
MONTERINGSANVISNING, BRUK- OG VEDLIKEHOLD 
REAL 9x00 PLUS/EL/VOKSEN/BARN/MINI/COXIT  
 

 Voksen
 Barn/Mini
 Coxit

 Manuell
 El 24V

REAL 9x00 PLUS er et medisinsk-teknisk produkt i klasse 1. Den er CE-merket i henhold til det svenske legemiddel-
verkets bestemmelser om medisinsk-tekniske produkter LVFS 2003:11 og er testet og godkjent etter EN 1335, IEC 
60601 samt EN 12182. Alle tekstiler oppfyller kravene i henhold til EN 1021-1 og EN 1021-2. Mercado Medic AB er 
sertifisert mot både ISO 9001, 14001 og følger gjeldende arbeids- og miljølover. 

Hvis du har spørsmål om produktet, eller hvis det inntreffer noe uforutsett, må du i første omgang kontakte den Sunrise 
Medical for det Norske markedet. Se siste side for kontaktopplysninger. 

PDF- versjoner av bruks og monteringsanvisninger finnes på vår hjemmeside. For deg med nedsatt syn finnes det en 
PDF-versjon med forstørrelsesmuligheter. 

Det finnes også informasjon om tilbehør som kan monteres samt sikkerhetsinformasjon. Vi forbeholder oss retten til å 
gjøre endringer på denne manualen og innholdet.

REAL® 9x00 PLUS SERIE

Dok. 20-07181-NO-01
Artikelnr  804838
Endret  2020-12-04
Gyldig fra 2017-06-01

Tilstrekkelig  kompetanse for sikker bruk oppnås ved å lese nøye denne 
bruksanvisning før stolen tas i bruk.
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MONTERING FØR BRUK

Bremsespak

Ta stolen ut av emballasjen. Løsne bremsespaken som 
er pakket i plast langs bremsespaken bak på stolen. 
Sett bremsespaken i bremsespakfestet (1) på høyre 
eller venstre side.

Ryggmekanisme

Monter ryggmekanismen ved å føre ryggstolpen ned på ryggsokkelen (3) til ønsket nivå. Stram 
deretter alle reguleringsanordningene (4).

Hodestøtte

Hvis stolen kommer med hodestøtte, fører 
du hodestøttemekanismen ned i festet på 
ryggen iht. illustrasjonen. Stram deretter alle 
reguleringsanordningene (5). 

Armlener

Løsne reguleringsanordningen på armlenet (2). Still 
inn ønsket nivå for høyde og bredde. Stram deretter 
alle reguleringsanordningene (2). 

Stolen er nå klar til bruk!! >>
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VIKTIG INFORMASJON OG KLASSE

• REAL PLUS EL tilhører beskyttelsesklasse II, Internt batteri. 
• REAL PLUS EL tilhører beskyttelsestype B. 
• REAL PLUS EL er EMC-testet og godkjent iht. EN 60601-1-1 og EN 60601-1-2 og må derfor håndteres iht. bruks- og 

vedlikeholdsanvisningen vår. 
• Du kan laste ned EMC-vedlegg fra http://www.mercado.se/pdf/swe/3/emc.pdf 
• REAL PLUS EL oppfyller IP 21. IP2x innebærer berøringsbeskyttelse for fingre m.m. Man kan ikke berøre farlige deler 

med fingrene eller lignende. IPx1 innebærer vertikal dryppbeskyttelse, lett dusj ovenfra. 
• REAL PLUS EL har en elektrisk løftesøyle som løfter pasienten så høyt at det i verste fall medfører en risiko. Hvis pasi-

enten ikke klarer å komme seg ut av stolen fra høyeste innstilling, må sittehøyden aldri være høyere enn at føttene når 
gulvet. Unntak tillates dersom pasienten kan få hjelp via trygghetsalarm eller telefon.

• Om Real Plus EL er utstyrt med benstøtter skal brukerens føtter holdes på fotplaten ved buk av el.funksjoner.
• OBS! De elektriske funksjonene på REAL PLUS EL-stolene må brukes maks. 10 % av tiden (maks. 2 min per 20 min). 

Elektronikken måler aktivitet og slår av de elektriske funksjonene hvis denne grensen overskrides. 
• Bare elektrisk utstyr fra Mercado Medic AB må brukes på REAL PLUS EL. 
• Advarsel! Ikke koble til noe annet enn tilbehøret som er tilpasset av Mercado Medic AB, i styresystemets kontakter. 
• Stolen må flyttes med forsiktighet. Før stolen flyttes, må man sjekke omgivelsene. Hvis det er husdyr eller barn på gulvet, 

kan de lett bli påkjørt. Stolen må bare brukes til å sitte i og ikke ses som en leke for barn eller voksne. 
• Mercado Medics armlener, seter, ryggstøtter m.m. er utviklet og produsert slik at de skal være fri for giftige og allergifrem-

kallende stoffer.
• REAL PLUS EL er godkjent for å transporteres/oppbevares i –25 °C til +60 °C og opptil 90 % ikke-kondenserende 

relativ luftfuktighet. 
• Maks. vekt på bruker, voksen: REAL PLUS 150 kg. REAL PLUS EL 150 kg. REAL 9200 160 kg, REAL 9200 EL 275 kg.
• Maks. vekt på bruker, barn: REAL PLUS 75 kg. REAL PLUS EL 75 kg. 
• REAL 9x00 PLUS er godkjent til å stå bremset i opptil 5° helning i alle retninger. Hvis stolen står bremset i kraftigere 

helninger, kan den begynne å skli. 
• Stolen må transporteres på pall i emballasje som er beregnet til det. Hvis stolen transporteres i bil, må den spennes fast 

med strammebånd både i understell og sete samt være innstilt på lavest mulige sittehøyde.
• Stolen er testet og godkjent for bruk i mellom +5 og +40 °C samt 15–90 % ikke-kondenserende luftfuktighet. Hvis 

stolen oppbevares i et miljø utenfor disse grensene, må den akklimatiseres før bruk for å sikre at den kan brukes på en 
sikker måte. 

• Reparasjoner og andre tekniske inngrep må bare utføres av personell som er godkjent av Mercado Medic AB. 
• Maks. høyde 2000 moh. 
• REAL Plus leveres som standard med sete, rygg og armlener samt håndkontroll for stoler med elektrisk funksjon. 
• REAL PLUS må ikke flyttes når sittehøyden er i hevet stilling. 
• Garantitid to (2) år med mindre annet er avtalt. Ved garantirelaterte saker må du kontakte Sunrise Medical.
• Maks. levetid ti (10) år. 
• REAL PLUS kan kompletteres med en rekke forskjellig tilbehør. Alt tilbehøret må monteres slik at det ikke er mulighet for 

at små deler, f.eks. sikringer, kan løsne. Alle ledninger må sikres med strips for å redusere fare for kvelning.

REAL-stolen har utskiftbare deler, tilbehør og funksjoner med innstillingsmuligheter slik at stolen kan tilpasses individuelt. 
Stolen skal bare brukes av den personen og til det formålet den er beregnet. Stolen er ment for innendørs bruk og må 
ikke brukes utendørs. Stolen må ikke utsettes for sterk kulde, høy varme, langvarig sollys eller annen stråling. Stolen må 
heller ikke utsettes for vann, andre væsker eller kjemikalier. Advarsel! Metallflater kan bli svært varme hvis de har vært 
utsatt for sollys. Stolen må ikke utstyres med annet tilbehør eller deler enn det som er godkjent av Mercado Medic AB. 
For at CE-merkingen skal opprettholdes må det ikke utføres tilpasninger eller endringer uten godkjenning av Mercado 
Medic AB. Reparasjoner og andre tekniske inngrep må bare utføres av personell som er godkjent av Mercado Medic AB. 
Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før stolen tas i bruk

KONTROLLPUNKTER FØR BRUK 
1. Juster opp armlenet i egnet høyde og lås rattet til høydereguleringen. 
2. Monter ryggstolpen i riktig feste og lås rattet til høydejustering av ryggstøtten. 
3. Monter bremsespaken i riktig feste (høyre eller venstre side). Gjelder ikke el-brems. 
4. Alle ratt og hendler skal være strammet før man setter seg i stolen. 
5. Bremsen må alltid være på når man setter seg på eller reiser seg fra stolen. Bremsen må kontrolleres regelmessig. 
6. Lad stolen iht. vedlagte instrukser før første gangs bruk (gjelder el-stol). Se side 11. OBS: Lading bør skje daglig.
7. Stolen må ikke brukes hvis ryggen og/eller armlenene ikke er montert. 

GJØR DEG KJENT MED REAL 9x00 PLUS 
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RENGJØRING OG OMSORG

• Stolen bør tørkes av og holdes ren for støv og smuss. 
• Stolen må vaskes med et desinfeksjonsmiddel med PH 7-12 (Konsentrert) med unntak av stopping.
• Plysjtrekk vaskes med skumvask: 

1. Fjern løst smuss, smuler og lignende.
2. Påfør et tynt lag med skum og gni skummet jevnt inn med en fuktig klut. 
3. Tørk etter med en ren og lett fuktet klut.
4. Støvsug godt når alt har tørket. 

• Kunstskinn vaskes med såpevann eller tørkes av med en spritløsning, f.eks. desinfiseringsmiddel. 
• Skinntrekk krever litt ekstra vedlikehold: 

 – Søl tørkes straks av med en fuktig klut. Bruk aldri sterke rengjøringsmidler.
 – Unngå at trekket kommer i kontakt med kroppspleieprodukter som sminke, hårgelé m.m. – Ikke la husdyr være på 
skinnmøbler, da klørne kan ripe opp skinnet.

 – Unngå direkte og langvarig sollys, da det på sikt kan bleke skinnet. 
• Sete, ryggstøtte og andre polstrede detaljer er av funksjonelle årsaker ikke produsert av tett materiale. Ved vedlikehold 

bør stoppede detaljer byttes ut av hygieniske årsaker. 
• Den elektriske løftesøylen må kontrolleres regelmessig med tanke på støv, smuss og stabilitet: Sett setet i høyeste 

stilling. Tørk av med en klut. Vann eller løsemidler må ikke brukes. Smør deretter sylinderen inn med et tynt lag med 
teflon- eller silikonbasert smørefett.

• Brukeren / brukerens assistent må tørke støv av, vaske og rengjøre de polstrede detaljene, iht. ovenstående 
instruksjoner, på sin egen stol etter beste evne og behov. Hvis dette ikke utføres tilfredsstillende, kreves det vedlikehold 
for å sikre hygienisk trygghet. 

Brennbart: 
• Sete 
• Rygg 
• Armlener 
• Hodestøtte 
• Bol- og sidestøtte 

Elektronisk avfall: 
• Motorer
• Ledninger
• Styresystem 

DESTRUERINGSANVISNINGER

Metall: 
• Understell 
• Elektriske løftesøyler
• Gassdempere 
• Gassfjærer 
• Sittekryss 
• Ryggsøyle 
• Breddebøyler og armlenemekanisme

OBS! Batteriet må sorteres separat.

Produktet har en forventet levetid på 10 år 
når det brukes i henhold til instruksjonene i 
denne bruksanvisningen. Du finner produktets 
produksjonsdato sammen med serienummeret på en 
av de sølvfargede etikettene på produktets understell, 
merket med Lev/Del og oppgitt i formatet ÅÅUU (år 
og ukenummer).

Som bruker av produktet skal du kontakte 
foreskriveren, hjelpemiddelsentralen eller distributøren 
hvis produktets ytelse blir svekket eller endret.

Etter forventet levetid er det viktig at det foretas 
en helhetsvurdering av produktet før videre bruk. 
Etter forventet levetid kan ikke Mercado Medic AB 
garantere at produktet er egnet og sikkerhet, ettersom 
Mercado Medic AB ikke har kontroll over hvordan 
produktet har blitt brukt og slitt. Helhetsvurderingen 

av produktet skal utføres av helseorganisasjonen som 
har foreskrevet produktet, og skal minst ta i betrakting 
hvordan produktet har blitt brukt, hvilken tilstand 
produktet og komponentene er i, om produktet 
har blitt reparert og vedlikeholdt, når dette er gjort, 
hva som er utbedret i disse tilfellene og årsaken til 
utbedringene.

På markedene utenfor Sverige og Norge hvor produktet 
selges direkte til brukeren av distributøren, der dette 
er aktuelt, og det derfor ikke finnes en ansvarlig 
forskriver, skal periodisk vedlikehold utføres i henhold 
til instruksjonene i avsnitt Overhaling og service i 
tillegg til helhetsvurderingen ovenfor.

Etter forventet levetid kan ikke Mercado Medic 
AB garantere at det er mulig å levere reservedeler. 
CE-merkingen påvirkes ikke av forventet levetid.

FORVENTET LEVETID
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SYMBOLER

1. Setehøyde opp/ned.

2. Setevinkel frem/tilbake

3. Ryggvinkel frem/tilbake

4. Aktivere/slippe brems. 

5. Klemfare. Fare er merket.

6.  Advarsel! Les manualen før bruk.

7.  Ladekontakt

8.  Kildesorteres. 

9.  Produktet er del av en 
gjenvinningsprosess.

 
10.  Produktet er klassifisert som en 

anvendt del av type B iht. IEC 60601-1. 

11.  Maks. brukervekt

12.  Brukstid for elektriske funksjoner 

8-12

6-7

5

24VDC

1-4

OVERHALING OG SERVICE

 ! Viktig informasjon ved overhaling og service av REAL 9x00 PLUS (heretter kalt produktet)

 - Det kreves ikke periodisk vedlikehold av produktet i tilfeller der det har en ansvarlig forskriver innen 
helsesektoren. På markedene utenfor Sverige og Norge hvor produktet selges direkte til brukeren av 
distributøren, der dette er aktuelt, og det derfor ikke finnes en ansvarlig forskriver, skal periodisk vedlikehold 
utføres annethvert år gjennom hele livssyklusen til produktet i henhold til punktene 1–10 i dette avsnittet.

 - I forbindelse med service og overhaling skal det gjennomføres en grundig visuell kontroll av produktets 
hovedkomponenter for å ivareta brukerens sikkerhet. Dette inkluderer stativ, lift, sittekryss, ryggsokkel samt 
breddejusteringsbuer til armlener. Kontrollen skal omfatte sveiseskjøter, låsbare funksjoner og innstillinger.

 - Det er forbudt for brukeren å sitte i produktet under overhaling, service eller vedlikeholdsarbeid.
 - Produktet må ikke rengjøres med høytrykksspyler.
 - Ved kontroll av stativet skal sveisen mellom stativets forbein og bakbein kontrolleres. Hvis det avdekkes tegn 

på sprekker i materialet eller endringer i fargen her, må stativet eller produktet byttes. 
 - Hvis produktets bremser ikke fungerer tilfredsstillende, bør du kontrollere bremseføttene og stativets 

balanse. Hvis produktet ikke står på alle fire hjul når bremsen ikke er aktivert, må produktet umiddelbart tas 
ut av drift. Kontroller ubalansen flere steder og i flere retninger for å utelukke at den skyldes underlaget.

1. Elektronikkenhet

 F 1.1. Elektronikk / funksjon / 
rengjøring. 

Kontroller elektronikken og se hvilke 
elektriske funksjoner som er slått på. 
Test elektriske funksjoner. Om ikke 
stolen fungerer, kan du prøve å koble til 
laderen i minst 10 sekunder. Kontroller 
skader på elektronikkboksen.

 F 1.2. Styreboks / funksjoner / 
rengjøring

Kontroller styreboksens funksjoner, sørg 
for at boksen er hel og at alle knappene 
fungerer. Tørk av knappene med en lett 
fuktet klut med desinfiserende middel, 
for å unngå videreføring av smitte.  
Ikke bruk løsemidler, blekemiddel, 
poleringsmidler, syntetiske vaskemiddel 
eller spray på stolen.

 F 1.3. Kontakt; innfesting

Forsikre deg om at kabler og kontakter 
er intakte og ordentlig festet. Forsikre 
deg om at det ikke er fare for klemming 
av kabler og kontakter.

 F 1.4. Batterier / batterilader / 
funksjon

Sjekk at laderen fungerer og ikke har 
skader på batteriboksen eller kablene. 
Mål batteriene og sjekk at det ikke er 
for stor forskjell mellom ladingen på 
batteriene, det indikerer at en celle i 
batterieter defekt.

 F 1.5. El-tilt / funksjon

Sjekk at el-motoren ikke har synlige 
skader. Kontroller funksjonen i el-
motorens bevegelige deler. Forsikre deg 
om at alle låseskruer er strammet slik at 
det ikke er glippe i sluttposisjonen.

 F 1.6. Elektrisk rygg / funksjon

Sjekk at el-motoren ikke har synlige 
skader. Kontroller funksjonen i el-
motorens bevegelige deler. Forsikre deg 
om at alle låseskruer er strammet slik at 
det ikke er glippe i sluttposisjonen.

 F 1.7. Elektrisk brems / funksjon

Sjekk at el-motoren ikke har synlige 
skader. Kontroller bremsemekanismen. 
Forsikre deg om at alle låseskruer er 
strammet slik at det ikke er glippe i 
sluttposisjonen.

Sjekk alle skjøter og at 
klemmebraketten på bremseakselen og 
understellsrørene sitter ordentlig.

 

Listen fortsetter på neste side >>
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2. Seteløft  

 F  2.1. Støy / el-motor for seteløft

Lytt etter støy i den elektriske motoren, 
bytt el-motor for seteløft dersom den 
er i ustand. Den elektriske motoren 
kan sendes til Mercado Medic AB for 
reparasjon / renovering.

Belast stolen og pass på at den 
elektriske løften glir ned i bunnposisjon. 
Juster ellers slik at glidekoblingen har 
riktig dreiemoment.

 F 2.2. Rotasjonslåsing / smøring 

Kontroller at el-motoren ikke glipper 
i rotasjonsretningen. Skift i så fall el-
motor for løft.

El-motoren kan sendes til Sunrise 
Medical/Mercado Medic AB for 
reparasjon / renovering.

 F 2.3. Feste / stramme 

Forsikre deg om at festet til 
setekryssene og understellet er stramt.

2.4. Kabling / slitasje Kontroller for 
kabelslitasje og klemmeskader. 

3. Understell

 F 3.1. sveiser

Kontroller nøye alle sveiser for tegn på 
sprekker, korrosjon, bevegelse osv.

 F 3.2. Skrueforbindelser

Kontroller og stram alle 
skrueforbindelser, skift ut skruer som 
har skadet hode eller gjenger. 

4. Bremser 

 F 4.1. Funksjon / slitasje 

Bytt bremseføtter og kontroller at 
bremsen fungerer som den skal.

 F 4.2. Plastplugger / foringer

Sørg for at foringshylser og plastplugger 
sitter på plass, skift ut slitte eller 
ødelagte deler.

5. Hjul

 F 5.1. Funksjon / rull / sving 

Rengjør hjulene for hår og støv, og 
kontroller hjulene og gaflene for slitasje 
som kan indikere dårlige lagre. Sjekk 
at hjulene snurrer og gaflene roterer 
ordentlig. Skift om nødvendig hjul.

 F 5.2. Innfesting / etterstramming 

Kontroller at hjulenes skruer er intakte 
og strammet til. 

6. Setekryss 

 F 6.1. Mekanikk / sveiser

Kontroller nøye alle sveisede deler 
(spesielt ved innfesting av tiltmotor, da 
disse delene får mest belastning

 F 6.2. Skrudde forbindelser / 
etterstramning

Kontroller og stram alle skrudde 
forbindelser, skift ut skruer som har 
skadet hode eller gjenger.

 F 6.3. Plastplugger / foringer 

Sørg for at foringshylser og plastplugger 
sitter på plass, skift ut slitte eller 
ødelagte deler.

 F 6.4. Setepute / bytte / rengjøring 

Bytt seteputen med en ny og vask eller 
bytt eventuelle trekk.

 F 6.5. Betjening / smøring

Forsikre deg om at ratt og grep til 
setekrysset fungerer og låser ordentlig.

 F 6.6. Manuell tilt / funksjon 

Dersom stolen er utstyrt med 
gassfjærregulert tilt, må du sørge for 
at den låser ordentlig og ikke langsomt 
tilter ved belastning. Kontroller og bytt 
ut ødelagte vaiere og strømper.

 F 6.7. Tiltregulering med ratt/ slitasje

Hvis stolen er utstyrt med ratt for 
tiltregulering, må du kontrollere at 
den ikke glipper og at alle skruer er 
strammet.

 F 6.8. Coxitmekanikk / betjening 

Kontroller at rattene til klaffene beveger 
seg lett og er låst ordentlig med 
låsemutteren. 

7. Ryggmekanisme 

 F 7.1. Funksjon / slitasje

Kontroller og bytt ut slitte deler, 
kontroller at bevegelige deler fungerer.

 F 7.2. Feste / stramme 

Kontroller at alle skruer, knotter og 
knotter låses ordentlig, sørg for at 
snaplås fungerer.

 F 7.3. Plastplugger / foringshylser 

Sørg for at foringshylser og plastplugger 
sitter på plass, skift ut slitte eller 
ødelagte deler.

 F 7.4. Ryggpute / utskifting / 
rengjøring 

Bytt ut ryggpute med en ny og vask eller 
bytt eventuelle deksler

 F 7.5. Kontroll / funksjon av gassfjær 

Kontroller gasstrykket og stabiliteten 
til gassfjæren, at den låses ordentlig 
og at ryggen ikke endrer vinkel sakte 
ved belastning. Kontroller og bytt ut 
ødelagte vaiere og strømper.

8. Armlener 

 F 8.1. Funksjon / slitasje

Kontroller og skift ut alle slitte 
deler, sørg for at låsing og funksjon i 
bevegelige deler fungerer bra.

 F 8.2. Plastplugger / foringer 

Sørg for at foringshylser og plastplugger 
sitter på plass, skift ut slitte eller 
ødelagte deler.

 F 8.3. Armlenepads / erstatning / 
rengjøring

Bytt ut armlenepads med nye.

 F 8.4. Armlenemekanikk / funksjon

Kontroller alle sveiser og at det ikke er 
skader på rørsystemet som kan forringe 
eller svekke strukturen. 

 9.Tilbehør  

 F 9.1. Tilbakestilling

Fjern tilbehøret som normalt ikke 
skal sitte på stolen og sjekk dem som 
nedenfor før det eventuelt kan settes 
tilbake på lager.

 F 9.2. Mekanikk

Kontroller alle sveiser og at det ikke er 
skader på mekanikken som kan forringe 
eller svekke konstruksjonen.

 F 9.3. Funksjon / slitasje

Kontroller og skift ut alle slitte 
deler, sørg for at låsing og funksjon i 
bevegelige deler fungerer bra.

 F 9.4. Polstrede deler

Kast polstrede deler for å forhindre 
spredning av forurensning, kast eller 
vask deksler i henhold til merking av 
vasketråd. 

10. Sluttkontroll

 F 10.1. Prøvekjøring

Testkjør stolens funksjoner og kontroller 
at alle funksjoner, elektriske funksjoner 
og bremser fungerer som de skal. Hvis 
stolen skal oppbevares, bør stolen 
settes i dvale med den tilhørende  
9V-adapteren for å spare på batterier 

GJENBRUK, FORTS.
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RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELLE TILPASNINGER AV MERCADO MEDIC ABS PRODUKTER 

Tilpassing må kun utføres av personale som har gjennomgått Mercado Medic ABs opplæring for service og 
rekondisjonering. Artikler som er oppført på listen over gjeldende kombinasjonsavtaler på www.mercado.se/mercado-
dokument kan monteres med opprettholdt CE-merking fra Mercado Medic AB. Hvis en artikkel som ikke er oppført på 
listen over gjeldende kombinasjonsavtaler skal monteres, må kundeautorisert personale kontakte Mercado Medic AB for 
skriftlig godkjenning. 

Artikkelen som skal vurderes, må sendes fysisk til Mercado Medic AB enten av kunden eller leverandøren av artikkelen 
det gjelder. Mercado Medic AB kontakter deretter leverandøren av den aktuelle artikkelen hvis en kombinasjonsavtale er 
aktuelt, utfører Mercado Medic AB en risikoanalyse på ønsket artikkel. Når risikoanalysen er utført, mottar kunden en 
skriftlig erklæring.

Stoler som har gjennomgått endringer som beskrevet nedenfor, skal verifiseres av Mercado Medic AB for at  
Mercado Medic AB skal opprettholde produktansvaret.

 • Polstrede detaljer, slik som seter, ryggstøtter, armlener, sidestøtter, overkroppsstøtter og nakkestøtter kan tilpasses så  
  lenge produktets eksterne justeringsmålingene ikke overskrides. 
 • Tyngdepunktet over heisene skal opprettholdes/sentreres for best mulig funksjon.
 • Polstrede detaljer må oppfylle gjeldende brennbarhetskrav og andre miljøkrav.
 • Overflater som belastes med betydelig vertikal kraft må ikke havne utenfor den flaten (basen) som dannes av   
  hjulsenterpunktene.

Hvis disse retningslinjene følges, beholder Mercado Medic AB produktansvaret for sitt produkt.

Produkter som spesialtilpasses av pleier utenfor Mercado Medic ABs direktiv der pleieren også overtar produktansvaret, 
kan tilbakestilles til originaltilstand. Dette må gjøres av en autorisert tekniker som er godkjent av Mercado Medic AB. 
Mercado Medic AB får da igjen produktansvaret i henhold til CE-merking 93/42 EØF; Forskrift om medisinsk utstyr 
(MDD).

For spørsmål angående tilpassing/spesialtilpassing, ta kontakt med Ronny Fogelqvist:  
Tlf.  0708 27 96 14 
E-post  ronny.fogelqvist@mercado.se
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SITTEHØYDE/SETELØFT

DET FINNES TO TYPER SETELØFT:
Gassfjær og elektrisk. Det finnes to løftesøyler for 
høy og lav setehøyde. Hendelen for regulering med 
gassfjærer kan plasseres under setet eller armlenet. 
Elektrisk regulering er som standard montert med 
håndkontroll.
OBS! Lette personer kan trenge hjelp med å heve og 
senke den gassfjæringsregulerte sitteenheten.

REGULERING

1. Setehøyde. Gassfjær – beveg hendelen oppover.
2. Setehøyde. EL - for regulering opp/ned
3. Setehøyde. EL - regulering med håndkontroll. 

1

3

2

3

TILT

DET FINNES TRE TYPER TILT: 
Regulering med ratt, gassfjær eller elektrisk.
Gassfjærreguleringen kan plasseres ved setets venstre 
bakkant eller under armlenet. Elektrisk regulering er 
som standard montert under armlenet.
Standard på intervallet på setetilten er +15º/–8º.

REGULERING

1. Tilt. Rattregulering
2. Tilt. Gassfjær - for regulering bakover
3. Tilt. Gassfjær - for regulering framover
4. Tilt. Elektrisk for regulering bakover/framover
5. Tilt. Elektrisk – regulering i løs boks. 

Venstre knapp = framover.
Høyre knapp = bakover.

Gassfjærregulering under setet Elektrisk regulering under 
armlene 

Gassfjærregulering 
under armlenet

Håndkontroll

Gassfjæringsregulering 
under setet 

2

Gassfjærregulering 
under armlene

3

Rattregulering

1

Håndkontroll

5

1

BRUKERVEILEDNING

BREMS

OBS! Bremsen må alltid være på når man setter seg 
på eller reiser seg fra stolen. Bremsen må kontrolleres 
regelmessig. Ved slitasje må bremsefoten av gummi 
byttes. Bremsefunksjonen kan være nedsatt på ujevnt 
underlag.

DET FINNES TRE TYPER BREMSER:
Bremsespak, fotbrems og el-brems.

1

2

4

Håndbrems HåndkontrollFotbrems

5

Elektrisk brems i løs 
boks 

Elektrisk regulering

4

REGULERING

1. Brems, PLUS-understell 48 for spak fremover
2. Brems, PLUS-understell 43 for spak bakover, pedal nedover
3. EL-brems, trykk på knapp
4. EL-brems, trykk på knapp

5. Bremsespakfestet – Hvis du vil bremse stolen når armlenet er 
justert ut i bredden, løsner du skruen på bremsespakfestet med 
en 6 mm unbrakonøkkel, drar ut festet, fester skruen i neste hull og 
strammer skruen med unbrakonøkkelen.
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ARMLENER

REGULERING

1. Høyderegulering
2. Bredderegulering
3. Nedfelling 1

1

1
3

2

2
2

RYGGMEKANISME 

DET FINNES FIRE TYPER  
RYGGMEKANISMER:
 
Standard, Medic, Comfort og EL.
Alle finnes i lav og høy utførelse (alle stolene på 
illustrasjonene har lav rygg). Alle ryggmekanismer 
har separat regulering for høyde, dybde og vinkel. 
Medic- modellen har økt dybdeinnstilling.

REGULERING

1. Høyde
2. Vinkel på ryggmekanisme
3. Vinkel på ryggplate
4. Dybde
5. Ryggvinkel Elektrisk – regulering i løs boks.  

OBS! Sikre at Medic-ryggmekanismen justeres inn i festet 
slik at snaplåsen låser i festet under setet og ikke kan løsne.

Standard

Standard Nedfellbare armlener

1

1

33

2

2

4

Medic Comfort

1

1

2

3 3

VALG AV ULIKE TILTUTSLAG - ALLVINKELKRYSS (TILBEHØR) 

REGULERING

1. Armlener som er plassert posisjon 1, 
følger setet ved tilting.

2. Armlener som er plassert i posisjon 2, 
følger ikke setet ved tilting.

3. Man kan velge mellom tre tiltutslag:  
1. Framover 15˚, bakover 8˚  
2. Framover 8˚, bakover 15˚  
3. Framover 0˚, bakover 23˚ 
Ved valg av posisjon 3 må stolen 
utstyres med understellsforlenger

3

2

1

3
2

1

Håndkontroll

5

BRUKERVEILEDNING

1

2 2

EL-regulering
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BRUKERVEILEDNING

INNSTILLING AV COXIT-KLAFFER

REAL PLUS COXIT / ELEKTRISK
Det er to varianter av hvordan coxit-klaffene kan 
reguleres. På stol uten setevinkling sitter reguleringen 
under setets fremkant. På stol med setevinkling sitter 
reguleringen under setets bakkant.

REGULERING

1. Løsne, still inn ønsket vinkel og stram.
2. Vri rattet for å senke/heve klaffen.

2

1

LADING

Batterilader real 9000 Type 2240–24 V med art.nr. 804428 må brukes ved lading av stolen. Ettersom stolen 
EMK-testes som en enhet sammen med laderen, er det behov for ekstra tester dersom man ønsker å bruke 
en annen lader. Ved  bruk  av en annen lader eller andre batterier  enn de som leveres av Mercado Medic AB 
sammen med produktet som er CE-godkjent er Mercado Medic AB’s produktansvar ikke lengre gyldig for 
batteri, lading og øvrig elektronikk på stolen.
Lading av batteriet bør skje regelmessig, om mulig en gang i døgnet på dagtid.  Å lade batteriet fullt ved 
daglig lading vil ta 2-6 timer. Det er viktig for batteriets levetid at det aldri blir helt utladet. Ved lengre tids 
oppbevaring bør batteriet kobles helt ut. Se “Bytte av batteri” i monteringsanvisningen. 
Hvis stolen er utstyrt med håndkontroll kan batterinivå avleses på indikatorlampene. (1)
På en lading kan du med høy aktuator kjøre fulle opp-ned-repetisjoner ca. 120 ganger med 80 kg last, eller ca. 
90 ganger med 150 kg last. 
 
SLIK LADER DU STOLEN
Sett kontaktpluggen (2) på laderen til ladeuttaket (3) (ladeutaket kan være plassert under stolens sete eller 
armlene). Koble ladestøpselet på laderen til ladekontakten. Koble deretter kontakten på laderen til et vegguttak. 
Lysdioden på laderen indikerer at ladingen pågår. Når lysdioden endrer farge fra oransje til grønt, er batteriet 
ferdig ladet. Ingen elektriske funksjoner fungerer mens stolen lades. Lading av stolen må skje på et trygt sted. 
Velg derfor et vegguttak som er lett tilgjengelig å koble laderen til. Ladeledningen er 1,8 meter og må ikke 
forlenges. I nødssituasjoner må du koble stolen fra strømnettet ved å trekke ut ledningen fra vegguttaket. Det er 
forbudt å sitte i stolen mens ladingen pågår.

INN OG UTKOBLING AV BATTERI
Ved lengre tids lagring kobles batteriet automatisk ut etter 7 dager. Batteriet kan også tvinges til å være koblet ut 
ved å koble en 9V strømforsyning (varenr. 804823) til ladekontakten og vente i minst 5 sekunder før du kobler 
fra strømforsyningen. Hvis du bruker håndkontroll, vil alle indikatorlysene blinke når batteriet er frakoblet 
og strømforsyningen kan kobles fra. Når batteriet er frakoblet, må batteriet lades hver fjerde måned for å 
opprettholde sin funksjon. Ved å følge disse ladeinstruksjonene vil batteriet ha tilstrekkelig kapasitet i 4 år. 
For å koble batteriet til systemet på nytt, kobler du batteriladeren til ladekontakten og stikkontakten. Vent minst 
5 sekunder før du kobler fra batteriladeren. Nå er batteriet koblet til, og systemet er klart til bruk. Det anbefales 
å la laderen være på og lade batteriet helt etter at produktet har blitt lagret med batteriet i frakoblet stilling.

ROTASJONSUTLØSER (TILBEHØR)

OBS! Rotasjonen må være i låst stilling når man setter og 
reiser seg. Kontroller at sperren har klikket i.

REGULERING

1. Skru rattet med klokken for å løsne og mot klokken for å 
låse.

1
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BRUKERVEILEDNING

LADING

FØR FØRSTE GANGS BRUK
Produktet leveres av Mercado Medic AB med batteriet avkoblet. Før første bruk må batteriet være koblet til 
systemet. Dette gjøres ved å koble batteriladeren til laderuttaket og stikkontakten. Hold batteriladeren tilkoblet 
til batteriet er fulladet. Dette vises med grønt lys på laderens LED. Hvis en håndkontroll brukes, vises dette også 
ved at de tre grønne batteriledlysene på håndkontrollen blinker synkront. Selv når batteriet er koblet fra, kan det 
hende at batteriet må lades opp, da det alltid er noe selvutlading i et batteri.

OBS!
Lading av batteriet er spesielt viktig på de stolene som har elektrisk brems, el-tilt og el-rygg, da funksjonen krever 
høyere batterikapasitet for ikke å tape funksjonen. Sikre funksjonene ved å lade batteriet en gang i døgnet. Bytte 
av batteri må bare utføres av personell som er godkjent av Mercado Medic AB. Se “Bytte av batteri” i monte-
ringsanvisningen.

FEILSØKING FOR ELEKTRISKE FUNKSJONER PÅ DIN STOL
Funksjonene går overhode ikke:
• Det kan hende at batteriet må lades opp. Se instruksjonene ovenfor.
• Arbeidssyklusen kan ha blitt overskredet. Hvis bruken av de elektriske funksjonene nærmer seg grenseverdien, 

begynner varsellampen på kontrolleren å blinke (! Symbol). Hvis bruken overskrider grenseverdien, slås de 
elektriske funksjonene av og kan ikke brukes igjen før systemet har kommet seg. Hvis brukeren trykker på en 
knapp før systemet har kommet seg, vil varsellampen blinke.

• En intern feil kan ha blitt oppdaget av systemet, som deretter slår av en eller alle funksjonskanaler og 
varsellampen på kontrolleren lyser. Systemet tilbakestilles automatisk etter 10 sekunder. Hvis feilen er løst, 
låses alle funksjoner opp igjen, og varsellampen slukker.

• Tastelåsen kan være aktivert. For å aktivere eller deaktivere knappelåsen for en funksjon, trykk og hold begge 
retningsknappene til gjeldende funksjon i minst 3 sekunder.

Stolens elektriske funksjoner går sakte:
• Batteriet må lades opp. Se instruksjonene ovenfor.

Hvis ingen av de ovennevnte tiltakene løser problemet, kan det være nødvendig med service. Kontakt Sunrise 
Medical eller Mercado Medic AB. Se kontaktinformasjon på siste side i manualen.

NØDSTOPP
Dersom systemet av en eller annen grunn ikke avbryter en bevegelse når den tilsvarende funksjonsknappen slip-
pes, kan det avbrytes ved å trykke på en av de andre knappene på kontrolleren. Hvis det brukes en fast montert 
kontrollboks i stedet for manuell styring, oppnås den samme nødstoppfunksjonen ved å trykke på kontrollknap-
pen for bevegelse i en annen retning.

32

Indikatorlamper
A. Lading er nødvendig
B. Batterinivå
C. Varsellampe  
    (intern feil/knapplås)

1

A B C
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