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Rengjøring, vedlikehold og lading

Stolen skal tørkes av og holdes ren for støv og smuss. Setetrekket rengjøres med såpevann. Sete, rygg og det øvrige
skummaterialet er av funksjonelle årsaker ikke vanntett. Av hygieniske årsaker skal ved bytte av stoff trekk også skum-
materialet og seteplaten byttes ut.

El-heisen skal regelmessig kontrolleres med tanke på støv og smuss: Kjør opp seteplaten til øvre
posisjon. Gjør rent med en klut. Vann eller annet løsemiddel skal ikke benyttes. Smør deretter inn
sylinderen med et tynt lag teflon- eller silikonbasert smørefett. Disse kladder ikke slik som minera-
loljebasert fett.

Når batteriindikatoren (4, se illustrasjon på forrige side) viser bare røde markeringer, betyr dette at
stolen kjøres på reservekraft. Ladning av batteriet bør skje umiddelbart da det kun er 10% igjen av
kapasiteten. Hvis du fortsetter å kjøre med stolen vil de røde lampene begynne å blinke for å minne
deg på om at ladning er nødvendig. Før ladning skal stolen være avskrudd. Koble ladekontakten (1)
til ladeuttaket (2) på kontrollpanelets fremside. Tilkoble deretter laderens nettkontakt til veg-
guttak. Lampen (4) lyser fast gult mens ladning pågår. Når lampen (4)  slutter å lyse er batte-
riet ladet til 90% og kan brukes. Men for ladning til 100% bør man vente til lampen (5) lyser
fast.
Ved bytte av batteri (anbefalt merke: Sonnenschein, typebetegnelse: Dryfit A 500 12V 25A),
vær nøye med at batterikabelen som er merket med pluss festes til plusspolen på batteriet og
at minuskabelen festes til minus polen.

Tenk på følgende når du håndterer batterier:
- Kortslutt aldri batteriet.
- Kast ikke batteriet på åpen flamme.
- Utsett ikke batteriet for kraftige slag.
- Ved kontakt med batterisyre, skyll med store mengder vann i min. 15 minutter, kontakt deretter lege.
- Defekte batterier skal leveres på en miljøstasjon.
Nødvendig verktøy, fett mm for vedlikehold av stolen kan bestilles fra Handicare.
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Justering av manøverboksens stilling

Manøverboksen kan justeres i dybde og sideveis. For å justere i dybde skru ut skruen (1) med
5 mm sekskant nøkkel. Flytt manøverarmen til ønsket posisjon (tre muligheter) og monter
deretter skruen. Sideveis kan manøverboksen flyttes både til innsiden og utsiden av armlenet.
Manøverarmen er leddet i to punkter, hvilket gjør horisontal forflytning av manøverboksen
uten verktøy mulig. Skyv manøverboksen i ønsket stilling og den låser seg selv. Manøver-
boksen kan plasseres på valgfri side av stolen. 1

1

3
5

4

Feilsøkning

Symtom Årsak Tiltak
Stolen kan ikke kjøres Laderen tilkoblet Koble ifra laderen

Batteriet uladet Lad batteriet

Funksjonsdisplayet indikerer med en Elektronikken har hengt seg Sku av - sku på
strek, stolen kan ikke kjøres

Stolens motorer går men drivhjulene Frikkoblingen i ulåst stilling Lås frikoplingen
driver ikke 

Stolen kan ikke heves og senkes Feil i elektronikk/styreboks Kontakt forhandler

Telefon: 69 24 44 00 - Telefaks: 69 24 45 00 - 
adresse: PB 163, 1501 Moss - post@handicare.no  - www.handicare.no

Telefon: 69 24 44 00 - Telefaks: 69 24 45 00 - 
adresse: PB 163, 1501 Moss - post@handicare.no  - www.handicare.no

BRUKS- OG 
VEDLIKEHOLDSANVISNING 
REAL MOBIL 6100/6200/6400



1/0

2
1

2
3

5

6

4

77

8

9

Setevinkling (tilleggsutstyr)

sveivergulert
Gasfjære
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Setevinkling finnes i tre ulike utførelser: manuell,
gassfjær og sveivergulert setevinkling. Regule-
ringen for gassfjærregulert vinkling sitter i setets
venstre bakkant (2) og justeres ved at spaken føres
forsiktig fremover. Reguleringen sitter alternativt
under den ene armstøtten (3). Sveivregulert sete-
vinkling manøvreres med sveiven (4). Vinklings-
intervallet kan stilles inn med mutterne (5).

Ryggstøtte

1

32

4

5

4

4

2

1

2Standard ComfortMedic
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Det finnes tre typer ryggmekanismer : Standard, Medic og Comfort. Ryggen finnes i lav og høy utførelse (illustrerte
stoler har alle høy rygg).Alle ryggmekanismer har separate reguleringer for høyde (1) og vinkel (2). Løsne vrideren, still
inn ønsket høyde/vinkel og lås deretter vrideren igjen. På Comfortmodellen med gassfjærregulering, må spaken føres
fremover for å endre vinkelen. Medicmodellen kan justeres i dybden med vrideren (3). I den høye utgaven kan også vin-
kelen på selve ryggen justeres med vrideren (4). Comfortmodellen har i begge utførelser en vrider (5) for å kunne justere
vinkelen på ryggen. Ryggmeknismen kan som tilbehør reguleres med gassfjær eller elektrisk.

Stolen har utskiftbare komponenter, tilbehør og funksjoner med innstillingsmu-

ligheter for individuell tilpasning. Stolen skal kun brukes av den person og til det

formålet stolen er beregnet for. Stolen er beregnet for innendørsbruk og skal

ikke utsettes for vann, andre væsker eller kjemikalier. Ei heller høy varme eller

langvarig og intensiv sollys eller annen stråling. Stolen skal ikke utstyres med

annet tilbehør eller komponenter enn det som godkjennes av Handicare. Repa-

rasjoner og annet teknisk arbeid skal kun utføres av personer autorisert av

Handicare. Les nøye gjennom denne bruksanvisning før stolen tas i bruk.

Armlen

Fotplate/benstilling

Frikobling av magnetbrems

April 2002

Armlenene kan justeres i høyde og bredde samt felles bakover. Høyden justeres med rattet
(1). For å senke armlenet, skru rattet utover. For å høyderegulere, løft armlenet til ønsket
høyde og lås deretter rattet. Bredden låses med rattet (2). Løsne rattet, still inn og lås. Fel-
lingen av armlenet gjøres med kula (3). Dra ut og fell bakover. Anordningen låses automa-
tisk når armlenet felles tilbake i oppreist stilling. Den automatiske låsingen kan hindres ved
å vri kula (3) en kvart omdreining.

Fotplaten kan justeres i høyde og i vinkel. For å justere fotplatens høyde; løsne skruen (1)
med en 3 mm sekskant nøkkel. Still inn ønsket høyde, obs! Påse at skruen går inn i en av det
indre rørets forsterkninger, og dra til skruen. Fotplatens vinkel justeres med skruen (3), bruk
5 mm sekskant nøkkel. For å senke; skru mot klokka. 
Fotstøttens vinkel kan justeres i fire stillinger; Løsne og ta bort skruen (2) med 5 mm sek-
skant nøkkel. Still inn ønsket vinkel, sett tilbake skruen i riktig hull og skru til.

Frikobling gir mulighet til manuell forflytting av stolen. Vri manøverplaten (1) på begge
hjul en kvart omdreining mot klokken for å frikoble magnetbremsen. Hvis det er vanskelig
å vri manøverplaten, prøv å skyve stolen litt frem og tilbake. For å koble bremsen inn igjen,
vri manøverplaten (1) på begge hjulene en kvart omdreining med klokken og skyv stolen
forsiktig inntil magnetbremsen kobles inn med ett tydelig "Klikk".
Obs! Hovedstrømbryteren må aldri være innkoblet når magnetbremsen er frikoblet. Mag-
netbremsen må aldri kobles inn ved hjelp av motoren. Stolen må aldri transporteres med
magnetbremsen frikoblet.

Elektrisk rullestol for innendørsbruk beregnet på personer med nedsatt funksjon i nakke/rygg, ben og armer.
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Slå på hovedstrømbryteren (1). Kontroller batterinivået (4). Batterinivået bør ikke være nede
på det røde området. (se "lading")

Kjøring: Påse at funksjonsdisplayet (3) viser sifrene 2 (normal hastighet) eller 1 (lav has-
tighet). Hvis ikke, trykk på funksjonsknappen (2) inntil en av disse sifrene vises. Før joystick
(5) rett frem for å kjøre fremover og skrått venstre/høyre fremover for å svinge. Stolen kan
svinges rundt ved å dra joystick (5) rett til venstre/høyre. For å rygge dra joystick (5) bakover.

Heving/senking av sitteplaten alternativt med elektrisk setevinkling/ryggvinkling: Trykk på
funksjonsknappen (2) inntil bokstaven A vises. Før joystick sideveis for å bytte mellom A, B
eller C i funksjonsdisplayet (3). A styrer hev/senk av stolen, B setevinkel og C ryggvinkel. Før
joystick (5) fremover/bakover for å betjene de ulike valgene.

Når stolens elektriske funksjoner ikke benyttes innen fem minutter slår manøverboksen seg av
for å spare på batteriet. For å starte opp elektronikken trykk på hovedstrømbryteren (1) alter-
nativt rør joystick (5). Tidsintervallet for automatisk avstengning kan stilles inn.

Tute: Trykk på knapp (5).

Låsefunksjon: For å låse elektronikken brukes magnetnøkkelen (9). Elektronikken må være
påslått med hovedstrømbryteren (1) ved låsing/opplåsing. Magnetnøkkelen (9) holdes mot
symbolet (8) for låsing/opplåsing. Ved låsing slukkes manøverpanelet helt, for å låse opp må
hovedstrømbryteren (1) slås på. Når stolen er låst ( og påslått) blinker en lampe i symbolet (8).

Knappene (7) har ikke blitt programmert for noen funksjon.

Manøverboks, manøvrering
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