REAL 9200 TWIN / EL
R

Een hoog/laag stoel voor gebruikers tot 180 kg (electrisch 275 kg).
Artikelnr: 802616
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De REAL-stoel heeft uitwisselbare componenten, accessoires en functies, die
afgestemd kunnen worden op de individuele wens. De stoel is slechts
bedoeld voor gebruik, waarvoor deze oorspronkelijk is ontworpen. De stoel
is ontwikkeld voor gebruik binnenshuis en mag niet blootgesteld worden aan
water, vloeibare middelen of chemicaliën. Tevens mag de stoel niet blootgesteld worden aan hoge temperaturen of langdurig intensief zonlicht. Het is
niet toegestaan accessoires of componenten, die niet goedgekeurd zijn door
Mercado te monteren. Reparaties en technische aanpassingen mogen alleen
verricht worden door technici bevoegd door Mercado Medic AB. Voor gebruik
eerst de instructies doorlezen.

Rugsteun

Er zijn twee types rugmechanismen: Standaard en Medic. Beide mechanismen hebben een aparte instelling
voor hoogte (1) en hoek (2).
Draai de knop los, verstel naar de gewenste hoogte/hoek en vergrendel dan de knop. Bij het Medic model
kan ook de diepte versteld worden door een knop (3). De hoek van de rugsteun zelf kan ook versteld worden
door een knop (4).
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Armsteun

De armsteunen kunnen versteld worden in hoogte en breedte en zijn achterwaarts
wegklapbaar.
Draai de knop los om de hoogte te verstellen (1), de breedte (2), om de
armsteun weg te klappen (3). Vergrendel de knop als de armsteun in de gewenste
positie staat.
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.
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Zithoogte

TWIN EL
De zithoogte is verstelbaar d.m.v. een drukschakelaar (1) standaard
rechts onder de armleuning geplaatst.
Omhoog: Druk op het bovenste gedeelte van de schakelaar.
Omlaag: Druk op het onderste gedeelte van de schakelaar.
TWIN
De zithoogte is verstelbaar door de hendel(2) te gebruiken onder de
armlegger(standaard zit de hendel onder de rechter armlegger). Beweeg
de hendel naar boven om de zithoogte verstelling te verstellen.

Omhoog

Omlaag
1

2

Reminstallatie
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De reminstallatie wordt in werking gesteld door handel (1) voorwaarts te
bewegen. De remhandel kan zowel links als rechts geplaatst worden. Let op!
Stel de rem in werking bij het opstaan of gaan zitten. Controleer de werking van de rem geregeld. De remdoppen kunnen na slijtage vervangen
worden. De remfunctie verslechterd bij gebruik op oneffen vloeroppervlak.
Bij gebruik van de elektrische rem:
De knop (2) tenminste één seconde ingedrukt houden
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Schoonmaken, Onderhoud en Opladen

De stoel kan worden afgenomen om deze vrij te
houden van stof en vuil. De bekleding kan worden
gewassen met droog schuim. De zitting, rugsteun en
overige gevulde onderdelen zijn uit praktische overwegingen niet vervaardigd van gesloten materiaal.
Bij renovatie moeten de gevulde onderdelen uit
hygiënische overwegingen worden vervangen.
De elektrische liften moeten regelmatig worden
gecontroleerd op stof, vuil en stabiliteit: Zet de
zitplaat op de hoogste stand. Reinig met een doek.
Gebruik geen water of schoonmaakmiddel. Smeer de
cilinder vervolgens met een dunne laag smeermiddel
op basis van teflon of siliconen.
We raden aan om de batterijlader Real 9000 type
2240-12 V met artikelnummer 802289 te gebruiken
voor het opladen van de stoel. Neem contact op met
Mercado Medic BV voor schriftelijke toestemming als
u een andere lader wilt gebruiken. Laad de batterij
regelmatig op, indien mogelijk één keer per dag. Voor
de levensduur van de batterij is het van belang dat
deze nooit helemaal ontlaadt.
OPLADEN
(VAN TOEPASSING OP DE
ELEKTRISCHE STOEL)
Sluit de oplaadstekker van de lader aan op de oplaadaansluiting (1) op het kastje met de schakelaar voor het
verhogen en verlagen van de stoel. Sluit de stekker van
de lader vervolgens aan op een stopcontact. De led op
de lader geeft aan dat er wordt opgeladen. De batterij
is volledig opgeladen wanneer de led verandert van
oranje naar groen. De stoel kan worden verhoogd en

Mercado Medic Nederland BV
Nobelweg 22 3899 BN
Zeewolde

verlaagd tijdens het opladen. Dit betreft elektrische
stoelen verlost van week 11 2013 of eerder geleverde
opgewaardeerd stoelen.
Let op! Het opladen van de batterij is vooral van
belang op stoelen met elektrische rem, elektrische
zittingkanteling en elektrische rug, aangezien voor
deze functies een hoge batterijcapaciteit vereist is.
Garandeer deze functionaliteit door de batterij een
keer per dag op te laden. Zorg bij het verwisselen van
de batterij (typeaanduiding: HP7-12 12 V 7,2 Ah)
dat de rood gemarkeerde batterijkabel wordt
aangesloten op de pluspool van de batterij en de
minkabel op de minpool. Als de elektrische functie
van de stoel niet meer werkt, is er waarschijnlijk een
zekering uitgevallen. Controleer de zekeringen. Deze
zijn geplaatst onder de zitting op het snoer tussen de
batterij en de instelling. Vervang de defecte zekering
door een nieuwe zekering van 25 A.
Houd rekening met het volgende wanneer u
omgaat met batterijen: Sluit de batterij nooit kort.
• Stel de batterij niet bloot aan krachtige stoten of
open vuur. • Bij contact met de batterijzuur gedurende
circa 30 min. spoelen met water. Raadpleeg een arts.
• Lege batterijen moeten correct worden ingezameld.
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