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INSTRUCTIEBLAD
REAL MOBIL 6100

Onderhoud & opladen 

De rolstoel moet af en toe schoongemaakt worden. De bekleding kan gereinigd worden met 
behulp van een foam reinigingsmiddel. De zitting, rugleuning en andere gepolsterde delen zijn 
vanwege functionele doeleinden, niet gefabriceerd van waterdicht materiaal. Het is verstandig 
wanneer men de bekleding vervangt, tevens vanwege hygiënische redenen de schuimvulling te 
vervangen. 

Het hoog/laag systeem moet dikwijls gecontroleerd worden op stof en vuil. Schakel de zitunit in 
de hoogste positie en reinig de kolom met een droge doek. Gebruik hierbij geen water of andere 
vloeistoffen. Als reiniging heeft plaastgevonden smeer de kolom dan in met een dunne laag teflon 
of een vet op siliconen basis. Een vet gebaseerd op minerale oliën is kleverig en te dik en derhalve 
niet geschikt.

Als de rode signalering in de accucapaciteitmeter (4) (zie illustratie bedieningsunit) is bereikt dan 
rijdt de rolstoel op reserve stroom. De accu’s moeten worden opgeladen aangezien  nog slechts 
10% van totale capaciteit is overgebleven. Als men de rolstoel blijft gebruiken zal de rode sig-
nalering gaan knipperen, ten teken dat opladen noodzakelijk is. Laadt de accu’s tijdig op. Dit 
voorkomt schade aan de accu’s. Zorg ervoor, dat de rolstoel tijdens het opladen is uitgeschakeld. 
Steek de laadplug(1) in het laadcontact (2) op de voorkant van de bedieningsunit. Plaats daarna 
de netsnoersteker (3) in de wandcontactdoos. Het licht (4) brandt wanneer de accu’s aan het laden 
zijn. Licht (4) brand met een gele gloed als de accu's aan het laden zijn. Wanneer licht (4) stopt 
met branden zijn de accu's geladen tot 90% van zijn capaciteit en kunnen gebruikt worden. Maar 
voor de beste levensduur van uw accu's moet u wachten tot licht (5) brandt.
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Positie verstelling van de bedieningsunit

De bedieningsunit kan versteld worden in een diepte of in zijwaartse positie. Diepteverstelling; 
draai schroef (1) los met behulp van een 5mm inbussleutel. Verplaats de bedieningsunit in de 
gewenste positie (3 posities mogelijk) en breng de schroef weer aan. De bedieningsunit is ook 
zijwaarts naar binnen of aan de buitenkant van de armleuning te verplaatsen. De draagarm van 
de bedieningsunit is op twee punten verbonden. Hierdoor is de bedieningsunit zowel horizontaal 
als verticaal verstelbaar zonder gebruik van gereedschap. Plaats de bedieningsunit in de vereiste 
stand en deze vergrendelt zichzelf op deze positie. De bedieningsunit kan zowel aan de rechter 
armleuning als aan de linker armleuning bevestigd worden.
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Voetplaat en beenpositie

De voetplaat kan zowel in hoogte als in hoek versteld worden. Om de voetplaat in hoogte te 
verstellen moet men met behulp van een 3mm inbussleutel schroef (1) losdraaien. Stel de voetp-
laat tot de juiste lengte in en draai daarna de schroef (1) weer aan. NB: Verzeker u ervan, dat de 
schroef verzonken is in één van de inkepingen van de voetplaatbuis. De hoek van de voetsteun is 
instelbaar door schroef (3) met behulp van een 5mm inbussleutel. Men verkleint de hoek door 
de schroef met de klok mee te draaien. Om de hoek te vergroten geldt de tegengestelde han-
deling. De beenpositie kan versteld worden in vier verschillende standen. Draai schroef (2) los 
met behulp van een 5mm inbussleutel. Stel de juiste hoek in en plaats de schroef (2) in het gat van 
keuze en draai deze vervolgens aan.
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Zithoek

Draaispindel  
Gasveer
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Er zijn drie alternatieven om de zithoek te verstellen; 
manueel, gasveer of draaispindel. De bediening-
shandel voor de gasveerverstelling is links achter 
onder de zitting (1) gesitueerd of kan ook onder de 
armleuning geplaatst worden. De gasveer wordt geac-
tiveerd door op de handel te drukken. Met behulp 
van de draaispindel (3) kan de hoek ingesteld worden.
Voor een ruimere instelling kan men met behulp van 
moeren (4) de hoek veranderen.

Rugkussen
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Standard ComfortMedic

1

Er zijn drie verschillende typen rugmechanieken: "Basis" (standaard), "Medic" en "Comfort". Het rugkussen is verkrijgbaar 
in zowel een laag als hoog ontwerp. Ieder rugmechaniek heeft een individuele instelmogelijkheid voor de hoogte (1) en hoek 
(2). Draai de knop los om de gewenste hoogte of hoek  in te stellen en draai deze vervolgens weer aan. Het Comfort mechaniek 
uitgevoerd met een gasveer verstelt men d.m.v. handel (2) vooruit te duwen. De zitdiepte is bij het "Medic" type verstelbaar 
m.b.v. knop (3). Bij een hoog rugkussen kan de hoek van het rugkussen zelf d.m.v knop (4) ingesteld worden. 

REAL MOBIL 6100
R

De REAL stoel combineert uitwisselbare componenten, accessoires en functies, met 

instellingen voor uw individuele behoeften. De stoel mag alleen gebruikt worden door 

de persoon en met het doel, waarvoor deze is bedoeld. De rolstoel is ontworpen voor 

gebruik binnenshuis en mag niet blootgesteld worden aan water, chemicaliën of andere 

vloeistoffen. Tevens mag de rolstoel niet blootgesteld worden aan hoge temperaturen en 

langdurig zonlicht of straling. Het is niet toegestaan de rolstoel te voorzien van andere 

accessoires of componenten dan zijn goedgekeurd door Mercado Medic AB. Repara-

ties en andere technische aanpassingen mogen alleen verricht worden door personen, 

die gemachtigd zijn door Mercado Medic AB. Lees voor gebruik eerst zorgvuldig de 

gebruiksaanwijzing door.
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Armleuningen

Remontgrendeling
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De armleuningen kunnen versteld worden in hoogte en breedte en zijn achterwaarts wegklapbaar. De 
hoogteverstelling geschiedt door middel van knop (1). Draai de sterknop (1) los om de armleuning 
te laten zakken. Omhoog; Draai de sterknop (1) los en trek de armleuning op tot de gewenste hoogte 
en vergrendel dan de sterknop (1) weer op deze positie. De breedteverstelling van de armleuning 
geschiedt d.m.v. sterknop (2) los te draaien,  en de armleuning in te stellen. Draai daarna sterknop 
(2) weer aan. Door trekknop (3) uit te trekken kan men de armleuning achterwaarts wegklappen. 
Als de armleuning weer teruggebracht wordt in de oorspronkelijke stand vergrendelt de armleuning 
automatisch. Het is mogelijk deze automatische vergrendeling op te heffen door trekknop (3) een 
kwartslag te draaien.

Ontgrendeling van het remsysteem maakt verplaatsbaarheid van de rolstoel met de hand 
mogelijk. Draai de ontgrendelplaat (1) van beide aandrijfwielen een kwartslag tegen de klok in 
los, om de rem te ontgrendelen. Indien dit wordt bemoeilijkt beweeg dan de rolstoel een beetje 
voorwaarts of achterwaarts. Vergrendeling van het remsysteem geschiedt door de vergrendel-
plaat (1) van beide aandrijfwielen een kwartslag met de klok mee te draaien. Duw de rolstoel 
voorzichtig naar voren totdat een hoorbaar "klikgeluid"  heeft plaatsgevonden. Onder geen 
beding de hoofdschakelaar gebruiken om het remsysteem te vergrendelen. Het remsysteem mag 
nooit met behulp van de motor worden vergrendeld. De stoel mag nooit vervoerd worden met 
de remmen in een ontgrendelde toestand.

Elektrisch aangedreven binnenrolstoel bestemd voor personen met een verminderde functie in de nek, rug, benen en armen.
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Bedieningspaneel, bediening

Bediening Rijden:
Zet de hoofdschakelaar op aan (1). Controleer het accupeil (4). Het accupeil mag niet tot de rode 
markering zijn gedaald (zie ”opladen”).

Rijden: controleer of functiedisplay (3) de cijfers 2 (normale snelheid) of 1 (lage snelheid) toont. 
Zo niet, druk dan op functieknop (2) totdat een van deze cijfers verschijnt. Beweeg joystick (5) 
recht vooruit voor vooruitrijden en schuin naar voren (naar links of naar rechts) om een bocht 
te maken. De stoel kan ronddraaien door joystick (5) recht naar links of rechts te bewegen. Trek 
joystick (5) naar achteren om achteruit te rijden.

Bediening ziteenheid:
Voor het verhogen/verlagen van de ziteenheid ofwel het elektrisch kantelen van de zitting/
rugleuning of de beensteunen (optie). Druk op keuzeknop (6). De elektrische functies die op de 
stoel gemonteerd zitten branden op keuzedisplay (7), de elektrische functie die actief is knippert. 
Beweeg de joystick naar rechts/links om tussen de symbolen in het keuzedisplay te wisselen en naar 
voren/achteren om de diverse keuzes te sturen. (Symbool     ) stuurt het verhogen/verlagen van de 
stoel, (Symbool     ) het kantelen van de zitting, (Symbool     ) het kantelen van de rugleuning en 
(Symbool     ) (Symbool     ) het kantelen van de linker/rechter beensteun. De twee verstelbare 
beensteunen kunnen gelijktijdig worden bediend wanneer (Symbool     ) en (Symbool    ) voor de 
linker/rechter beensteun gelijktijdig knipperen. Als de elektrische functie van de stoel gedurende 
vijf minuten niet wordt gebruikt, wordt deze automatisch uitgeschakeld om de accu te sparen.
Druk op hoofdschakelaar (1) om de elektronica op te starten of verplaats joystick (5). Het tijdsin-
terval voor automatisch uitschakelen is instelbaar.
Claxon: druk op knop (8).

Vergrendelfunctie: om de elektronica te vergrendelen gebruikt u de magneetsleutel (9). De elek-
tronica moet bij vergrendelen/ontgrendelen zijn ingeschakeld met hoofdschakelaar (1). Mag-
neetsleutel (9) wordt voor vergrendelen/ontgrendelen naar het sleutelsymbool gehouden (10). 
Bij vergrendelen dooft het bedieningspaneel volledig en het sleutelsymbool knippert rood. Om 
te ontgrendelen moet hoofdschakelaar (1) op aan worden gezet. Als de stoel vergrendeld is (en 
ingeschakeld), knippert de rode lamp in sleutelsymbool (10). Herhaal de procedure met magneet-
sleutel (9).
De knoppen (11) zijn niet voor enige functie geprogrammeerd.

BELANGRIJK !

De REAL 6100 behoort tot klasse A en is uitsluitend bestemd voor gebruik in huis.
Max. gebruikersgewicht: 130 kg.
De REAL 6100 is getest en goedgekeurd volgens de EMC-Richtlijn.
Mobiele telefoons hebben geen invloed op de rijeigenschappen van de REAL 6100.
De REAL 6100 kan elektromagnetische velden zoals een alarmsysteem beïnvloeden.
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