
INNAN DU ANVÄNDER STOLEN

KORT INFORMATION

Information för användning och inställning. Vi förehåller oss rätten till löpande förändringar och uppdateringar av denna manual.

REAL® 9000 PLUS 

48 cm

39-85 cm

Kontrollera stolen för eventuella skador och rapportera detta omedelbart till leverande enhet. 
Gå igenom alla funktioner och se att de är monterade och de fungerar.

SE



SÄKERHET

INSTÄLLNING AV SITTSDJUP

Korrekt inställt sittdjup medför enklare användning av stolen. 
Tyngdpunktens placering på sitsen påverkar sitstiltens funktion.

Ryggplattan kan användas både i fastlåst vinkel och som ledad. Kontrollera att korrekt höjd är inställd så att du har 
optimal stöttning och full frihet till förflyttning. Rätt storlek och inställning på rygg och sittplatta är avgörande för 
funktionalitet och komfort i stolen.

Bromsspak skall alltid monteras före stolen används enligt monteringsanvisning som följer stolen. Vid förflyttning ut och 
in skall stolens broms alltid vara bromsad. Spaken är flyttbar från höger till vänster sida. Om elektrisk broms är monterad
finns reglaget under armstödet.



INSTÄLLNING AV RYGG

Ryggplattan kan användas både i fastlåst vinkel och som löst ledat. Se till att rätt höjd är inställd så du har optimalt stöd
och får full frihet till att förflytta dig och kan utföra önskade aktiviteter. Korrekt modell, storlek och inställning av rygg
är avgörande för funktionalitet och komfort i stolen. Vinkeln av ryggstolpen påverkar också sittdjupen. Är ryggplattan
utrustad med luftreglering för korsrygg skall luftslangen skyddas mot skada. Uppumpning genomförs genom att pressa
samman bälgen. Luften släpps ut genom att trycka in knappen på pumpslangen.

Höjd

Vinkel

Luftreglering av korsrygg



SITSTILT

Max 15° 

Max 23°

Gastilt Manuell tilt Eltilt

Tiltfunktionen skall bara användas när stolen står på horisontellt underlag. Tiltens utslag i grader är beroende
på vilken typ av sitstiltsmekanism du har och inställningar på stolen.

SITSLYFT

Sitslyft och sitthöjd är beroende på vilken sitslyft som är monterad. Gasfjäder-fixlyftomat lyfter antingen ca 15 eller 20 cm
och elektrisk lyftomat kan ha så mycket som 28 cm lyftkapacitet. Reglage för sitthöjdsjusering är placerat antigen under
sitsens framkant eller under valfritt armstöd. Reglagen är flyttbara.

15 cm 20 cm 28 cm



ARMSTÖDENS PLACERING

Det är på vissa modeller valfritt om armstödet ska följa sitsens vinkel (sitstilt) eller inte. Vid användning av bord bör detta 
beaktas Speciellt. Några modeller levereras med två armstödsinfästningar i sittkrysset. Skruva lös breddjusteringsskruven på 
armstödsfästet och dra ut breddjusteringsbågen – och sätt in den i den andra placeringen under sitsen. Var noga med att 
breddjusteringsskruven dras åt igen före användning.

Armstöd normal position

Armstöd fast

Armstöd omvänt monterat 180°

Armstöd följer sitstilt

Armstödens placering påverkar stödpunkt vid förflyttning in och ut i stolen. Armstöden kan enkelt vändas 180 grader
genom att det skruvas upp skruven undertill och vänd på mekanismen. Armstödsplattorna skall alltid monteras framåt
i färdriktningen. Försäkra dig om att armstödsplattan är ordentligt fastskruvad och rätt höjd är inställd innan det används
som stöd vid i- och urstigning.

FOTRING OCH FOTPLATTA

Uppfällbar fotring eller fotplatta ger god stöttning vid hög sittpostition. Om stolen är utrustad med detta stöd kan det
användas för att stå på vid förflyttning eller för annan aktivitet. Fotstöden fälls in under sittplattans framkant för
enkel förflyttning och kan enkelt fällas ner igen av brukaren.



PLACERING AV OLIKA REGLAGE 24V 1G

ELEKTRISKA SITSFUNKTIONER 24V 1G

Handkontroll Vippbrytare under armstöd        Vippbrytare med ”tunga” under armstöd

Omvänt Sida vid sida

Utfällbar hållare

Om stolen är utrustad med elektriska sitsfunktioner (lyft, tilt, rygg) kommer ett typ av reglage enligt bilder under vara 
monterade. Reglagen är flyttbara så de blir optimalt placerade för respektive brukare. De ska vara placerade så de inte 
utsätts för skada. Brytarna tål minde vattensprut men ska inte sänkas ner i vatten. Misstänker du fel på brytarna eller de 
elektriske funktionerna skall detta informeras till ansvariga tekniker Vi rekommenderar att stolen laddas när den inte är i 
bruk. Laddaren slår av sig automatiskt när batteriet är fulladdat.

Både brytare och paddelspakar är steglöst flyttbara för optimal placering. Både brytare och spakar kan placeras 2st vid sidan 
av varandra under samma armstöd vid behov. Betjäningsspakarna kan också placeras i flera positioner under sittplattan.  
Betjäningsspakar med led kan justeras i både riktning och placering. Placera alltid spakarna så de inte kommer i konflikt 
med stolens övriga funktioner.



GUIDE FÖR OLIKA RYGGMODELLER OCH STORLEKAR

MÅTT TYP ART. NR.

27x22 cm  ErgoMedic  BR107046
23x27 cm  ErgoMedic  BR105046
23x20 cm  ErgoMedic  BR108546
30x26 cm  ErgoMedic  BR106546
33x26 cm ErgoMedic  BR106046
38x26 cm  ErgoMedic  BR105546
27x32 cm  ErgoMedic  BR104546
30x34 cm  ErgoMedic  BR103546
33x36 cm  ErgoMedic  BR102546
40x34 cm  ErgoMedic  BR103046
42x43 cm  ErgoMedic  BR101546
46x43 cm  ErgoMedic  BR101046

35x20 cm  ErgoMedic Plus  BR208046
40x20 cm  ErgoMedic Plus  BR207546
30x34 cm  ErgoMedic Plus  BR203546
35x43 cm  ErgoMedic Plus  BR202046
42x43 cm  ErgoMedic Plus  BR201546
46x43 cm  ErgoMedic Plus  BR201046

30x34 cm  EM Plus m Sidokil  BR253546
35x43 cm  EM Plus m Sidokil  BR252046
42x43 cm  EM Plus m Sidokil  BR251546
46x43 cm  EM Plus m Sidokil  BR251046

35x43 cm  EM Plus förstärkt Sidokil  BR352046
42x43 cm  EM Plus förstärkt Sidokil  BR351546
46x43 cm  EM Plus förstärkt Sidokil  BR351046

35x43 cm EM Plus Comfort  BR212046
42x43 cm  EM Plus Comfort BR211546
46x43 cm  EM Plus Comfort  BR211046

35x43 cm EM Plus Comfort m Sidokil  BR262046
42x43 cm EM Plus Comfort m Sidokil  BR261546
46x43 cm EM Plus Comfort m Sidokil  BR261046
35x43 cm EM Plus Comfort m först kil  BR362046
42x43 cm EM Plus Comfort m först kil  BR361546
46x43 cm EM Plus Comfort m först kil  BR361046



LADDNING 24V 1G

För fullständig bruks- och skötselinformation hänvisar vi till den fullständiga bruks- och skötselanvisningen.

Om din stol är utrustad med elektriska funktioner
skall den laddas regelbundet. En god rutin är att den
står på laddning når den inte är i bruk. Om den
inte laddas regelbundet kommer detta att reducera
batteriets kapacitet. Används stolen mycket är
laddning på natten att rekommendera.
Laddjacket är flyttbart.

GUIDE FÖR OLIKA SITSMODELLER OCH STORLEKAR

MÅTT TYP ART. NR.

29x32 cm ErgoMedic ST105546
33x35 cm ErgoMedic ST105046
36x39 cm ErgoMedic ST104546
36x43 cm ErgoMedic ST104046
40x39 cm ErgoMedic ST103546
40x43 cm ErgoMedic ST103046
40x48 cm ErgoMedic ST102546
44x43 cm ErgoMedic ST102046
44x48 cm ErgoMedic ST101546
48x48 cm ErgoMedic ST101046
44x53 cm ErgoMedic ST101346*
48x53 cm ErgoMedic ST100846*

40x43 cm ErgoMedic Coxit ST133046
40x48 cm ErgoMedic Coxit ST132546
44x43 cm ErgoMedic Coxit ST132046
44x48 cm ErgoMedic Coxit ST131546
48x48 cm ErgoMedic Coxit ST131046

29x32 cm ErgoMedic Plus ST205546
33x35 cm ErgoMedic Plus ST205046
36x39 cm ErgoMedic Plus ST204546
36x43 cm ErgoMedic Plus ST204046
40x39 cm ErgoMedic Plus ST203546
40x43 cm ErgoMedic Plus ST203046
40x48 cm ErgoMedic Plus ST202546
44x43 cm ErgoMedic Plus ST202046
44x48 cm ErgoMedic Plus ST201546
48x48 cm ErgoMedic Plus ST201046
44x53 cm ErgoMedic Plus ST201346
48x53 cm ErgoMedic Plus ST200846

40x39 cm ErgoMedic Coxit Plus ST233546
40x43 cm ErgoMedic Coxit Plus ST233046
40x48 cm ErgoMedic Coxit Plus ST232546
44x43 cm ErgoMedic Coxit Plus ST232046
44x48 cm ErgoMedic Coxit Plus ST231546
48x48 cm ErgoMedic Coxit Plus ST231046

Samtliga sitsar finns även i utförande Slow Recovery, med undantag av sitsar markerade med *

Mercado Medic AB Telefon & Fax Email & Internet 
Tryffelslingan 14 Tel  08 555 143 00 Email info@mercado.se
181 57 Lidingö Fax  08 555 143 99 Internet www.mercado.se




