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REAL 9000 PLUS is een medisch hulpmiddel van klasse I. Het heeft de CE-markering in overeenstemming met de
statutencode van de Zweedse Medical Products Agency voor medische hulpmiddelen LVFS 2003:11 en het is getest
en goedgekeurd in overeenstemming met EN 1335, IEC 60601 en EN 12182. Alle in de stoel gebruikte textiel is getest
en goedgekeurd volgens zowel EN 1021-1 als EN 1021-2. Mercado Medica AB is gecertificeerd conform ISO 9001 en
14001 en voldoet aan de geldende arbeids-en milieuwetgeving.
Als u vragen heeft over uw product of als er iets onverwachts gebeurt, neem dan eerst contact op met degene die het
product heeft voorgeschreven. In andere gevallen kunt u gerust contact opnemen met Mercado Medic AB.
Op onze website www.mercado.se vindt u pdf-versies van onze bedienings- en onderhoudsinstructies, waarin u kunt
inzoomen. Op de website wordt ook informatie verstrekt over accessoires die kunnen worden gemonteerd op de
stoelen van Mercado Medic, samen met eventuele veiligheidskennisgevingen, het voorschrijven van ondersteuning of
terugroepingen van producten en accessoires.
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze handleiding en de inhoud ervan.

REAL PLUS

REAL PLUS CHILD/MINI

REAL PLUS COXIT

REAL PLUS ELECTRIC

REAL PLUS CHILD/
MINI ELECTRIC

REAL PLUS COXIT
ELECTRIC

Lees deze gebruiks- en onderhoudsinstructies zorgvuldig door voordat u de stoel
gebruikt. Zo verkrijgt u voldoende bekwaamheid om dit product veilig te gebruiken.
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BELANGRIJKE INFORMATIE EN KLASSE
De REAL-stoel heeft vervangbare onderdelen, accessoires en functies met opties voor persoonlijke aanpassing. De stoel
mag alleen worden gebruikt door de persoon voor wie de stoel is voorgeschreven en voor het doel waarvoor deze is
bestemd. De stoel is bedoeld voor gebruik binnenshuis en mag niet worden blootgesteld aan water, andere vloeistoffen
of chemicaliën. Noch mag deze worden blootgesteld aan hoge temperaturen, langdurig en intens zonlicht of andere
vormen van straling. De stoel mag alleen worden uitgerust met accessoires of onderdelen die zijn goedgekeurd door
Mercado Medic AB. Wijzigingen of aanpassingen mogen alleen worden uitgevoerd met de goedkeuring van Mercado
Medic AB, zodat de CE-markering behouden blijft. Reparaties en andere technische maatregelen mogen alleen worden
uitgevoerd door personeel dat is gemachtigd door Mercado Medic AB. Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u
de stoel voor de eerste keer gebruikt.
• REAL PLUS ELECTRIC voldoet aan de beschermingsklasse II, interne batterij.
• REAL PLUS ELECTRIC voldoet aan het beschermingstype B.
•	REAL PLUS ELECTRIC is EMC getest volgens EN 60601-1-1 en EN 60601-1-2 en moet daarom worden
gehanteerd in overeenstemming met onze gebruiks- en onderhoudsinstructies.
• De EMC-bijlage is te downloaden via mercado.se/dokument
• 	REAL PLUS ELECTRIC kan worden beïnvloed door interferentie van mobiele telefoons of andere
RF-communicatieapparatuur.
• Maximaal gewicht van gebruiker: REAL PLUS 140 kg. REAL PLUS ELECTRIC 150 kg.
• 	De stoel moet in de daarvoor bedoelde kartonnen doos op een pallet worden vervoerd. De stoel moet binnenshuis
worden bewaard bij een temperatuur van ten minste + 10 °C.
• Alleen elektrische apparatuur van Mercado Medic AB mag worden gebruikt op de REAL PLUS ELECTRIC.
• 	OPMERKING! De elektrische functies op REAL PLUS ELECTRIC-stoelen kunnen max. 10% van de tijd worden
gebruikt (max. 6 min/u). Overschrijding van deze grenswaarde kan leiden tot beschadiging van de stoel.
• 	Als REAL PLUS ELECTRIC is voorzien van beensteunen, moeten de voeten van de gebruiker op de voetplaat blijven
bij het gebruik van de elektrische functies.
• Waarschuwingssymbolen die op de stoel kunnen voorkomen: Risico op bekneld raken (1), heet oppervlak (2)
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INSTRUCTIES VOOR VERNIETIGING
Brandbaar:
• Zitting
• Rugsteun
• Armleuning
• Hoofdsteun
• Andere gevoerde onderdelen verkocht door
Mercado Medic AB
Elektronisch afval:
• Motoren
• Kabels
• Besturingssysteem

Metaal:
• Basis
• Elektrisch hefmechanisme
• Gaszuigers
• Gasveren
• Stoelframe
• Rugsteun
• U-stangen en armleuningmechanisme
• 	Andere metalen onderdelen in producten verkocht door
Mercado Medic AB
OPMERKING! De batterij moet apart worden gesorteerd.

VERTROUWD RAKEN MET UW REAL 9000 PLUS
CONTROLEPUNTEN VOORAFGAAND AAN GEBRUIK
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stel de armleuningen in op een geschikte hoogte en vergrendel de knop voor hoogteverstelling.
Monteer de rugstang in de beoogde beugel en vergrendel de knop voor hoogteverstelling van de rugleuning.
Monteer de remhendel in de beoogde beugel (linker-of rechterzijde). Niet van toepassing op elektrische remmen.
Alle wielen en knoppen moeten worden aangedraaid voordat iemand in de stoel plaatsneemt.
De rem op de stoel moet altijd worden ingedrukt bij het in- en uit de stoel stappen.
Laad de stoel op volgens de bijgevoegde instructies voordat u deze voor de eerste keer gebruikt (geldt voor elektrische stoelen).

RICHTLIJNEN VOOR INDIVIDUELE AANPASSING VAN DE PRODUCTEN VAN MERCADO MEDIC AB
Aanpassingen mogen alleen worden uitgevoerd door personeel dat de training van Mercado Medic AB over onderhoud
en reconditionering heeft gevolgd. Onderdelen op de lijst met huidige combinatieovereenkomsten op www.mercado.se/
mercado-dokument kunnen worden gemonteerd met behoud van de CE-markering van Mercado Medic AB. Voordat
een onderdeel te monteren dat niet op de lijst met huidige combinatieovereenkomsten staat, moet het bevoegde personeel
van de klant contact opnemen met Mercado Medic AB voor schriftelijke goedkeuring.
De te beoordelen onderdelen moeten fysiek naar Mercado Medic AB worden gestuurd, hetzij door de klant of door de
leverancier van het betreffende onderdeel. Mercado Medic AB zal vervolgens contact opnemen met de leverancier van het
betreffende onderdeel; als een combinatieovereenkomst wordt geacht van belang te zijn, voert Mercado Medic AB een
risicoanalyse van het onderdeel uit. Wanneer de risicobeoordeling is voltooid, ontvangt de klant een schriftelijk advies.
Stoelen die zijn gewijzigd zoals hieronder beschreven, moeten door Mercado Medic AB worden geverifieerd om de
productaansprakelijkheid van Mercado Medic AB te behouden.
• Gevoerde onderdelen zoals stoelen, rugleuningen, armleuningen, zijsteunen, rompsteunen en hoofdsteunen kunnen
worden aangepast zolang u de bestaande buitenafmetingen van het product niet overschrijdt.
• Het zwaartepunt boven de hefinrichtingen moet worden gehandhaafd/gecentreerd voor optimale werking.
• Gevoerde onderdelen moeten bestand zijn tegen de toepasselijke ontvlambaarheidseisen en andere milieu-eisen.
• Oppervlakken die zijn belast met aanzienlijke verticale krachten mogen niet buiten het gebied (de basis) vallen dat
wordt gevormd door de punten van de wielkernen.
Als aan deze richtlijnen wordt voldaan, behoudt Mercado Medic AB de productaansprakelijkheid voor het product.
Producten die speciaal zijn aangepast door gezondheidszorgdiensten buiten de richtlijn van Mercado Medic AB om,
waarbij de gezondheidszorgdiensten ook de productaansprakelijkheid overnemen, kunnen naar hun oorspronkelijke staat
worden hersteld. Dit moet worden uitgevoerd door een bevoegde technicus die is goedgekeurd door Mercado Medic AB.
Mercado Medic AB neemt vervolgens de productaansprakelijkheid terug volgens CE-markering 93/42 EEG, richtlijn
betreffende medische hulpmiddelen.
Als u vragen hebt over aanpassingen/speciale aanpassingen, neem dan contact op met Ronny Fogelqvist:
Tel. +46 (0)708 27 96 14
E-mail ronny.fogelqvist@mercado.se

REM
OPMERKING! De rem op de stoel moet altijd worden
ingedrukt bij het in- en uit de stoel stappen. De rem
moet regelmatig worden gecontroleerd. In geval van
slijtage, vervangt u het remrubber. De remfunctie kan
verminderd zijn op ongelijke oppervlakken.

BESTURINGSELEMENTEN
1. Rem, PLUS basis 48 Beweeg hendel naar voren.
2. Rem, PLUS basis 43 Beweeg hendel naar achteren, druk
pedaal in.
3. Elektrische rem, druk op de knop.
4. Elektrische rem, druk op de knop.
5. Handrem op transportbasis, rem volledig en druk op de rode
hendel. Om los te laten, duwt u de hendel omhoog totdat de
hendel vrijkomt.
6. Remhendelbeugel: om te remmen, zelfs wanneer de armleuning in de breedte is verlengd. Draai de schroef van de beugel van de remhendel los met een inbussleutel van 6 mm,
trek de beugel uit, bevestig de schroef in het volgende gat
en draai de schroef goed aan met de inbussleutel.

ER ZIJN DRIE SOORTEN REMMEN:
Remhendel, voetrem en elektrische rem.

1
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Handrem en voetrem

Elektrische rem
(optie)

Elektrische rembediening
in aparte doos (optie)

Handrem

Beugel voor
remhendel

ZITHOOGTE-/HEFMECHANISMEN
ER ZIJN TWEE TYPEN HEFMECHANISMEN:
Gasveer en elektrisch. Er zijn standaard en lage
zithoogten. Bedieningselementen voor de gasveer
kunnen onder de stoel of armleuning worden geplaatst.
De elektrische bediening is standaard onder de
armleuning gemonteerd. OPMERKING! Lichte mensen
kunnen hulp nodig hebben bij het verhogen en verlagen
van zittingen die worden bestuurd door een gasveer.

BESTURINGSELEMENTEN
1. Zithoogte. Gasveer – Beweeg hendel omhoog.
2. Zithoogte. Elektrisch – Beweeg de schakelaar omhoog/
omlaag.
3. Zithoogte. Elektrisch – besturingselementen in aparte doos.
Linker knop = omhoog.
Rechterknop = omlaag.
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Gasveerhendel onder de zitting

Gasveerhendel onder de
armsteun (optie)

Elektrische bediening

Elektrische bedienings
elementen in afzonderlijke
doos/joystick/afstandsbediening
zijn beschikbaar als opties.
De afbeelding toont de optie in
een aparte doos.

ZITTING KANTELEN (OPTIE)
ER ZIJN DRIE TYPEN ZITTINGKANTELING:
Krukas, basveer en elektrisch. De bedieningselementen
voor de gasveer kunnen dicht bij de linker achterrand
van de zitting of onder de armsteun worden geplaatst.
De elektrische bediening is standaard onder de
armleuning gemonteerd. Het kantelingsbereik van de
standaard stoel is + 15º/-8º.

BESTURINGSELEMENTEN
1. Kanteling van de zitting. Bediening met krukas – draai de knop.
2. Kanteling van de zitting. Gasveer – beweeg hendel naar achteren.
2. Kanteling van de zitting. Gasveer – Beweeg hendel omhoog.
4. Kanteling van de zitting. Elektrisch – Beweeg de schakelaar
omhoog/omlaag.
5. Kanteling van de zitting. Elektrisch – besturingselementen in
aparte doos.
Linker knop = vooruit
Rechter knop = achteruit.
5
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Bediening met
krukas

Gasveerhendel onder de
zitting

Gasveerhendel
onder de armsteun

Elektrische bediening

Elektrische
bediening in
aparte doos

ZITTINGSKANTELING ACHTERUIT OF KANTELING VAN HELE STOEL ACHTERUIT (OPTIE)
BESTURINGSELEMENTEN
1. Als de armleuning hier wordt geplaatst, volgt deze de
kanteling van de stoel.
2. Als de armleuning hier wordt geplaatst, volgt deze de
kanteling van de stoel niet.
3. Er zijn 3 standen. Bij gebruik van stand 3 moet de stoel
zijn uitgerust met een basisverlengstuk.
1. Vooruit 15˚, achteruit 8˚ - standaardzittingkanteling
2. Vooruit 8˚, achteruit 15˚ - omgekeerde zittingkanteling
3. Vooruit 0°, achteruit 23 °- hele zitting kantelt achteruit
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RUGMECHANISME
ER ZIJN VIER TYPEN RUGMECHANISMEN:
Standard, Medic, Comfort en Electric. Deze zijn
allemaal beschikbaar in een laag en hoog ontwerp
(stoelen in de illustratie hebben allemaal een
lage rug). Alle rugmechanismen hebben aparte
bedieningselementen voor hoogte, diepte en hoek. Het
model Medic heeft een aanpassing voor grotere diepte.

1. Hoogte.
2. Hoek rugmechanisme.
3. Hoek rugsteun.
4. Diepte.
5. Hoek rug. Elektrische bediening in aparte doos.
Linker knop = vooruit
Rechter knop = achteruit.
OPMERKING! Zorg ervoor dat de Medic-stoel in de beugel
is afgesteld, zodat de clip van de veerknop vergrendelt en de
rugsteun niet kan worden uitgetrokken.
3
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BESTURINGSELEMENTEN
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Standaard

Medic (optie)

Comfort (optie)

Elektrische bediening
(optie)

Elektrische bediening
in aparte doos (optie)

ARMSTEUN
BESTURINGSELEMENTEN
1. Hoogteverstelling.
2. Breedteverstelling.
3. Inklappen.

1
1

2

1
2
Standaard

ROTATIEVRIJGAVE (OPTIE)
OPMERKING! De rotatie moet in de positie worden vergrendeld
bij het gaan zitten en opstaan uit de stoel. Controleer of de
vergrendeling is 'ingeklikt'.
BESTURINGSELEMENTEN
1. Draai rechtsom om te ontkoppelen en linksom om te vergrendelen.

1
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Inklapbare
armleuning (optie)

DE COXIT-FLAPPEN INSTELLEN
REAL PLUS COXIT/ELECTRIC
Er zijn twee manieren om de coxit-flappen aan te passen.
Op stoelen zonder zittingkanteling bevinden de knoppen
zich onder de voorkant van de zitting. Op stoelen met
zittingkanteling bevinden de knoppen zich onder de
achterkant van de zitting.
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BESTURINGSELEMENTEN
1. Losdraaien, de gewenste hoek instellen en vastdraaien.
2. Draai de knop om de flap te verlagen/omhoog te trekken.

RECONDITIONERING, REINIGING, ONDERHOUD EN OPLADEN
De stoel moet worden afgenomen en vrij worden
gehouden van stof en vuil. Wij keuren het gebruik van
reinigingsmiddelen met een pH variërend van 7 tot
maximaal 12 (geconcentreerd) goed.
Pluche bekleding moet gewassen worden met een
schuimreinigingsmiddel:
1. Verwijder los vuil, kruimels en dergelijke.
2.	Breng een dun laagje schuim aan, wrijf het schuim
gelijkmatig in met een vochtige doek.
3. Veeg af met een schone en licht bevochtigde doek.
4. Na opdrogen verder reinigen met stofzuiger.
Kunstleer moet met zeepwater worden gewassen of
eventueel met een alcoholoplossing worden afgenomen,
bijvoorbeeld een desinfectiemiddel.
Zittingen, rugleuningen en andere gevoerde onderdelen
worden om functionele redenen niet in afgesloten
materialen vervaardigd.
Gevoerde onderdelen moeten om hygiënische redenen
worden vervangen tijdens reconditionering.
Het elektrische hefmechanisme moet regelmatig worden
gecontroleerd op stof, vuil en stabiliteit. Hef de zitting
naar de hoogste stand. Reinig met een doek.
Gebruik geen water of oplosmiddelen. Smeer de cilinder
vervolgens met een dun laagje teflon of op silicium
gebaseerd vet.
Wij raden aan dat de batterijlader REAL 9000 type
2240-12V, met artikelnummer 802289, wordt gebruikt
om de stoel op te laden. Als u een andere batterijlader
wilt gebruiken, neem dan contact op met Mercado
Medic AB voor schriftelijke toestemming. De batterij
moet regelmatig worden opgeladen; eenmaal per dag,
indien mogelijk. Het is belangrijk dat de batterij nooit
volledig ontladen wordt, omdat dit de levensduur van de
batterij verlengt.

OPLADEN (GELDT VOOR ELEKTRISCHE
STOELEN)
Sluit de oplaadstekker van de lader aan op de oplaadaansluiting (1) op de doos met de tuimelschakelaar voor het
heffen en het verlagen van de stoel. Steek de lader vervolgens in een stopcontact. De LED op de lader geeft aan
dat de lader bezig is met opladen. Wanneer de LED van
oranje naar groen verandert, is de batterij volledig opgeladen. De stoel kan worden verhoogd en verlaagd tijdens het
opladen. Dit geldt voor ELECTRIC-stoelen geleverd vanaf
versie 11 2013 of eerder geleverde bijgewerkte stoelen.
OPMERKING!
Het is vooral belangrijk om de batterij op te laden op
stoelen met elektrische remmen, elektrische kantelmechanismen en elektrische rugsteunen, omdat deze functies een hoge batterijcapaciteit vereisen om te kunnen
werken. Garandeer deze functies door de batterij eenmaal per dag opnieuw op te laden. Bij het vervangen van
de batterij (typeaanduiding: HP7-12 12V 7.2 AH) moet
u ervoor zorgen dat de rode batterijkabel aan de positieve terminal op de batterij wordt bevestigd en de negatieve kabel aan de negatieve terminal. Als de elektrische
functies van de stoel niet meer werken, is dit waarschijnlijk te wijten aan een doorgebrande zekering. Controleer
de zekeringen. Ze bevinden zich onder de zitting op de
kabel tussen de batterij en de startmotor. Vervang de
defecte zekering door een nieuwe 25A zekering.
HOUD BIJ HET HANTEREN VAN BATTERIJEN
REKENING MET HET VOLGENDE:
• De batterij nooit kortsluiten. • Stel de batterij niet
bloot aan overmatige schokken of open vuur. • In
geval van contact met batterijzuur, spoelen met water
gedurende ongeveer 30 minuten en deskundig medisch
advies inwinnen. • Batterijen moeten worden afgevoerd
naar geschikte recyclinginrichtingen.
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Lader artikelnr. 802289

VERVOLG INSTRUCTIES VOOR RECONDITIONERING/ONDERHOUD REAL 9000 PLUS
1. Hefmechanisme repareren
 1. functie/reiniging
 2. rotatievergrendeling/functie
 3. bevestiging/aandraaiing
2. Elektrisch hefmechanisme
 1. geluid/glijkoppeling
 2. rotatievergrendeling/smering
 3. bevestiging/aandraaiing
 4. batterij/opladen/conditie
 5. bedrading/slijtage
3. Chassis
 1. laspunten
 2. boutverbindingen
 3. b
 asisverlengstuk/bevesting/functie
4. Wielen
 1. functie/rollen/draaien
 2. lagers/wielsporen
 3. bevestiging/aandraaiing
5. Rem
 1. functie/hefhoogte
 2. functie/lagers
 3. slijtage remrubber
 4. remhendel

6. Stoelframe
 1. mechanisch/laspunten
 2. boutverbindingen/aandraaien
 3. kunststof pluggen/bussen
 4. zitting/reiniging/vervanging
 5. coxit mechanisme/bediening
7. Kanteling van de zitting
 1. slijtage van bewegende delen
 2. gasveer/functie
 3. kanteling met krukas/slijtage
 4. handmatig kantelen/vergrendelen
 5. bediening/smering
8. Rugmechanisme
 1. functie/slijtage
 2. bevestiging/aandraaiing
 3. kunststof pluggen/bussen
 4. rugsteun/reiniging/vervanging
 5. gasveer/functie
9. Armsteun
 1. functie/slijtage
 2. kunststof pluggen/bussen
 3. armsteunen/reiniging/vervanging
 4. bedieningselementen onder
armsteun/functie
 5. bedieningskast/joystick/
laadaansluiting

10. Gevoerde accessoires
 1. hoofdsteun
 2. rompsteun
 3. zijsteun
 4. amputatiekussen
 5. stoelbekleding
 6. beenspreider/buiksteun
11. Mechanische accessoires
 1. hoofdsteun
 2. rompsteun
 3. zijsteun
 4. amputatiesteun
 5. duwhandvaten
 6. beenspreider/buiksteun
12. Elektrische accessoires
 1. batterijlader/functie
 2. elektrische rem/functie
 3. elektrisch kantelen/functie
 4. elektrische rugsteun/functie
13. Reiniging
 1. wielen
 2. basis
 3. gevoerde onderdelen
 4. andere mechanismen

• Voor de veiligheid van de gebruiker raden wij aan om de stoel, de onderdelen en de functies ervan regelmatig te
inspecteren. Als er storingen of beschadigingen worden ontdekt, vermijd dan het gebruik van de stoel totdat deze is
geïnspecteerd en goedgekeurd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
• OPMERKING! De gebruiker mag niet in de stoel zitten terwijl deze wordt gereconditioneerd, of tijdens service of onderhoud
aan de stoel.
• OPMERKING! Om de integriteit/sterkte/duurzaamheid van deze onderdelen te waarborgen, moeten zorgvuldige controles
worden uitgevoerd op het stoelframe en de rugsteun tijdens onderhoud en reconditionering.
• Om veiligheidsredenen moeten het stoelframe en de rugsteun worden vervangen voordat een gebruikte stoel aan een
nieuwe gebruiker wordt voorgeschreven.
• Geen hogedrukreiniger gebruiken bij het schoonmaken van de stoel.

Notities

CONTACT OPNEMEN MET MERCADO
Hoofdkantoor

Service en technische ondersteuning

Postadres
Postbus 1074, SE-181 22 Lidingö, Zweden

Tel.: +46 (0)8-555 143 08
Fax: +46 (0)8-555 143 99
Mobiele telefoon: + 46 (0) 70-550 63 98,
+ 46 (0) 70-894 63 68
E-mail: service@mercado.se

Bezoekadres
Tryffelslingan 14, SE-181 57 Lidingö, Zweden

Openingsuren telefooncentrale: Ma-vr 08.00-16.30 uur
Tel.: +46 (0)8-555 143 00
Fax: +46 (0)8-555 143 99
E-mail: info@mercado.se

Telefonische uren ma-vr
08.00-12.00 en 13.00-16.00 uur.

[Ruimte voor productlabel
met serienummer.]

Mercado Medic AB
Tryffelslingan 14
SE-181 57 Lidingö, Zweden

Telefoon & fax
Tel. +46 (0)8-555 143 00
Fax +46 (0)8-555 143 99

E-mail & Internet
E-mail info@mercado.se
Internet www.mercado.se

