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24V ELSYSTEM 
i REAL® 9000-serien

REAL-stolen har utbytbara komponenter, tillbehör och funktioner med inställningsmöjligheter för 
 individuell anpassning. Stolen skall endast brukas av den person och för det ändamål för vilken den är 
avsedd. Stolen är avsedd för inomhusbruk och får ej användas utomhus. Stolen skall ej  utsättas för stark 
kyla, hög värme, långvarig solbelysning eller annan strålning. Stolen skall ej heller  utsättas för vatten, andra 
vätskor eller kemikalier. För bibehållen CE-märkning får inga anpassaningar eller förändringar utföras utan 
 Mercado Medic AB’s godkännande. Reparationer och andra tekniska  åtgärder får endast utföras av  personal 
auktoriserad av Mercado Medic AB. Läs noga igenom detta dokument innan åtgärder utförs.

Användare upplever fel 
med 24V-systemet

Elfunktioner 
går inte alls

›› FS-1

Elfunktioner går 
 långsammare än normalt

›› FS-3

Elfunktioner stannar 
under drift

›› FS-2

Mercado Medic AB
Tryffelslingan 14
181 57 Lidingö

Telefon & Fax
Tel 08 555 143 00
Fax 08 555 143 99

Email & Web
Email info@mercado.se
Web www.mercado.se

Symbolförklaring

Ja›› FS-2

Hänvisning till annat stycke  
eller bilaga(här  hänvisas FS-2).

Uppåt

Beskrivning av s teg  
i felsöknings processen. Lösning på problem/felsökning.
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i REAL® 9000-serien
›› FS-1.1

Elfunktioner går inte alls

Är batteriet laddat minst  
6 timmar?

Ladda batteriet i minst 6 timmar 
med medföljande laddare.

Kontrollera alla kontakter. 
Observera att de stora 6.3 
mm-kontakterna kan behöva 
tryckas in med hög kraft om 
de är tätade med O-ringar. Se 
till att ställdonskabel för varje 
elfunktion (t.ex. höj- och 
sänkning) sitter i utgången 
med motsvarande symbol.

Är problemet löst?

Nej

NejJa

Ja

Nej

Ja Uppåt

Lyser varningslampan med 
utropsteckensymbolen?

Nedåt
›› FS-4.1

Nej
›› FS-4.4

Ja

Nej

›› FS-1.2

Är problemet 
löst?

Finns hand-
kontroll?

Har elfunktionerna 
fungerat tidagare?

Rörde sig stolen uppåt eller nedåt 
när knappen för uppåt trycktes in, 
när elfunktionerna fungerade?

Ja
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›› FS-1.2

Lyser varningslampan med 
utropsteckensymbolen?

Lyser batteriindikatorn på 
handkontrollen när
en knapp trycks ner?

Visar indikatorn full, eller 
nära full, nivå på batteriet?

Knapplåset kan vara aktiverat. För att aktivera 
eller inaktivera knapplås för en funktion, håll 
in den aktuella funktionens båda riktnings-
knappar i minst 3 sekunder.

Nej

Ja

Ja

Ja
›› FS-4.4

Nej
›› FS-4.3

Nej
›› FS-4.3

Nej
›› FS-4.2

Ja

Är problemet löst?
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›› FS-2

Elfunktioner stannar  
under drift

Finns handkontroll?

Rör sig stolen omvänt, dvs rör 
den sig uppåt när man trycker 
på knappen för nedåtrörelse?

Kontrollera alla kontakter. 
Observera att de stora 6.3 
mm-kontakterna kan behöva 
tryckas in med hög kraft om 
de är tätade med O-ringar. Se 
till att ställdonskabel för varje 
elfunktion (t.ex. höj- och 
sänkning) sitter i utgången 
med motsvarande symbol.

Är problemet löst?

Nej

Ja

Ja

Nej
›› FS-4.5

Nej
›› FS-4.5

Ja
›› FS-4.6
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›› FS-3

Elfunktioner går  
långsammare än normalt

Finns handkontroll?

Lyser varningslampan med 
utropsteckensymbolen?

Nej

Nej

Ja

Ja
›› FS-4.2

Ja
›› FS-4.5

Nej
›› FS-4.5

Är batteriet laddat minst  
6 timmar?

Ladda batteriet i minst 6 timmar 
med medföljande laddare.

Nej

Ja

Är problemet 
löst?



Art.nr: 804996
Skapat: 1809

Rev: 1.0

Mercado Medic AB • Tryffelslingan 14 • 181 57 Lidingö • 08 555 143 00 • info@mercado.se • www.mercado.se

FELSÖKNING 
24V ELSYSTEM 
i REAL® 9000-serien
›› FS-4

Det finns ett polaritetsfel på ställdonskablaget på stolen. Detta har medfört att 
strömgränserna är omvända och ställdonet har sannolikt fastnat i ett läge på 
grund av detta. Kontakta Mercado Medic för ytterligare assistans.

Ett internt fel som måste åtgärdas av 
tillverkaren har stängt av styrsystemet.

Batteri, styrelektronik och/eller 
handkontroll är sannolikt skadade.

Ställdon, kablage och styrelektronik 
måste kontrolleras av tekniker.

Ställdon, kablage och styrelektronik måste kontrolleras av tekniker. Omvänd 
polaritet på kablage till ställdon kan orsaka driftstopp då styrsystemet då ger fel 
strömgränser för respektive riktning för ställdonet.

Det finns ett polaritetsfel på ställdonskablaget på stolen. Detta har medfört att 
strömgränserna är omvända och ställdonet har sannolikt fastnat i ett läge på
grund av detta. Kontakta Mercado Medic för ytterligare assistans.

FS-4.1

FS-4.2

FS-4.3

FS-4.5

FS-4.4

FS-4.6


