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ERGOtip X EL skal anvendes på et vandret underlag – sto-

len må aldrig bruges på skrånende underlag. 

 
Oplad stolens batteri før ibrugtagning. 

HVIS stolen anvendes til patienttransport gælder følgende forholds-
regler:

a. Stolen må IKKE være fremadkippet

b. Stolen skal være i LAVESTE position

c. Udvis største forsigtighed ved kørsel over fx dørtrin o. lign.

d. Læs brugsvejledningen nøje igennem, før du anvender produktet.  
 Vær opmærksom på alle anvisninger og følg dem.  Opbevar brugs- 
 vejledningen sammen med stolen.

Max. belastning:   130 kg.

ERGOtip Care er CE-mærket, testet og godkendt i henhold til ISO/EN 
12182:2012. 

OPLADNING KAN FORETAGES PÅ STOLEN 

 
a. Tag ladestikket ud af holderen bag på stolen og sæt i en almindelig 
    stikkontakt. Under opladning vil håndbetjeningen lyse. Når oplad 
    ning ikke længere er påkrævet, vil håndbetjeningen lyse grøn.

b. Indsæt ladestikket i holderen igen, når opladningen er slut. 

c. Oplad batteriet SENEST, når indikatorerne for batteriniveaet skifter 
    til det nederste af de tre niveauer.  

Opladning må ikke foretages i vådrum, eller hvis stolen er våd eller  
med en bruger siddende i stolen. 
STOLEN MÅ IKKE ANVENDES UNDER  OPLADNING!

 
OBS !  Ved rengøring af stolen skal motorernes stempler være  
kørt HELT ind i ”huset”. 

 
OBS! ERGOtip Care er et redskab til professionel patient håndtering  
og vi anbefalerat produktet udelukkende bruges af faguddannet  
personale.  
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Betjening af stolen 

HVORDAN INDSTILLES SÆDEHØJDEN: 
Tryk på den øverste af tasterne i øverste�Āųĩ±ĹƋ�Ş¿�
håndbetjeningen, og hæv stolen til den ønskede 
højde. Slip tasten igen: Indikatorer for batteriniveau. 
STOLEN ER NU FASTLÅST I STILLINGEN.  
 
Tryk på den nederste af de to taster i den øverste 
Āųĩ±ĹƋ�Ş¿�Ę¿ĹÚÆåƋģåĹĜĹčåĹ�üŅų�±Ƌ�Ÿ¸Ĺĩå�ŸƋŅĬåĹ�ƋĜĬ�
en ønsket sædehøjde. Slip tasten igen:   
STOLENS POSITION ER NU FASTLÅST. 

HVORDAN TIPPES STOLEN BAGUD: 
Tryk på den højre af håndbetjeningsboksens taster 
i den midterste række knapper, tip stolen til den 
ønskede siddeposition. Slip tasten: 
STOLEN ER NU FASTLÅST I STILLINGEN.  
 
FØR tipning påses, at spanden er skubbet ind forbi det lodrette rør-
stykke på bakkenglideren, så den ikke falder ud ved  tipningen. 
 
HVORDAN TIPPES STOLEN FREMAD: 
Tryk på den venstre af håndbetjeningsboksens to taster i den mid-
terste række knapper, tip stolen til den ønskede siddeposition. Slip 
tasten igen. 
STOLEN ER NU FASTLÅST i DENNE STILLING. 
 
 
HVORDAN LØFTES SÆDET: 
Tryk på den venstre af håndbetjeningens to taster 
i den nederste række knapper, hæv sædet til den 
ønskede højde. 
 
HVORDAN LØFTES RYGLÆNET: 
Tryk på den højre af håndbetjeningens to taster i den nederste række 
knapper, hæv ryggen til den ønskede højde.  
 
 

Ved brugers ind-/udstigning i/fra stolen samt ved tipning SKAL det 
ŸĜĩųåŸØ�±Ƌ�ŸƋŅĬåĹŸ�ĘģƚĬ�åų�±ā¿ŸƋØ�Ņč�±Ƌ�ĘģƚĬåĹåŸ�ÆųåĵŸåŞåÚ±Ĭåų�FUU)�
”peger” ind under stolen ! 
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HUSK:  Fodhvilerens låseclip sættes på plads igen efter indstillin-
gen. 
 
4.     Rullernes højde kan indstilles med håndskruen bagpå.  
 

 
Under indstillingen skal man tage hensyn til den klemrisiko,  
der altid er til stede.

Disse slidser kan have skarpe kanter, som man kan rive sig                         
på ved et uheld, når fodhvilerne ikke er monteret på en stol.

 
Ekstra tilbehør

Se www.danrehab.dk

Brugsvejledning af fodhvilere 
 
Et fodhvilerpar består af to højdeindstillelige fodhvilere (én til højre 
og én til venstre fod). 
 
1.  Anbring fodhvileren i beslaget, som er svejset på stolens forkant. 
I hver side af beslaget er en slids, som fodhvilerens ”knopper” gli-
der ned i og derved låser fodhvileren for sidedrej.  
 
2.  Ønskes fodhvileren svinget ud til siden, løftes fodhvileren godt 
1 cm lodret  - nemmest i krumningen: Herved glider fodhvilerens 
”knopper” op af slidserne, og fodhvileren kan nu drejes til siden. 
 
3.  Fodhvileren kan indstilles i længden ved at fjerne dens låseclip 
og derefter trække eller skubbe fodhvilerens inderrør til den øn-
skede længde.  

 
 
 

STANDS ØJEBLIKKELIGT, HVIS STOLEN KØRER SKÆVT OP!    
Konsultér fejlsøgningsskemaet på  www.danrehab.dk eller ring til  
Teknisk Support på tlf.  +45 86 44 73 55. 

 
 

Ved brugers ind- og udstigning må særlig opmærksomhed 
vies til evt. tipningsfare.  
 

 
 

STÅ ALDRIG PÅ FODHVILERNES FODPLADER! 
Hvis brugeren læner sig kraftigt fremad, kan der opstå tipnings-
fare, hvis forhjulene ikke er låst, og hvis bremsepedalerne ikke 
peger væk fra stolen.

Håndtering af armlæn 
 
 
 

�¸ų�ŅŞĵ¸ųĩŸŅĵ�Ş¿�ŞŅƋåĹƋĜåĬ�ĩĬåĵĹĜĹč�±ü�ƴ¸ƴ�åĬĬåų�ĀĹčųå�ƴåÚ� 
nedfældning af armlæn!

Rengøring og vedligeholdelse 
 
Ved usædvanlige lyde og/ eller evt. ujævn motorgang STANDSES  
tipningen. Kontakt evt. en fagmand eller forhandleren/producenten.  
Rengøring foretages med ikke-ætsende rengøringsmidler, hvorefter 
stolen spules. Den efterfølgende aftørring sker bedst med en blød 
klud.  Armlæn, ryglæn, sæde og hjul kontrolleres med jævne mel-
lemrum – efterspændes eventuelt – og holdes fri for hår m.m. for at 
bevare den optimale køreevne.


