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T REAL PLUS E REAL PLUS KINDEREN/MINI I REAL PLUS COXIT

E REAL PLUS EL I REAL PLUS KTNDEREN/M|Nt EL E REAL PLUS COXIT EL

LEER UW REAL 9OOO PLUS KENNEN

CONTROLEPUNTEN VOOR GEBRUIK
1. Zel de armsteunen op de juiste hoogte en vergrendel de knop voor de hoogteregeling.
2. Monteer de rugpaal op de juiste bevestiging en vergrefidel de knop voor de hoogteregeling van de rugsteun.
3. Monteer de remhendel op de juiste bevestiging (aan de linker- of rechterkant). Geldt niet voor de elektrische rem.
4. Alle knoppen en hendels moeten zijn aangedraaid voordat u in de stoel gaat zitten.
5. De stoel moet altijd op de rem staan wanneer u gaat zitten of opstaai.
6. Om de elektrische íuncties te kunnen gebruiken, trekt u de rode transportbeveiliging uit de laadaansluiting

(van toepassing op de elektrische stoel).
7. Laad de stoel voor het eerste gebruik op volgens de bijgevoegde instructie (van toepassing op de elektrische stoel).
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BELANGRIJKE INFORMATIE EN KLASSERING

De REAL-stoel heeft verwisselbare onderdelen, accessoires en functies met instellingsmogetijkheden voor individuele
aanpassing. De stoel dient alleen te worden gebruikt door de persoon en voor het doel waarvoor deze is bedoetd. De
sÍoe/ rs bedoeld voor gebruik binnenshuis en mag niet worden blootgestetd aan water, andere vloeistoffen of chemicaliiin.
De stoel mag ook niet worden blootgesteld aan extreme hitte of langdurige en intensieve zonneschijn of andere straling.
De stoel mag alleen worden uitgerust meÍ accesso ires of onderdelen die door Mercado Medic AB zijn goedgekeurd.
Reparaties en andere technische maatregelen mogen alleen worden uitgevoerd door personeel dat hiertoe door Mercado
Medic AB is goedgekeurd. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat de stoel in gebruik wordt genomen.

. REAL PLUS EL valt onder beschermingsklasse ll, interne batterij.

. REAL PLUS EL valt onder beschermingsiype B.

' REAL PLUS EL is getest door EMC en volgens EN 60601-"1-1 en EN 60601 -1-2 endient daarom.
te worden gebruikt volgens onze gebruiks- en onderhoudsaanwijzing.

' De EMC-bijlage kan worden gedownload op http;//www.mercado.se/pdf/swe/3/emc.pdf.
' De REAL PLUS EL kan worden gestoord door mobiele telefoons of andere radiofrequente communicatieapparatuur.
. Max. gebruikersgewicht: REAL PLUS 130 kg. REAL PLUS EL 1BO kg.

' De stoel moet in de juiste verpakking op een pallet worden getransporteerd. Binnenshuis bewaren bij ten minste
+10 "c.

' Alleen elektrische apparatuur van Mercado Medic AB mag worden gebruikt op de REAL PLUS EL.

' Let op! De elektrische functies van de REAL PLUS EL-stoelen mogen slechts 100/o van de tijd worden gebruikt
(max. 6 min/u), als deze grens wordt overschreden, kan de stoel defect raken.

. Dit symbool waarschuwt voor een beknellingsrisico.

REM

Let op! De stoel moer ahiid op de rem sraan wanneer u
gaat zitten of opstaat. De rem moet regelmatig worden
gecontroleerd. Bij slijtage moer de rubberen remvoer
worden yervangen. De werking yan de rem kan worden
beperkt op een ongelijkmatige ondergrond.

ER ZIJN DRIE REMTYPES:
Remhendel, voetrem en elektrische rem.

ZITHOOGTE/LIFTEN

ER ZIJN TWEE LIFTTYPES:
Met gasveer en elektrisch. Er is een standaard- en lage
zithoogte beschikbaar. De bediening voor de gasveer

kan onder de zitting of de armsteun worden geplaatst.
De elektrische bediening wordt standaard onder de
armsteun gemonteerd.
Let op! Lichte personen hebben mogelijk hulp nodig bij
het verhogen en verlagen van de ziteenheid mer gasveer.

Bediening van gasveer onder de
zitting.

BEDI EN I NG

1. Rem, PLUS-frame 48: breng hendel naar voren.
2. Rem, PLUS-frame 43: breng hendel naar voren,

pedaal naar beneden.
3. Elektrische rem: druk op knop.

Voetrem.
Elektrische rem
(optioneel).

BEDIENING

1. Zithoogte. Gasveer: breng de hendel omhoog.
2. Zithoogte. Elektrisch: breng de hendel omhoog/omlaag.
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Bediening van gasveer onder de armsteun
(optioneel). - Elektrische bediening'"

" Elektrische bediening is optioneel verkrijgbaar
met los kastje/loystick/aÍstandsbediening.
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Z'TTING KANTELI NG (OPTION E EL)

ER ZIJN DRIE TYPES ZITTINGKANTELING:
Met zwengel of gasveer, en elektrisch.
De bediening voor de gasveer kan linla achterop
de zitting of onder de armsteun worden geplaatst.
De elektrische bediening wordt standaard onder de

armsteun gemonteerd.
De standaardinterval voor de hoek is +15ol-8".

BEDIEN ING
.1. Zittingkanteling. Met zwengel: draai aan de bediening.
2. Zittingkanteling. Met gasveer: breng de hendel

naar achteren.
2. Zittingkanteling. Gasveer: breng de hendel omhoog.
4. Zittingkanteling. Elektrisch: breng de hendel omhoog/

omlaag.

Bediening van gasveer onder
de zitting.

RUGM ECHAN ISM E

ER ZIJN VIER TYPES RUGMECHANISMEN:
Standaard, Medic, Comfort en Elektrisch.
Ze ztjn allernaal beschikbaar in een lage of hoge

uiwoering (de afgebeelde stoelen hebben allemaal een

lage rug). De hoogte, diepte en hoek kunnen op alle
rugmechanismen afzonderlijk worden ingesteld.
Het Medic-model heeft een vergrote diepte-instelling.

Standaard. Medic (optioneel)

ARMSTEUN

BE.DIEN ING

'1. Hoogteregeling.
2. Breedteregeling.
3. Kanteling.

Bediening van gasveer onder de
armsteun.

BEDIENING

1. Hoogte.
2. Hoek van rugmechanisme.
3. Hoek van rugplaat.
4. Diepte.
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Comfort (optioneel).
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Inklapbare armsteunen
(optioneel).
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Elektrische bediening.

Elektrische bediening
(optioneel).

Standaard.



ROTATI EVRIJG EVI NG (OPTION EEL)

Let op! De rotatie moet altijd zynvergrendeld wanneer u gaat

zitten of opstaat. Controleer of de vergrendeling is vastgeldikt.

BEDI EN I NG

1. Met de klok meedraaien voor vrijgeven, tegen de klok in om
te vergrendelen.

I NSTELLEN VAN COXIT-DELEN

REAL PLUS COXIT/EL
De coxit-delen kunnen op twee manieren worden
ingesteld. Op stoelen zonder zittingkanteling zit de

bediening onder de voorzijde van de zitting. Op stoelen

met zittingkanteling zit de bediening onder de achterzijde

van de zitting.
BEDIEN ING

1. Losdraaien, de gewenste hoek instellen en vastdraaien.
2. Draai de bediening om de delen omlaag/omhoog te zetten.

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 uril 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.

\7e 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. Vror de levensduur van de batterij is het
van belang dat deze nooit helemaal ontlaadt.

OPLADEN (VNN TOEPASSING OP DE
ELEKTRISCHE STOEL)
Sluit de oplaadstekkervan de laderaan op de oplaadaansluitin!
(l) 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
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wanneer de led verandert van oranje naar groen. De stoel

kan niet worden verhoogd of verlaagd wanneer deze wordt
opgeladen.

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 b1j

het verwisselen van de batterij (rypeaanduiding: HP7-12
12Y 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 fiunctie van de stoel niet meer werkt, is
er waarschijnlijk een zekering uitgevallen. Controleer de

zekeringen. Deze zíjn geplaatst onder de zitting op het

snoer tussen de batteri.j 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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