
Bello 2 mini
de therapiestoel voor de eerste hulp

Gebruiksaanwijzing



Geachte cliënte, geachte cliënt,
Wij willen u hier hartelijk danken voor het betoonde vertrouwen en de aanschaf van 
ons product.

Wij willen u vragen, om de gebruiksaanwijzing voor de eerste ingebruikname van het 
product aandachtig te lezen en in acht te nemen. Gelieve er rekening mee te houden
dat instructies en afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing omwille van de uitrus-
ting van uw product kunnen afwijken.

Technische wijzigingen behouden wij ons voor.

Belangrijke informatie!
Zorg ervoor, dat deze gebruiksaanwijzing bij het product blijft.

Uw Schuchmann team
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1. Voorbereiding van de therapiestoel voor het gebruik

1.1 Uitlevering
Gelieve het product bij ontvangst op volledigheid, onjuistheden te controleren 
en let op eventuele transportschade.

Controleer het product in aanwezigheid van de overbrenger
Mocht er sprake zijn van transportschade, inventariseer deze dan (vaststelling van 
de gebreken) in aanwezigheid van de bezorger. Gelieve een schriftelijke reclamatie 
naar de bevoegde vakhandelaar te sturen.

1.2 Veiligheidsmaatregelen voor het gebruik
Het correcte gebruik van de therapiestoel vergt een nauwgezette en 
zorgvuldige instructie van de begeleidende persoon. Wij willen u vragen, om de 
gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen en in acht te nemen, voor de eerste ingeb-
ruikname van de therapiestoel. 
Stoffering, met name armleuningen kunnen door zonlicht ontoelaatbaar verhit ra-
ken. Dek deze plaatsen af of bescherm het apparaat tegen zonlicht.

1.3 Veilig verwijderen
Voor het behoud en ter bescherming van het milieu, het voorkomen van milieuve-
rontreiniging, en om de recycling van grondstoffen te verbeteren, dient u de verwij-
deringsaanwijzignen in de punten 1.3.1 en 1.3.2 in acht te nemen.

1.3.1 Verpakking
De verpakking van het product dient voor een eventueel later noodzakelijk trans-
port bewaard te worden. Wanneer u het product voor reparatie of in geval van een 
garantieclaim naar ons terug moet sturen, dan graag, indien mogelijk,  het originele 
verpakkingskarton te gebruiken, zodat het product optimaal verpakt is.
Breng de verpakkingsmaterialen per soort naar de recycling. Laat de verpakkings-
materialen niet zonder toezicht, omdat zij mogelijke gevarenbronnen zijn.

1.3.2 Product
Voer de voor het product gebruikte grondstoffen naar hun aard af voor recycling. 
(zie materiaalinformatie onder 2.1) 

1.4 Opbergplaats van de gebruiksaanwijzing
Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en zorg ervoor dat u deze in geval van 
een mogelijk hergebruik bij het product blijft.
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2. Productbeschrijving

2.1 Materiaalinformatie
Het basisframe alsook de afzonderlijke elementen zijn van staal of aluminium ver-
vaardigd, corrosievrij en met poeder gecoat. De bekleding bestaat voor 100% uit 
polyester en is brandvertragend (volgens DIN EN 1021-1+2).

2.2 Handling/transport
De therapiestoel is niet bedoeld om te worden gedragen, omdat hij van zwenkwie-
len is voorzien. Mocht het dragen vanwege hindernissen niet vermeden kunnen 
worden, dan dient u zich ervan te vergewissen dat alle bewegende delen vastgezet 
zijn. Ga vervolgens naast de therapiestoel staan, pak deze voor en achter onder 
het zitgedeelte vast en draag hem naar de gewenste plaats.
Voor het transporteren van de therapiestoel, stelt u alle instellingen op de meest 
compacte maat in (voetenbank opklappen, zithoogte in de laagste stand, etc.).

2.3 Toepassingsgebieden, gebruik conform de voorschriften
De therapiestoel Bello 2 mini is ontworpen voor kinderen, die niet vrij kunnen zitten 
of staan, maar waarvan de beperkte romphouding een zitten in een zitschaal niet 
permanent vereist.
Bello 2 mini is een veelzijdige therapiestoel voor gebruik in huis, of in het kinder-
bedje/op de kleuterschool en voor de eerste hulp. Individueel instelbare zitmaten 
en ondersteunende steunen zorgen voor een stabiele en rechte zithouding. 

Zet alle beweegbare onderdelen voor het dragen vast!

Het kind mag zich tijdens het transport niet in de therapiestoel bevin-
den!
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LET OP!

2.4 Oneigenlijk gebruik / Waarschuwingsinstructies

• Let er op, dat de therapiestoel slechts door één kind/jongere gebruikt wordt.
• Gebruik de therapiestoel alleen op effen en stabiele ondergrond.
• Gebruik de therapiestoel niet voor transport van personen.
• Om een veilig aanheffen bij het transport van de therapiestoel te verzekeren, 
 staat u zijdelings naast de therapiestoel en neemt u hem vooraan en achteraan vast 
 met het zitvlak. Daarbij moeten alle beweegbare delen geblokkeerd zijn.
• Laat uw kind nooit zonder toezicht in de therapiestoel zitten.
•  Het correcte gebruik van de therapiestoel vergt een nauwgezette en 

zorgvuldige instructie van de begeleidende persoon.
• De maximum belasting (zie punt 6) mag niet overschreden worden.
•  Gebruik de therapioestoel niet met defecte, versleten of ontbrekende delen.
•  Omwille van de brandveiligheid mag de therapiestoel niet in de omgeving van 

een open vuur of een andere sterke warmtebron, zoals elektrische of gasverwar-
mingen, geplaatst worden.

• �Gebruik�alleen�toebehoren�en�reserveonderdelen�van�firma�Schuchmann,�omdat�
u anders de veiligheid van het kind in gevaar brengt.

•  Gebruik de therapiestoel alleen, als alle componenten correct aangebracht en 
ingesteld zijn.

•  Er dient op gelet te worden dat er zich bij alle soorten in- en afstellingen geen 
ledematen van toepasser of gebruiker in het in- of afstelgebied bevinden, zodat 
de kans op letsel wordt geminimaliseerd.

•  Gebruikers met een gezichts- of leesprobleem moeten zich de gebruiksaanwij-
zing laten voorlezen om veilig met de therapiestoel om te kunnen gaan.

2.5 Uitrusting basismodel
•  incl. armleuningen, voetenbank met bekleding, ergonomisch gevormde schu-

ifgreep, standaard zitkussen met hoes, 4 looprollen (75 mm) waarvan 2 met 
vastzetter

• Zithoogte instelbaar met gasdrukveerondersteuning (800 N)
• Framekleur: telegrijs 4 (wit-grijs)
•  Instelmogelijkheden: zithoek (per gasdrukveer 250N), rughoek, 

zitdiepte en zitbreedte, in hoek, hoogte en breedte regelbare armleuningen, 
in hoogte regelbare rugleuning, kniehoek- en hoogteverstelbare voetenbank
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2.6 Lijst met toebehoren
• Standaard rug-unit
•  Rug met geïntegreerde  

bovenarmgeleiding
•  Borstkassteunen, lang  

(rompgeleiding)
• Borstkassteunen
• Dijgeleiding
• Binnenbeengeleiding
• Dysplasie-stoel
• Incontinentielaag 

• Hoofdsteun
• Houten therapietafel
• Tafelpad-kussen
• Slabbetje
• Gordelmontageset voor het 
 zitbereik
• Gordelmontageset voor het 
  rugbereik
• Zitbroek T-vorm
• Bekkengordel

Hoofdsteun

Voetenbankkussen

Armleuningen

Looprol vooraan

Dijgeleiding

Thoraxpelotten

Schuifbeugel

Looprol achteraan met 
vastzetter

Basisframe

Rug

Dysplasie-stoel

2.7 Productoverzicht
De onderstaande afbeelding dient u de benaming van de belangrijkste componen-
ten aan te tonen, alsook de begrippen, die de lezer bij het lezen van de gebruik-
saanwijzing terugvindt.
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3. Instellingen
Instellingen en afstellingen van het product mogen alleen maar worden uitgevoerd 
door mensen die een passende instructie hebben gekregen van een adviseur me-
dische producten. Daarbij dient erop gelet te worden dat er zich bij alle soorten in- 
en afstellingen geen ledematen van toepasser of gebruiker in het in- of afstelgebied 
bevinden, zodat de kans op letsel wordt geminimaliseerd.

3.1 Zithoogte
De zithoogte wordt met behulp van een gas-
drukveer geregeld. Om de zithoogte naar boven 
te verstellen, wordt het voetpedaal (A) aan het 
basisframe bediend. Door licht te drukken glijdt 
de zitunit naar boven. Het neerdalen wordt door 
druk langs boven op het zitvlak bij gelijktijdige 
bediening van het voetpedaal bereikt. De gas-
drukveer dient slechts als ondersteuning van de 
hoogteregeling.
Het voetpedaal kan met trekspanstift (B) (te vin-
den op de binnenkant van het voetpedaal) tegen 
ongewilde bediening geborgd worden. Verdraai 
daarvoor de trekspanstift tot hij vastklikt. Onder-
steunt u eventueel het vastklikken door lichte 
beweging van het voetpedaal. De vergrendeling 
wordt ontgrendeld door de trekspanstift uit te 
trekken en een kwartdraai te verdraaien.

Let er op, dat er gedurende het instellen / regelen van de zithoogte 
geen lichaamsdelen (voeten) in het bereik van het instel- / regelme-
chanisme (tussen vloer en voetensteun van de therapiestoel) terecht-
komen, om mogelijke letsels te vermijden

A

B
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3.2 Zithoek
De steelknop (A) voor de zithoekregeling is op 
de schuifbeugel gemonteerd. De zithoekregeling 
kunt u eenvoudig met steelknop (A) bedienen.

A

3.3 Zitdiepte
Voor het instellen van de zitdiepte draait u de 
twee vleugelmoeren (B) onder de zitunit los. 
Daarna kan het zitvlak traploos naar voren en 
achteren worden verschoven.

Schroef na iedere instelling alle schroefverbindingen weer vast!

B B

3.4 Rughoek
De rug kan na het losmaken van stergreep (C) 
op de rechterkant van de zitunit in hoek worden 
geregeld.

Let er op, dat bij het regelen / instellen van de rugneiging geen 
lichaamsdelen in het bereik van het instel- / regelmechanisme terecht-
komen, om mogelijke letsels te vermijden.

C
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3.7 Armleuningen
De armleuningen zijn in de hoek, in lengte en  in 
breedte regelbaar.
De hoekregeling gebeurt na het losschroeven 
van de
Stergreep (B). Door losdraaien van stergreep (C) 
kan de hoogte worden ingesteld.

De breedteregeling gebeurt na het losdraaien 
van beide draadpennen (D), die zich op de on-
derzijde van de zitunit bevinden.

Schroef na iedere instelling alle schro-
efverbindingen weer vast!

B

C

D D

3.5 Rughoogte
Draai de schroeven (A) aan de achterkant van de 
therapiestoel los en breng de rug in de gewenste 
hoogte. A

3.6 Rug met geïntegreerde bovenarmgelei-
ding
De rug met geïntegreerde bovenarmgeleiding is 
standaard voorzien van kussen, hoes en kleine 
kussenwiggen (ca. 3 cm ). Met de kussenwiggen 
kan in het lagere rompgedeelte een komvorm 
worden verkregen voor de best mogelijke positio-
nering van de romp. Om de komvorm te verande-
ren, maakt u het kussen van de rug los en opent 
u de ritssluiting aan de achterkant. Breng nu de 
kussenwiggen in de gewenste positie, sluit de ritssluiting en plaats de kussen weer 
terug op de rug.
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3.8 Voetenbank
De voetenbank is in de hoogte en kniehoek verst-
elbaar. Draai de schroeven (A) los, om de hoogte 
in te stellen en breng de voetenbank in de ge-
wenste positie. 
Om de kniehoek in te stellen, draait u de snel-
spanner (B) onder de zit-unit los. Breng de knie-
hoek van de voetenbank nu in de gewenste po-
sitie

A

BSchroef na iedere instelling alle schro-
efverbindingen weer vast!

3.9 Wielen
De therapiestoel dient principieel door afrem-
men van de 2 achterste looprollen geblokkeerd 
te worden, om een ongewild wegrollen te vermi-
jden. Druk daarvoor met de punt van de voet de 
remmen (C) naar beneden.

De rem dient alleen voor het voorko-
men van ongewild wegrollen op effen 
vlakken! 

C C
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4. Toebehoren

4.1 Hoofdsteun
De hoofdsteun is in twee varianten verkrijgbaar. 
Om de hoogte van de eerste variant te verstel-
len, draait u de beide cilinderkopschroeven met 
inbussleutel (A) los en brengt de hoofdsteun in 
de gewenste positie.
Om de tweede variant in hoogte, diepte en hoek 
te verstellen, draait u de schroeven (B) los en 
brengt de hoofdsteun in de gewenste positie.

B

B

4.2 Borstkassteunen bij de standaard rug
De borstkassteunen zijn in een normale en lange 
variant (met rompgeleiding) verkrijgbaar. Beide 
varianten zijn individueel in hoogte en breedte 
instelbaar.

Trek de kussenhoes van de achterkant van de 
rug eraf en draai de beide cilinderkopschroeven 
met inbussleutel (C) los. Breng de borstkassteun 
in de gewenste positie en draai de schroeven 
weer vast.

Bevestig vervolgens de kussenhoes weer op de 
achterkant van de rug.

C

A
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4.3 Borstkassteunen bij de rug met geïntegre-
erde bovenarmgeleiding
De borstkassteunen zijn in een normale en lange 
variant (met rompgeleiding) verkrijgbaar. Beide 
varianten zijn individueel in hoogte en breedte 
instelbaar.

Hoogte-instelling
Open de ritssluiting aan de voorkant van het rug-
kussen en trek de kussenhoes van de achterkant 
van de rug eraf. Draai vervolgens de beide ci-
linderkopschroeven met inbussleutel (A) los en 
breng de borstkassteun in de gewenste hoogte. 
Draai de schroeven weer vast en bevestig de 
kussenhoes weer aan de achterkant van de rug 
en sluit de ritssluiting.

Breedte-instelling
Trek de stof aan de voorkant van de borst-
kassteun opzij. Draai de daaronder liggende 
schroeven (B) en breng de borstkassteunen in de 
gewenste breedte. Draai de schroeven weer vast 
en bedek de schroeven weer met de stof van de 
hoes.

B

A



14

Schroef na iedere instelling de schro-
efverbindingen weer vast!

4.4 Dijgeleiding
De kussens van de dijgeleiding zijn individueel in 
te stellen in breedte, diepte en hoek.

Voor het instellen van de breedte, de diepte en 
de hoek draait u de cilinderkopschroef onder het 
zitvlak met inbussleutel (A) los en brengt u de di-
jbeengeleiding in de gewenste positie.

Voor een extra diepte-instelling opent u de klitten-
bandsluiting (B) en draait u de 2 lensschroeven 
met inbussleutel (C) los. Breng het kussen in de 
gewenste positie en draai de schroeven weer 
vast. Sluit de klittenbandsluiting weer.

B

C

A
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Schroef na iedere instelling de schroefverbindingen weer vast!

4.5 Dysplasie-stoel
De dysplasie-stoel maakt een eventueel medisch 
vereiste abductie van de dijen mogelijk. Voor het 
instellen van de beengeleidingen draait u de ci-
linderkopschroeven met inbussleutel (A) aan de 
onderkant van de zitplaat los. Hierdoor gaat de 
lamellenklem los en kunnen de binnen- en bui-
tenbeengeleidingen in de hoek worden verscho-
ven. Voor een gelijke hoekinstelling van de be-
nen is op de bovenste klemplaat een hoekschaal 
(B) van 0° tot 30° per kant geplaatst. 
Verschuif de beengeleiding in de gewenste posi-
tie. Met de weerstand van de lamellenklem kan 
een visuele controle van de instelling worden uit-
gevoerd, ook in losse toestand. Draai vervolgens 
de schroeven weer vast. 

R

B

A

A

4.6 Binnenbeengeleiding
Voor het instellen van de beengeleidingen draait 
u de cilinderkopschroeven met inbussleutel (C) 
aan de onderkant van de zitplaat los. Hierdoor 
gaat de lamellenklem los en kan de binnenbeen-
geleiding in de hoek worden verschoven.

Voor een gelijke hoekinstelling van de benen is 
op de bovenste klemplaat een hoekschaal van 0° 
tot 30° per kant geplaatst.

Verschuif de beengeleiding in de gewenste positie. Met de weerstand van de la-
mellenklem kan een visuele controle van de instelling worden uitgevoerd, ook in 
losse toestand. Draai vervolgens de schroeven weer vast.

C
C
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Schroef na iedere instelling de schroefverbindingen weer vast!

4.7 Therapietafel
De therapietafel wordt van voren in de tafel-
houder (A) op de therapiestoel gestoken en is in 
de diepte en hoogte instelbaar.

Voor bevestiging van de therapietafel draait u de 
vleugelschroeven (B) vast. Voor het instellen van 
de diepte, draait u de vleugelschroeven weer los 
en brengt u de tafel in de gewenste positie. Hier-
bij dient erop gelet te worden, dat de diepteverst-
elbuois (C) tot aan het eind in de tafelhouder van 
de armleuningdrager is geschoven.

De hoogteregeling gebeurt met behulp van de re-
geling van de armleuningen (zie punt 3.7). 

A

B
C
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5.4 Gebruiksduur en hergebruik
De te verwachten gebruiksduur van ons product bedraagt, afhankelijk van de in-
tensiteit van het gebruik en het aantal keren dat het hergebruikt wordt, tot ca. "8" 
jaar, als het gebruik plaatsvindt in overenstemming met de instructies in deze ge-
bruiksaanwijzing. Het product kan na deze periode noch gebruikt worden, als het 
nog in een veilige toestand verkeert. De te verwachten gebruiksduur is niet van 
toepassing voor delen die aan slijtage onderhevig zijn zoals bekleding, wielen, bat-
terijen .......
Het onderhoud en de beoordeling van de toestand en in voorkomende gevallen het 
hergebruik is voor de verantwoordelijkheid van de leverancier.
De therapiestoel is geschikt voor hergebruik. Voer voordat u hem doorgeeft de 
onder hoofdstuk 5. genoemde reinigings- en desinfectie-aanwijzingen uit. Bege-
leidende documenten zoals deze gebruiksaanwijzing maken deel uit van het pro-
duct en moeten aan de nieuwe gebruiker worden doorgegeven. Voor hergebruik 
hoeft het apparaat niet eerst te worden gedemonteerd. In geval van opslag wordt 
aangeraden het product in te stellen op zijn meest compacte maten, om ruimte te 
besparen.

5. Onderhoud en reinigen

5.1 Reinigen
Gelieve alle frame-elementen met een spons of een vochtige doek te reinigen. 
De hoezen zijn afneembaar en kunnen bij 30° in de wasmachine 
gewassen worden. Gelieve de hoezen niet in de droogkast te drogen en geen 
bijtende poetsmiddelen of dergelijke te gebruiken. Neem in dit geval ook onze al-
gemene instructies met betrekking tot reiniging en hygiëne in acht. Die vindt u op  
www.schuchmann.de/mediathek.

5.3 Reserveonderdelen
Gelieve u voor een bestelling van reserveonderdelen met opgave van het serie-
nummer van de therapiestoel aan de uitleverende vakhandelaar te wenden (zie 
8.5). De benodigde vervangende onderdelen en accessoires mogen alleen door 
geschoold personeel worden gemonteerd.

5.2 Onderhoud
Gelieve een dagelijkse zichtcontrole uit te voeren en controleer de thera-
piestoel regelmatig op scheuren, breuken, ontbrekende delen en foutie-
ve functies. Gelieve u bij een defect of een foutieve functie direct aan de 
uitleverende vakhandelaar (zie 8.5) te wenden.
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6. Technische gegevens

7. Garantie
Bij alle producten geldt de tweejarige wettelijke garantietermijn. Deze begint met 
de�afl�evering�of�de�overgave�van�de�producten.�Wanneer�in�deze�periode�aan�het�
door ons geleverde product aantoonbaar een materiaal- of fabricagefout optreedt 
zullen wij bij vrachtvrije terugzending naar ons, de gereclameerde schade bekijken 
en eventueel kosteloos en naar ons goeddunken repareren of nieuw leveren.

Maten - Basismodel

Bello 2 mini

a Zitdiepte 12 - 19 cm

B Zitbreedte 14 - 22 cm

C Rughoogte met korte rug 28 - 33 cm

C Rughoogte met lange rug 30 - 35 cm

D Zithoogte 25 - 62 cm

E Onderbeenlengte 12 - 22 cm

F Totale breedte 52 cm

G Lengte basisframe 58 cm

Zithoek (-) 5° - 37° / 0° - 42°

Rughoek (-) 5° - 25°

Max. belasting 20 kg

Gewicht 16 kg

C

b a

E

D

F G



19

8. Identificatie

8.1 EG-conformiteitsverklaring

Firma  Schuchmann GmbH & Co.KG
   Dütestr. 3
   D-49205 Hasbergen
   Tel.: +49 (0) 54 05 / 909 - 0
   Fax: +49 (0) 54 05 / 909 - 109

verklaart in enige verantwoordelijkheid, dat het onderstaand genoemde 
product van productklase 1

 "Bello 2 mini "- de therapiestoel voor de eerste hulp

 Art.nr.: 31 00 000 

met de gebruuikelijke bepalingen van de onderstaand aangehaalde richtlij-
nen en standaards overeenstemt:
• EG richtlijn 93/42/EEG over medische producten van 14 juni 1993
• DIN EN 12182 Technische hulpmiddelen voor gehandicapte mensen
• EN ISO 14971 Medische producten - Toepassing van het risicomanagement 
  op medische producten

Deze conformiteitsverklaring geldt alleen voor producten met bovengeno-
emde artikelnummers en is geldig tot 31-12-2019.

Datum   16-1-2017

Handtekening  ________________________

Naam   Torsten Schuchmann

Functie   Veiligheidsfunctionaris voor medische producten
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Dit product werd door de volgende leverancier uitgeleverd:

8.3 Productversie
De therapiestoel Bello 2 mini is verkrijgbaar in één maat en kan met heel veel 
toebehoren uitgebreid worden (zie punt 2.6).

8.4 Uitgave van het document
Gebruiksaanwijzing Bello 2 mini - wijzigingsstand A; Uitgave 03.2017

8.5 Naam en adres van de producent, uitleverende leverancier
Dit product werd geproduceerd door:

Schuchmann GmbH & Co. KG
Dütestraße 3 · 49205 Hasbergen
Tel. +49 (0)5405/909-0 · Fax +49 (0)5405/909-109
info@schuchmann-reha.de · www.schuchmann-reha.de

8.2 Serienummer / Productiedatum
Het serienummer, de productiedatum alsmede verdere informatie vindt u op het 
typeplaatje dat zich op al onze producten bevindt.(A)

Schuchmann GmbH & Co. KG
Dütestr. 3 · 49205 Hasbergen · Germany

www.schuchmann-reha.de · info@schuchmann-reha.de · Fon +49 (0) 5405 / 909 - 0

Typ

Product

SN

Max. load

Size
Maat

Max. belasting
Productiedatum

Artikelnummer

Productnaam

Serienummer

A


