zetten. Dit doet u met uw voet. Hierdoor 

voorkomt u dat de Escape-Chair® VOLT van u weg rolt.

3 Maak de veiligheidsriem los, die de Escape-Chair® 

VOLT bij elkaar houdt, door de rode knop in te drukken.

4 Klap de Escape-Chair® VOLT uit door de zitting in zijn 

geheel naar voren te klappen.

5 Laat de te evacueren persoon plaatsnemen in de 

Escape-Chair® VOLT.

6 Maak de veiligheidsriemen vast om het bovenlichaam 

van de te evacueren persoon.

7 Klap de armleuningen uit voor extra comfort.
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8 Om de bedieningsbeugel in hoogte te verstellen trekt u 

de rode stang iets omhoog. 

De bedieningsbeugel kan in 3 verschillende hoogtes 

versteld worden. De hoogste positie heeft de voorkeur.

9 Fixeer het hoofd aan de hoofdsteun m.b.v. de 

klittenband, als de te evacueren persoon geen controle 

meer heeft over het hoofd.

10 Klap de voetensteun aan de voorkant uit en laat de te 

evacueren persoon zijn voeten hierop plaatsen.

11 Klap de rupsbanden uit door aan de zijkant rechts 

m.b.v. het rode lipje de cassettes te ontgrendelen.

Zorg ervoor dat ze helemaal uitgeklapt zijn.

12 Zorg dat de aan/uit knop op de accu op "aan" staat.

13 Duw op de rode knop van de display op de 

bedieningsbeugel om bediening en display te activeren.



TRAP AF RIJDEN:

14 Haal de remmen met uw voet van de wielen af en rijd in 

de richting van de trap. 

15 Bij de trap aangekomen kantelt u de Escape-Chair® 

VOLT naar achter totdat deze enkel op de twee grote 

achterste wielen rijdt.

16 Rijd nu iets naar voren totdat de rupsbanden op de 

eerste traptrede komen.

17 Duw nu met de duim van de linkerhand op de linker 

zilveren knop en houd deze ingedrukt. Hierdoor komen 

de ruspbanden in beweging om de trap naar beneden te 

rijden.

Let op: er zijn 3 daalsnelheden. Maak een keuze die 

voor u prettig is door op de display de snelheden aan te 

passen met de + en - knop. Om te stoppen op de trap 

laat u de zilveren knop gewoon los. Houdt wel te allen 

tijde de bedieningsbeugel vast.

18 Blijf ondertussen wel de bedieningsbeugel naar 

beneden drukken en zorg dat u in een rechte lijn naar 

beneden gaat.

Let op: doe dit altijd aan de binnenkant van de trap.

19 Terug op het horizontale plaatst u de Escape-Chair® 

VOLT op de 4 wielen en vervolgt u uw weg richting de 

verzamelplaats.



TRAP OP RIJDEN:

20 Haal de remmen met uw voet van de wielen af en rijd in 

de richting van de trap. 

21 Bij de trap aangekomen rijdt u de Escape-Chair® VOLT 

achteruit totdat deze met de rupsbanden tegen de 1e 

traptrede komt.

22 Kantel de Escape-Chair® VOLT helemaal naar 

achteren totdat de rupsbanden op 2 traptreden staan.

23 Duw nu met de duim van de rechterhand op de rechter 

zilveren knop en houd deze ingedrukt. Hierdoor komen 

de ruspbanden in beweging om de trap omhoog te 

rijden.

Let op: er zijn 3 snelheden. Maak een keuze die voor u 

prettig is door op de display de snelheden aan te 

passen met de + en - knop. Om te stoppen op de trap 

laat u de zilveren knop gewoon los. Houdt wel te allen 

tijde de bedieningsbeugel vast.

24 Blijf ondertussen wel de bedieningsbeugel naar 

beneden drukken en zorg dat u in een rechte lijn naar 

boven gaat.

Let op: doe dit altijd aan de binnenkant van de trap.

25 Terug op het horizontale plaatst u de Escape-Chair® 

VOLT op de 4 wielen en vervolgt u uw weg richting de 

verzamelplaats.



INKLAPPEN / OPBERGEN

26 Bij de verzameplaats aangekomen helpt u de te 

evacueren persoon mee uitstappen.

Let op: klap de voetensteun vtv in.

27 Breng de Escape-Chair® VOLT terug naar de daartoe 

bestemde opbergplaats en klap hem weer in.

28 Dit doet u door de rode stang tussen de glijriemen in te 

duwen totdat deze terug aansluit aan het frame en 

achter het veiligheidshaakje zit.

29 Klap/schuif armleuningen, voetensteun en draagbeugels 

voor- en achterzijde in en vouw de Escape-Chair® 

VOLT samen door met uw voet of hand de rode stang 

onder de zitting iets van u af te schuiven. 

30 Gebruik de veiligheidsriem om de Escape-Chair® VOLT 

bij elkaar te houden als u hem in elkaar heeft 

gevouwen. 

31 Berg de Escape-Chair® VOLT op in de daartoe 

bestemde ruimte en dek indien gewenst deze af met de 

bijgeleverde afdekhoes. Deze ruimte dient vochtvrij te 

zijn.



INFORMATIE M.B.T. BATTERIJ 

De 36V batterij kan opgeladen worden aan een 220/230 

volt stopcontact met de bijgeleverde kabel. U kunt 

tijdens het laden de batterij op de Escape-Chair® VOLT 

laten zitten of u kunt de batterij eraf halen.

Let op: de batterij moet "aan" gezet worden anders laadt 

deze niet op.

De batterij kan gedemonteerd worden van de

Escape-Chair® VOLT d.m.v het bijgeleverd setje 

sleutels.

Let op: op deze sleutels staat een code. Deze dient u 

ergens te noteren mochten deze sleutels ooit kwijt 

raken. U kunt dan met deze code nieuwe bestellen.

Laadtijd batterij is 3-5 uur. De batterij kan ca. 1,5 uur 

continu gebruikt worden (afhankelijk van steilheid trap 

en gewicht inzittende).

Levensduur batterij is ca. 3-5 jaar. Indien de Escape-

Chair® VOLT lange tijd niet ingezet wordt adviseren wij 

elke 3 maanden de batterij toch opnieuw op te laden.

Op het display zit een blauwe knop. Hiermee kunt u 

indien gewenst de LED verlichting aanzetten.

Op het display aan de bedieningsbeugel is een indicator 

aanwezig die aangeeft hoe vol / leeg de batterij nog is.

Let op: De Escape-Chair® VOLT mag alleen bediend worden 

door getrainde personen.

Training mag uitsluitend worden uitgevoerd door 

personen die gecertificeerd zijn door Escape Mobility 

Company.

Capaciteit Escape-Chair® VOLT is 180KG.

Bij het evacueren van personen zwaarder dan 100KG 

adviseren wij om de evacuatie met 2 hulpverleners uit te 

voeren. 

De Escape-Chair® VOLT is tevens uitgerust met 

draaghendels aan voor- en achterzijde. Hiermee kan de 

Escape-Chair® VOLT ook manueel gedragen worden. 

Aan de voorkant zijn deze uittrekbaar en aan de 

achterzijde uitklapbaar.

Escape-Chair® VOLT niet gebruiken op wenteltrappen.

De Escape-Chair® VOLT kan mogelijk zwarte strepen 

achterlaten op de trap.
Controleer na gebruik de Escape-Chair® VOLT op 

eventuele beschadigingen. Indien beschadigd neem dan 

contact op met Escape Mobility Company.

Schakel de Escape-Chair® VOLT na gebruik geheel uit. 

Dit doet u door op de batterij de knop op "uit" te zetten.

Bewaar deze handleiding.


