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Specificaties Escape-Chair® VOLT

Specificaties	 Escape-Chair®	VOLT
Afmetingen ingeklapt (hoogte x breedte x diepte) 109 x 63 x 29 cm
Maximale draaglast: 180 kg
Maximale traphoek: 40°
Gewicht: ±37,5 kg
Gebruikstijd (volledig opgeladen): 2 uur (±40 etages)
Type	rupsbanden	 Gekarteld	(voor	superieure	grip)
Deblokkeer functie op motor:   
Levensduur batterij:  2 – 3 jaar
Aantal snelheden:   4
Binnen enkele seconden klaar voor gebruikt:  
Armleuningen & voetensteun:   
LED	verlichting	voor	donkere	omgeving:		  
In 4 hoogten verstelbare bedieningsbeugel:   
Draaghendels aan voor- en achterkant:   
10G crash test montagebeugel voor voertuigen:  
CE	gecertificeerd:	
Levering inclusief wandmontage : 
Garantie op niet-verslijtbare onderdelen:   1 jaar (Batterij 6 maanden)
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Klap de Escape-Chair® VOLT uit door de zitting in zijn 
geheel naar voren te klappen totdat de zwenkwielen 

volledig op de grond staan. Zet de bedieningsbeugel in 
de 1e vergrendelpositie, door de dunne rode stang naar 

voren te drukken. 

Escape-Chair® VOLT Openen van de Escape-Chair® VOLT
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LOCKING	
POSITION	#1/2

P
O

W
E

R
-C

L
IM

B

Om de rupsbanden naar achteren te klappen, drukt 
u met uw voet op het rode plaatje bij het rechter 

achterwiel. Zet de batterij “aan” door de aan/uit-knop 
aan de onderkant van de batterij in te drukken. U hoort 

een “piep” ter bevestiging.

Plaats de Escape-Chair® VOLT zodanig voor u neer dat u 
aan de kant van de rupsbanden staat. 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.
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Voordat u de afdaling van de trap start, rolt u 
de Escape-Chair® tot ongeveer 1 meter van de 

bovenkant van de trap, drukt u op de aan/uit-knop 
op het bedieningspaneel en schuift u de handgreep 

uit tot de hoogste vergrendelingsstand.

VERGRENDELPOSITIE 2
(afhankelijk van lengte bediener)

De evacué(e) kan nu plaatsnemen in de Escape-Chair® 
(eventueel met hulp van een assistent). Maak de 
veiligheidsgordels vast en klap de armsteunen en 

voetsteun neer voor meer comfort, en zet de handgreep in 
de 2e vergrendelpositie.
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Plaatsnemen door evacué(e) Escape-Chair® VOLT

A B C

1. TRAP NAAR BENEDEN  
2. AAN/UIT
3. LED LAMPJE  
4. TRAP OMHOOG  
5. AANPASSEN SNELHEID
6. INDICATOR VAN DE ACCUCAPACITEIT
7. SNELHEIDSINDICATOR

BEDIENINGSPANEEL

1 2 3 4

Battery Capacity Tester

Speed

Speed

56
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Kantel nu de stoel naar achteren zodat de tracks de vloer raken 
en houd hem in deze positie. Verander de handpositie naar 
de bovenkant van de bedieningshendel en gebruik de knop 
“omlaag” met groene omlijning om de afdaling te beginnen.
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Escape-Chair® VOLT Verticale evacuatie trap af

Blijf op de trap de bedieningshendel naar beneden duwen. 
Er zijn 4 verschillende snelheden Kies de geschikte snelheid 
door de + en - knoppen op het display in te drukken, terwijl 

u de “omlaag” knop ingedrukt houdt.

Rol de stoel naar voren tot hij de bovenkant van de 
trap bereikt. Let op dat u niet met de zwenkwielen 

over de eerste trede rijdt.

A B C
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Verticale evacuatie trap op Escape-Chair® VOLT

Voor evacuatie trap omhoog zet u de handgreep in 
de hoogste vergrendelingsstand en beweegt u de 

stoel naar achteren tot de tracks zich op ca 10 cm van 
de onderste trap bevinden. Druk vervolgens op de 

powerknop zodat de Escape-Chair® aan staat.

Kantel nu de stoel naar achteren zodat de rupsbanden de onderste 
2 trapneuzen raken en houd de stoel in deze positie (u kunt uw voet 

gebruiken om het kantelen naar achteren te vergemakkelijken). Verander 
de handpositie naar de bovenkant van de bedieningshendel en gebruik de 
“omhoog” knop met blauwe omlijning om de evacuatie omhoog te starten.

Blijf op de trap de bedieningshendel naar beneden 
duwen. Er zijn 4 verschillende snelheden Kies de 

geschikte snelheid door de + en - knoppen op het 
display in te drukken, terwijl u de “omhoog” knop 

ingedrukt houdt.

A B C
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Escape-Chair® VOLT Horizontale evacuatie

De stoel kan nu naar elke gewenste bestemming 
worden gereden.

Zodra de eindbestemming is bereikt, zet u de 
remmen weer op de grote achterwielen, kunnen 

de veiligheidsgordels worden losgemaakt en 
kan de evacué(e) de stoel verlaten. 

Om de tracks terug te sluiten duwt u de rode staaf naar binnen 
(bij voorkeur met uw voet), zodat deze volledig in het frame 

grijpt en vastklikt. Deze rode staaf bevindt zich tussen de track 
cassettes. Druk vervolgens op de powerknop zodat de Escape-

Chair® uit staat.

A B C

VERGRENDELPOSITIE #1



Algemene informatie Escape-Chair® VOLT
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LET OP:
NIET DE MOTOR OPENEN

Geen door de gebruiker te repareren onderdelen binnenin 
Neem contact op met Escape Mobility® voor service.

Afmetingen ingeklapt

 Hoogte Breedte Diepte Gewicht

 1090mm 630mm 290mm 37.5kgs
 (42.9“)  (24.8”) (11.4”) (82.7lbs)

Plaats de meegeleverde sleutel en draai 180° om de batterij te 
vergrendelen. Druk de schakelaar in de stand 1 om de batterij te activeren.

BATTERIJ VERGRENDELING

AAN/UIT0KNOP

Schuif de batterij in positie in de batterijbehuizing op het frame 
van de stoel.

180o

Batterij activeren

Belangrijke afmetingen

28o- 40o1100mm Min (43’’)X

Type	trap

180kg

Maximale draaglast Advies

+

Trap richting
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Escape-Chair® VOLT Veiligheidsinformatie
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AANBEVELING
 Probeer waar mogelijk de hulp van ander   

 personeel in te roepen. Houd altijd de controle  
 over de stoel en stuur alle helpers aan.

 Gebruik altijd de meegeleverde veiligheidsgordels  
 om de patiënt op de stoel vast te zetten. Een   
 onbeveiligde passagier kan van de stoel vallen en  
 letsel of schade veroorzaken.

 Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd   
 door Escape Mobility® technici. Onjuist onderhoud  
 kan schade aan de stoel en mogelijk letsel aan de  
 passagiers veroorzaken

 Het smeren van het rupssysteem kan leiden tot  
 letsel bij de patiënt en/of de bedieners. Smeer  
 nooit de rupsbanden of banden.

 Het bevestigen van onjuiste voorwerpen aan de  
 stoel kan letsel veroorzaken. Gebruik alleen voor  
 de Escape-Chair® VOLT goedgekeurde items op 
 de stoel.

	 Wij	adviseren	met	klem	dat	alleen	gecertificeerd		
 en opgeleid personeel de Escape-Chair® VOLT  
 bedient. Niet opgeleid personeel kan letsel of  
 schade veroorzaken.

   De Escape-Chair® VOLT mag alleen worden  
 gebruikt voor het in deze handleiding beschreven  
 doel. Ondeskundig gebruik van de stoel kan letsel of  
 schade veroorzaken.

 Gebruik uitsluitend de meegeleverde Escape- 
 Chair® VOLT batterij bij de stoel en laad deze  
 uitsluitend op met de meegeleverde Escape-Chair®  
 VOLT goedgekeurde batterijlader*.

 De Escape-Chair® VOLT mag alleen worden  
 gebruikt zoals beschreven in deze handleiding.  
 Onjuist gebruik kan letsel of schade veroorzaken. 

 Laat de passagier niet zonder toezicht achter. Het  
 onbeheerd achterlaten van de passagier kan letsel  
 of schade veroorzaken.

 Gebruik uitsluitend voor de Escape-Chair®
  VOLT goedgekeurde onderdelen en door   
 Escape Mobility uitgevoerd onderhoud aan de  
 stoel. Ongeschikte onderdelen kunnen letsel   
 of schade veroorzaken.

 De Escape-Chair® VOLT is ontworpen 
 voor het in deze gebruikershandleiding   
 beschreven doel. Wijzigingen aan de stoel   
 kunnen letsel en schade veroorzaken. 

 AANBEVELING  

 Wij raden aan regelmatig te trainen met de 
 Escape-Chair® VOLT, bij voorkeur tijdens   
 brandoefeningen. Bij kunststof/synthetische   
 trapneuzen, zwaardere passagiers of steile 
 schuine trappen kan de daalsnelheid   
 toenemen, zodat bediening door twee 
 personen wordt geadviseerd. Neem voor   
 richtlijnen of training contact op met uw 
 dealer. Wij aanvaarden geen 
 aansprakelijkheid voor schade aan trappen.

* Laad de accu van de stoel alleen op volgens de instructies van de fabrikant. Wij adviseren de accu elke 2-3 maanden volledig op te laden als hij niet wordt gebruikt.



Veiligheidsinformatie Escape-Chair® VOLT
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 Belastbaarheid van de Escape-Chair® VOLT  
 is 180KG. Bij evacuatie van personen zwaarder  
 dan 100KG adviseren wij dit uit te voeren met 2  
 hulpverleners.

 De Escape-Chair® VOLT is tevens voorzien van  
 handgrepen aan de voor- en achterzijde. Hierdoor  
 kan de Escape-Chair® VOLT handmatig worden  
 gedragen. De handgrepen aan de voorzijde   
 kunnen volledig worden uitgetrokken en 
 ingeklapt.

 De Escape-Chair® VOLT kan NIET gebruikt   
 worden op wenteltrappen.

 De Escape-Chair® VOLT kan mogelijk zwarte  
 strepen achterlaten op uw trapleuningen en 
 muren.

 Controleer de Escape-Chair® VOLT na gebruik op  
 eventuele beschadigingen. Indien beschadigd  
 meldt dit dan ONMIDDELLIJK aan Escape   
 Mobility Company.
 

 De accu dient te worden opgeladen via het   
 stopcontact met de meegeleverde kabel. U kunt de  
 accu op de Escape-Chair® VOLT laten zitten terwijl  
 deze wordt opgeladen, of u kunt de accu uit de unit  
 halen. 

 Let op: De accu moet in de stand ‘ON’ staan, anders  
 wordt deze niet opgeladen. Laat de accu nooit 24/7  
 aan de stroom zitten.

  De batterij kan uit de Escape-Chair® VOLT worden  
 verwijderd met behulp van de meegeleverde  
 sleutels. 

 Het display heeft een gele knop. Hiermee kunt u  
 desgewenst de LED-verlichting inschakelen.

 Op het bedieningspaneel verschijnt een indicator 
 die aangeeft hoe vol/leeg de accu is. 

 Zorg ervoor dat de Escape-Chair® VOLT na gebruik  
 volledig wordt uitgeschakeld. Doe dit door de knop  
 op de accu zelf in de ‘OFF’ positie te zetten.

 De levensduur van de batterij is ongeveer 2 tot 3  
 jaar. Wij adviseren de accu van de Escape-Chair®  
 VOLT sowieso elke 3 maanden op te laden.

 Oplaadtijd van de accu is 5 tot 6 uur.

 In geval van stroomuitval zit er een rode   
 schakelaar onder de accu waarmee u de   
 trap zonder stroom (zonder accu) kunt afdalen 

 De Escape-Chair® VOLT wordt geleverd met  
 muurbeugelsysteem dat op 64,5 cm hoogte van  
 de vloer moet worden geplaatst (van onderkant  
 gemeten).

 De Escape-Chair® VOLT wordt geleverd met 2  
 extra veiligheidsgordels voor kruisbevestiging.  
 Deze extra gordels kunnen door de achterkant van
  het frame gelust worden ter hoogte van de   
 schouders.

 Bewaar deze handleiding voor verdere   
 raadpleging.



Escape Mobility International BV.
Jan Campertstraat 7 – Unit 1.14, 6416 SG, Heerlen

T  +31 (0)45 528 0670
E:  info@escape-mobility.com
W www.escape-mobility.com

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

...Uw weg naar veiligheid




