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Forord

Tillykke med den nye Fitform 576 Nordic2 stol som vi tror du vil få meget glæde af. Fitform 

Nordic produceres efter de højeste kvalitetsstandarder når det gælder funktionalitet, 

holdbarhed, sikkerhed og exceptionel siddekomfort. 

Denne manual er skrevet til alle brugere af stolen, både for den som sidder i stolen samt 

eventuelle pårørende, plejepersonale og terapeuter.

LÆS MANUALEN GODT FØR BRUG. I tillæg til anbefalinger og advarsler og generel 

brugsanvisning, vil du også finde information om tilbehørsløsninger og rengøring. 

Følger du anvisningerne nøje, vil du få glæde af stolen i mange år. 

4
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1. Advarsler og generel information

Din Fitform 576 Nordic2 stol er blevet nøje kontrolleret af producenten Wellco (www.

wellco.nl) og importøren Medema Norge AS (www.medema.no) og vil blive leveret klar til 

brug. Tjek dog at ryggen er korrekt monteret (se anvisning side 7).

 

Læs og følg denne del af manualen nøje, da den indeholder vigtig sikkerhedsinformation. 
Kontroller for en sikkerheds skyld at stolen er helt monteret før brug.

Løftemekanismen
ADVARSEL: Stolen er udstyret med en løftemekanisme med kraftige motorer. Før 
brug må du altid forvisse dig om, at intet kan komme i konflikt med eller sætte sig 
fast i mekanismen – vær specielt opmærksom hvis det er små 

                børn eller dyr i nærheden. 

Placering af stolen 
• Stolen må placeres så alle stolens reguleringer kan bruges uden at 
stolen rammer noget.
• Påse at ledningen ligger fornuftig og ikke medfører fare for at snuble

• Påse at stolen eller noget andet ikke står på stolens ledninger.
• For at undgå tipperisiko må stolen altid stå på et plant underlag.
• Undgå glat eller ujævnt underlag som stolen kan glide på      
• Stolen må placeres så man altid kan tage ledningen fra.
• Fitform Nordic er kun beregnet til indendørs brug

Brug af stolen
• Stolen er konstrueret til brug af en person
• Maksimal brugervægt er angivet på stolens skilt
• Brug ikke stolen hvis bruger vejer mere end angivet maksimal brugervægt 
• Belast ikke motorerne unødvendig, eller kontinuerligt. 

•   Vær specielt opmærksom når det er børn i nærheden, forlad da ikke stolen uden tilsyn
• Undgå at sætte dig hårdt ned i stolen, men brug gerne stolens oprejsningsfunktion i 
     modsat rækkefølge - når du sidder dig. Følg stolens bevægelser ned i siddende stilling, 
     dette vil skåne stolen (specielt vigtig ved tunge brugere)
• Stolen må ikke modificeres på nogen måde uden leverandørens godkendelse
• Stå aldrig på sætet eller på fodbrættet
• Det er kun sædet der er beregnet til at sidde på, sid aldrig på fodbrættet, armlæn osv.
• Leverandør og producent har intet ansvar for uautoriseret brug
• Selv om stolen er grundig testet efter alle gældende normer, kan man aldrig se helt bort
      fra at den kan reagere på elektromagnetiske felter som f.eks. alarmsystemer, mobiltelefoner  
    eller andet elektronisk udstyr. Stolen må i så fald frakobles umiddelbart.
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Transport
Det er ikke meningen at stolen skal transporteres efter at den er leveret til din 
adresse. Skal den flyttes et andet sted hen må det ske med samme varsomhed 

som for andre møbler. Påse at stolen ikke kan rykke sig under transporten. Wellco anbefaler 
at stolen transporteres i oprejst stilling, ikke med benstøtten ude eller ryggen bagover. Helt 
nede er bedst. Beskyt stolen mod meget høje eller lave temperaturer, høj fugtighed eller 
anden negativ effekt fra vejret. For bedst mulig beskyttelse mod støv og urenheder bør 
den tildækkes, gerne med et tæppe. Stolene bør bruges, transporteres og lagres indenfor 
følgende forhold:
Temperatur: 10-40 °C
Relativ fugtighed: 30-75%
Lufttryk: 70kPA -106kPA

Ved driftstop eller fejl på stolen 
Tjek altid først at ledningen/stikket er koblet til kontakten. Ved alle andre typer 
fejl på stolen, f.eks. skade på ramme, motorer, løftemekanisme eller elektriske 

komponenter, bør man tage stikket ud af kontakten og kontakte Hjælpemiddelcentralen/
forhandler, som vil stå for reparation snarest mulig. 
Producent/forhandler er ikke ansvarlig for nogen skade som opstår på grund af uforsigtig 
eller forkert brug, ref brugermanualen. 

Vedligehold
For at sikre at mekanismen ikke tørrer ud, anbefaler vi at du sprayer bevægelige 
dele med ikke aggressive smøremidler som f.eks. siliconespray eller tynd olie. 

Dette kan købes i butikkerne. Specielt gælder dette hvis man hører lyde fra mekanismen. Vi 
anbefaler at man min. 1 gang årligt kontrollerer stolen vedrørende sikkerhed og vedligehold.
Reparationer af stolen skal kun udføres af kyndige personer autoriseret af leverandør eller 
producent.

Tekniske specifikationer
Fitform Nordic er testet og godkendt i henhold til følgende standarder: EN12182:2012, 
EN16139:2013, EN1021-1 2014/EN1021-2 2014, EN60601-1(3rd edition) EN60601-1-2:2007 
+ Cor (Mar 2010)
Produktet er CE mærket i henhold til ovennævnte i kombination med tilhørende 
dokumentation, som denne manual og procedurer i henhold til EØS direktiv 93/42/EEC.
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2. Monteringsanvisning af stol før brug
Fitform 576 Nordic2 leveres færdig monteret og tilpasset fra leverandør. Eventuelle 
efterjusteringer foretages på stedet ved levering. Senere justeringer eller tilpasninger 
bestilles af din hjælpemiddelcentral eller ansvarlig leverandør.

Kontroller for en sikkerheds skyld at stolen er helt monteret før brug. Tjek specielt 
at ryggen er helt monteret, da den i nogen situationer leveres løst eller skubbes frem ved 
transport.

Levering af stol med svingbart understel:
For at forhindre tranportskader er Fitformstolen med svingbart understel blevet monteret på 
en plade og to strips forhindrer den i at rotere under transporten. Stolens oprejsningsfunktion 
er også løftet lidt op så svingfunktionen låses automatisk.
Gør følgende før brug første gang:
• Læg stolen forsigtig på siden og påse at betjeningspanelet ikke skades
• Fjern 4 skruer som svingskiven er skruet til pladen med.
• For at beskytte gulvet mod skader, kan de medfølgende beskyttelsesstrips sættes på 
undersiden af svingskiven, der hvor hjulene roterer.
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Kontroller ALTID at stolen er helt monteret før den tages i brug. Tjek specielt at ryggen er helt 
monteret og at rygmotoren er tilkoblet, da ryggen i en del situationer leveres løst eller vippet 
frem ved transport, blandt andet når stolen sendes i standard emballage.
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3. Brugsanvisning
 3.1 Fitform 576 Nordic2 

Tilslut ledningen i kontakten med 230 V.
Fitform 576 Nordic2 kan nu betjenes med håndbetjeningen.

A. Benstøtte ned
Når knap A trykkes ind kører benstøtten ned igen.

B. Benstøtte op
Når knap B trykkes ind vil benstøtten køre op. Hvis du vil have fodbrættet 
højere end endeposition kan knap D trykkes ind. Hele sædeenheden 
tiltes da bagover. Benstøtten kan ikke reguleres når stolen er i 
oprejsningsstilling. Hvis benstøtten ikke kører op, tjek at stolen er helt 
nede (knap D).

C. Oprejsning og tilt regulering (hvis stolen har tilt)
Når knap C trykkes ind kører stolen fra liggende til siddende stilling (tilt). 
Holdes knappen inde starter stolen oprejsningsfunktionen. Benstøtten 
kører da ned før oprejsningen begynder.

D. Fra stående til siddende og tilt regulering 
(hvis stolen har tilt)
Når knap D trykkes ind kører stolen tilbage fra stående til siddestilling og stopper. Tryk og 
hold knappen inde, så starter tilt funktion til hvileposition. Hvis knap A så trykkes ind, kører 
benstøtten ud og du får en komfortabel hvilestilling.

Efter dette, tryk på knap B for at hæve benstøtten for perfekt hvileposition.

E. Regulere ryg fremover
Dette giver en mere oprejst siddestilling.

F. Regulere ryg bagover
Denne knap kan benyttes til to formål: I. Ryg kan reguleres til ønsket vinkel 
II. Hvis stolen er tiltet bagover (hvilestilling) kan ryggen reguleres videre bagover til sovestilling.
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3.2.1. Brug af stol med manuelt betjent rotation (svingskive)
Er stolen udstyret med  manuelt betjent rotation, kan denne roteres f.eks ved brug af fød-
derne, af sikkerhedsmæssige grunde begrænset til max 180grader sidevejs.
Stolens rotation er i udgangspunket låst. For at rotere stolen, trækkes håndtaget på siden af 
stolen opover. Rotationen låses når håndtaget slippes.

Stolens rotationshåndtag kan flyttes fra højre til venstre side af 
stolen, og visa versa. Den kan også indstilles i ønsket vinkel.

Stolen kan ved nylevering også leveres med elektrisk betjent 
rotation.

NB!  Pas på at stolens ledning ikke kommer i klemme.

Stolens ledning er sikkert fastgjort på indersiden af sidepanelet 
så ledningen ikke kommer i klemme under stolen. Men hvis led-
ningen hænger på ydersiden af stolen, kan den komme i konflikt 
med stolens mekanisme når oprejsningsfunktionen bruges. 
Stikkontakten bør derfor være på samme side af stolen som ledningen. Hvis ledningen 
kommer ud fra højre side af stolen, bør benyttet stikkontakt også være på højre side af 
stolen.
VÆR MEGET OPMÆRKSOM HVIS DETTE IKKE ER MULIG.

3.2.2. Brug af svingskive med automatisk låsning

Svingskiven gør det muligt at stolen let kan roteres ved hjælp af føddene optil 180 grader 
sidevejs. Svingfunktionen  låses af sikkerhedsmæssige hensyn automatisk idet man begynder 
at løfte oprejsningsfunktionen. Det anbefales derfor at stolen hæves marginalt til den låses når 
man forlader stolen, da vil den også være låst når man skal sætte sig igen.
Stolen kan således kun roteres i nederste stilling og er altid låst og sikker når oprejsningsfunkonen 
benyttes.
Svingskiverne kan alternativt leveres med mekanisk håndbetjent lås.

NB! Vær opmærksom på ved oprejsning, at håndbetjeningen og stolens ledninger ikke 
kommer i konflikt med stolens mekanisme.
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3.3. Regulere vinkel på øverste del af ryg (hovedstøtte)

Dette gøres kun med håndkraft ved at vippe øverste del af ryggen bagover/fremover. 
Ledningen sidder ca 30 cm fra toppen. Kan leveres med elektrisk regulering som 
tilbehør.

3.4. Lændestøtte , luftreguleret og højderegulerbar. 

Udviklet for at give max støtte på nederste del af ryggen. Hvis den er på stolen  
(indgår i standard udførelse), finder man håndpumpen og et højdereguleringsrat 
bag lynlåsen bag på ryggen. Ved at løsne reguleringsrattet kan man hæve og sænke 
lænderygpuden, tykkelsen reguleres med håndpumpen ved at pumpe luft ind eller 
slippe luft ud med trykknappen på håndpumpen. Lændepuden må være tom for 
luft for at kunne reguleres i højden. Kan også leveres i elektrisk reguleret udgave.

3.5 Transporthjul

Det er monteret transporthjul bag på stolens fødder. Kræver at stolen vippes bag-
over og balancerer når stolen skal flyttes. Stolen står støt når dette ikke gøres.
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4. Brugsanvisning fitMOTION

Manuel styring HB3 (M3) med FitMotion!
Din nye Fitform lænestol kan leveres med FitMotion, som er et nyskabende bevægelsessys-
tem. Systemet aktiveres automatisk så snart du sætter dig i stolen. (NB Systemet virker ikke 
uden at man sidder i stolen)

Trykaflastning: Når bevægelsesmodulet aktiveres tiltes stolen 2 x 2 grader bagover og 
derefter 2 x 2 grader fremover i retning startposition. Denne proses gentages kontinuerlig. 
Forskning viser at bevægelserne kan give store helsemæssige fordele. Det er også et godt 
hjælpemiddel til at forebygge tryksår, ved øget cirkulation og flytning af trykpunkt når du 
sidder.

Slow Motion/Gyngefunktion: Dette bevægelsesmodul aktiveres automatisk når du sidder i stolen 
med benstøtten løftet frem. Stolen afgiver hvert 15. minut et vibrationssignal og indikerer på 
denne måde at bevægelse vil være hensigtsmæssigt. Stolen starter så bevægelsen. Hvis du ikke 
justerer stolen eller står op, bevæger stolen sig automatisk i sagte bevægelser (en komfortabel 
afslapningsposition). Fra dette modul går stolen til 30% af den vanlige motorhastighed i en sagte 
gyngende bevægelse. Denne bevægelse udføres i 15 minutter, med 
mindre du afbryder den ved at trykke på en hvilken som helst tast på 
håndbetjeningen. 

A. Træk benstøtten tilbage 
Aktiveres den hvide knap A køres benstøtten tilbage. 

B. Løft benstøtten frem
Den hvide knap B kører benstøtten frem/op. Hvis stolen står i oprejst 
stilling, kan benstøtten ikke betjenes. Tjek om stolen står op fra gulvet 
(knap D)

C. Til siddeposition eller til stående stilling med den røde
 knap 
Aktivering af knap C sætter gang i tilt bevægelse af stolen fra hvilepo-
sitionen tilbage til siddeposition. Hvis man holder knappen konstant 
inde, vil lænestolen fortsætte til oprejst stilling. Benstøtten trækkes så 
automatisk tilbage. Med denne knap vil bruger løftes jævnt fra stolen.

D. Til siddeposition eller til hvilestilling  
Med den røde knap D kører stolen tilbage til siddestilling. Holdes tasten 
nede, vil stolen bevæge sig automatisk til hvile-stilling. 

E. Ryg fremover
Med den blå knap E bevæges rygstøtten fremover. Justering af rygvinkel kan udføres uanset 
hvilken position stolen står i.

F.  Ryg bagover
Med knap F kan du kører ryggen bagover. Justering af rygvinkel kan betjenes uanset hvilken 
position stolen er i. 
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Kære kunde
Du har nu modtaget din Fitform løftestol udstyret med det dynamiske fitMotion sidde- og 
antidecubitussystem. Hvis man har valgt indstillingen «standard on», begynder systemet at 
fungere så snart man sidder i stolen. Du kan deaktivere systemet ved hjælp af håndbetjenin-
gen ved at trykke på knappen med fitMotion logo. Hvis man har valgt indstillingen «standard 
off», må man trykke på knappen med fitMotion logo for at aktivere systemet. Vær opmærk-
som på, at man må sidde i stolen for at fitMotion systemet skal fungere.

fitMotion består af to bevægelsesmoduler:

TRYKAFLASTNING: Dette bevægelsesmodul bliver automatisk sat i gang når man sidder med 
benene på gulvet (benstøtten kørt ned). Hvert minut tiltes stolen 2x2grader bagover, og 
derefter 2x2grader tilbage igen til udgangspositionen. Dette gentager sig kontinuerlig. 

SLOW MOTION GYNGEFUNKTION: Dettee bevægelsesmodul bliver auto-
matisk aktiveret når benstøtten er kørt op. Stolen varsler da hvert 15 minut 
med et vibrationsignal at bevægelse sættes i gang. Man kan da vælge at 
bruge stolens oprejsningfunktion og rejse sig selv. Sker dette ikke sætter 
stolens tiltfunktion igang i en langsom gyngebevægelse, med 30% af vanlig 
hastighed på motorerne. Stolens rygvinkel forbliver uændret. Slow-motion 
bevægelsen kan man selv sætte igang eller deaktivere med betjeningsbok-
sen ved at trykke på knappen nederst til venstre.

G. Aktivering av slow motion bevægelsen
Med denne kan du aktivere funktionen uafhængig. Hvis LED lyser, er slow motion   
bevægelsen aktiveret.

H. FitMotion-systemet på eller af

I.   LED-lampen lyser, det er det automatiske bevægelsessystemet
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Hvad gør man hvis fitMotion systemet ikke fungerer og håndbetjeningen blinker
kontinuerlig?

Tjek at stolen er sænket helt til siddende stilling. Af sikkerhedsmæssige grunde virker fitMo-
tion ikke hvis stolen er i oprejsningsfunktion, det er nok at oprejsningsbevægelsen er påbe-
gyndt. Hvis dette ikke er tilfældet, så prøv at gå ud af stolen ca 1 minut og se om fitMotion vil 
starte efter det. Tag kontakt med hjælpemiddelcentralen/leverandøren hvis systemet fortsat 
ikke virker.

Ved knirkende lyd fra en af motorerne når man trykker på håndkontrollen?

Dette betyder at den aktuelle motor har mistet sit referancepunkt og må resettes. Du kan 
gøre dette selv ved at køre den aktuelle funktionen helt u og helt ind. Er det f. eks. rygregu-
leringen, kør ryggen max bagover og så max forover. Er det oprejsning/tilt funktionen, kør 
stolen helt i oprejst stilling og derefter max bagover i tilt. Tag kontakt med hjælpemiddelcen-
tralen/leverandøren hvis fejlen fortsætter.

Hvorfor fit-MOTION

Det er altid sundere for kroppen med bevægelse end at sidde stille og med FIT-MOTION får 
brugere som måske ellers sidder meget stille, bevægelse med faste tidsintervaller. FIT-MOTI-
ON har vist sig at have positiv effekt på blodomløb. Slow-motion funktionen bidrager også til 
at forhindre hævelser i benene. Bevægelserne bidrager også til trykforandring som kan have 
positiv effekt ved forebyggelse og lægning af tryksår. Gyngebevægelserne med FIT-MOTION 
(og andre tilsvarende stole med gyngebevægelse) har også vist sig at have beroligende effekt 
på bl.a demente og personer med smerte. FIT-MOTION`s positive effekter er videnskabelig 
underbygget. (bl.a. Roessingh Research & Developement, Enschede og Dr. Ir. D. van Deursen 
en Dr. L.L.J.M. van Deursen)
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5. Brugsanvisning tilbehørsløsninger
 

5.1 Batteridrift 

Med batteridrift slipper du for at have en ledning fra nærmeste stik liggende på gulvet. For at 
sikre at batteridriften fungerer tilfredsstillende er det vigtigt at følge instruktionerne i denne 
manual.

Vigtigheden af at lade batterierne i tide
Når du hører et højt bip med korte intervaller når du betjener stolen må stolen lades i ca. 10 
timer (det er ingen fare for overladning selv om denne tid overskrides).

BEMÆRK: Hvis du hører indikatorlyden med korte intervaller er batterinivuaet kritisk lavt. 
For at undgå fuldstændig afladning og skader på batteriet, må batteriet lades i minimum 
10 timer.

Hvordan lades batteriet
• Åben lynlåsen bag på stolryggen
• Tag ledningen frem
• Sæt stikket i stikkontakten
• Batterierne vil nu oplade og du kan benytte 
   stolen som normalt under opladningen

 5.2 Ryg ILP og ILPM (tilpasningsrygge)

Ryg ILP
ILP-ryggen har et løst betræk som kan løftes op. Bagved kan man placere 
forskellige sidestøttepuder på valgfrit sted ved hjælp af velcro og på 
denne måden give brugeren ønsket støtte/siddestabilitet. Vi anbefaler at 
tilpasningerne udføres af kvalificeret/udlært personale.
1. Åben betrækket ved at trække det ud ved top/bagende af 
     sædepuden.
2. Vælg sidestøttepuder og fastgør dem ved hjælp af velcro
3. Træk betrækket ned igen og lås det. (ved top/bagenden 
      af sædepuden)
4. Tjek at tilpasningerne er rigtige for brugeren, evt repeter proceduren.



ILPM tilpasningsryg
Denne, vor mest solgte tilpasningsryg, kombinerer tilpasningsmu-
lighederne fra både ILP-ryggen og Multitilpasningsryggen og giver 
meget gode muligheder og nem tilpasning ved afvigende 
kropsform og behov for meget støtte samt blød siddekomfort.
ILPM-ryggen som har specielt blødt skum i midterdelen er vor 
blødeste rygmodel.

Multitilpasningsryg (kyfoseryg)
Ryg med rygramme som kan vinkles to steder pr side og juster-
bare velcrobånd. Speciel skumpolstring med specielt blødt skum i 
midten. Muliggør god og komfortabel tilpasning f.eks for brugere 
med kyfotisk kropsform.

Tilpasning af ryggen:
Åben lynlåsen bag på rygbetrækket. Løft velcroen så du kan se 
mekanismen under. Ca 30 cm op af rygrørerne på hver side findes 
reguleringsskruer som muliggør ændring af vinkel på rygrørerne. En 
tilsvarende tilpasningsmulighed findes længere oppe af rygrørerne for over-
delen på ryggen. Tilpas ønsket vinkel på begge sider både oppe og nede og 
skru godt til.

ILPM Plus tilpasningsryg med ekstra stabile sidestøtter
Ny avanceret tilpasningsryg, med egenskaberne som ILPM-ryggen men med ekstra afstivede 
og stabile sidestøtter, som nemt kan højdereguleres ved hjælp af rat bag på ryggen. Man kan 
også vælge tykkelse på sidepolstrene. Leveres kun med specialstofferne Uniform eller Sarcotex 
(inkosikkert) som har meget strech.

16
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 5.3 Hjulsæt Safety

Beregnet til at kunne køre bruger i stolen over kortere afstande.
For at stolen garanteret er låst ved forflytning, må man aktivt skubbe 
kørebøjlen bag på ryggen ned for at aktivere hjulene og køre stolen. 
Med dette undgår man risikoen for uheld ved at bruger glemmer at låse 
hjulene før forflytningen/oprejsningen foretages. 
Systemet er ikke konstrueret til at forcere dørtærskler eller til brug på 
bløde tæpper.

 5.4 Hjulsæt Autobrake

Beregnet til lettere at kunne flytte stolen, men ikke med bruger i stolen. Hjulsystemet 
aktiveres med et håndtag som findes under lynlåsen bag på ryggen.
For at stolen garanteret er låst ved forflytning, må man aktivt skubbe 
håndtaget ba på ryggen ned, for at aktivere hjulene og køre stolen. Med 
dette undgår man risikoen for uheld hvis bruger glemmer at låse hjulene 
før forflytningen/oprejsningen foretages. 
Systemet er ikke konstrueret til at forcere dørtærskler eller til brug på 
bløde tæpper.
NB! Ved levering er stolen udstyret med transportsikring som må fjernes 
før stolen tages i brug.

 5.5 Opklappelig sidevange på stolen

Med denne løsning kan hele sidevangen på stolen vippes bagover. 
Dette forenkler sideveis forflytning ind og ud af stolen. For at undgå 
transportskader er løsningen udstyret med transportsikring ved levering 
af stolen og som må fjernes før brug.
• Kør benstøtten helt ud og ryggen max bagover
•  Helt foran på stolen vil du finde 2 transportskruer mærket med rødt/

orange mærke. Disse må fjernes før brug. Kan også leveres i elektrisk 
betjent udførelse.
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 5.7 Håndbetjening Light Touch (alternativt betjeningspanel)

Et alternativt og endda mere letbetjent betjeningspanel velegnet for personer med nedsat 
hånd/fingerfunktion. Knapper som kun kræver meget let tryk.

Betjenes forøvrigt som standard håndbetjening, se side 9.

   5.8 Sædepude Intelligel (alternativ trykaflastende siddepude)

Det er nemt at bytte sædepuder i Fitform helt uden brug af værktøj. Fjern 
standard puden og læg alternativ pude i istedet. Sædepude Intelligel er 
en gelbaseret højrisikopude som kan lægges i stolen uden nogen form for 
indstillinger. For at få optimal trykaflastende beskyttelse bør man vælge 
et betræk med specielt god stretch og god åndbarhed i stedet for stolens 
standard betræk i stof eller skind, eksempelvis Sarcotex betræk eller Uni-
form betræk.

 5.6 Håndbetjening EASY

Stolen kan, hvis man ønsker en nemmere betjening udstyres med 
håndbetjening EASY med kun 2 knapper. Stolen programmeres så 
oprejsningsfunktion, tiltfunktion og benstøtte bliver sammenkoblet. (elektrisk 
rygvinkling vil da udgå)  Denne løsning leveres kun fabriksmonteret. 
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de trykaflastende puder/kamre anbefaler vi at benytte betræktypen 
Uniform på stolen som har meget stretch i alle retninger. Ved fare for in-
kontinens kan anbefales betræktypen Sarcotex (Dartex). APPR systemet 
kan ikke kombineres med andre reguleringer af sæde/ryg og
kan ikke leveres til større sædebredde end 69 cm eller lavere sædehøjde
end 40 cm.

Anvisninger for brug:

Sæde
Foran på sædepuden, ved overgangen mellem sæde og benstøtte, 
finder du luftventilen på Roho-puden. Under sædet finder du Iso 
Flow Memory Control Unit. Følg så instruktionerne som du kan 
finde demonstreret på internet (fra trin 4) 
Se link: http://www.therohogroup.com/products/seat%20
cushions/properadjust/instruction.html

Ryg
Bag lynåsen bag på ryggen finder du 4 forskellige slanger/ventiler med 
4 forskellige farver:
• Den gul-grønne ventil er til lændestøtten
• Den blå ventil er til at justere sidestøtte.
• Den brune slange er til at justere den øvre del af ryggen (f.eks 

støtte ved kyfose)
• Den sorte ventil er for puden forrest på ryggen.

Trykket i de forskellige puder/kamre ændres ikke hurtigt. Det er dog 
vigtigt at tjekke hyppigt at indstillingerne fortsat er rigtige for brugeren.

    5.9 APPR Luftbaseret siddesystem til trykaflastning 
         og positionering

Sæde og evt ryg leveres så med indebyggede trykaflastende og 
positionerende luftelementer. I sædet benyttes den velkendte Roho 
Quadtro Select AD pude. I ryggen er der forskellige kamre som kan 
reguleres for helt individuel komfort og støtte. Alle puder/kamre kan 
reguleres ved hjælp af en lille håndpumpe. For at opnå max effekt af 



 5.10 Memory-kit (med elektrisk justerbar lændestøtte, 
         elektrisk betjent rygoverdel, varme og memoryfunktion)

Ved hjælp af memoryfunktionen kan du gemme optil to favorit siddestillinger.

Justering af memoryfunktionen
Juster stolen til ønsket position. Hvis du ønsker at gemme denne position, tryk på den 
blå knap MEM to gange, fulgt af at trykke på den blå knap 1 (eller 2). Positionen er nu 
gemt, du behøver nu kun at trykke på den blå knap 1 til ønsket position er nået. Du 
kan således gemme en alternativ position med blå knap 2
Betjeningspanelet:

1. Benstøtte ned 8. Rygdel (hoveddel) fremover

2. Benstøtte op 9. Lændestøtte

3. Oprejsningfunktion (op) 10. Lændestøtte

4. Sidde ned/tilt 11. Varme
5. Ryg fremover 12. Memoryfunktion

6. Ryg bagover 13. Memory valg1

7. Rygdel (hoveddel) bagover 14. Memory valg2

Billedet viser betjeningspanel som er klargjort til elektrisk betjent 
lændestøtte (2 lyseblå knapper) og varme (rød knap).
Funktionsfejl:
Stolen er udstyret med censorer som kan resettes ved funktionsfejl.
Dette kan gøres ved at tage håndbetjeningens stik ud, mens man 
samtidig kører motoren ved at holde en valgfri gul knap inde. 
Så snart stikket er taget ud, stop med at trykke gul knap. Sæt stikket 
på plads igen og et blåt lys vil blinke på betjeningspanelet. 
Tryk så på MEM knappen til alle motorer er stoppet. 
Det blinkende blå lys vil stoppe og stolen er resat.
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7. Rengøring
Alt betræk på standard modellen er let at tage af og på med velcro. Stofbetrækket kan 
maskinvaskes ved vasketemperatur på 40°C. Horisontal tørring anbefales. Vaskeanvisning er 
påsyet hvert enkelt stk betræk. Skindbetrækket og mekanismen rengøres med fugtig klud og 
mild sæbe, støvsuger kan benyttes. For at holde stolen så pæn som muligt anbefales ugentlig 
støvsugning. Pletter bør altid fjernes hurtigst muligt. Hvis man kan undgå at udsætte stolen 
for stærkt sollys over tid, vil man også længere kunne opretholde farverne (undgå blegning).

8. Vedligehold
Der er normalt ikke behov for at bruger udfører andet vedligehold end vanlig rengøring/
støvsugning se punkt 6 Rengøring. Bevægelige dele i stellet kan ved behov smøres med ikke 
aggressive smøremidler som siliconspray eller tynd olie (f.eks. symaskineolie). Man bør ikke 
benytte teflonspray da denne udtørrer lakerede dele og kan forårsage at led bevæger sig 
trægere. Øvrig vedligehold udover rengøring skal udføres af fagkyndig personale. Ved fejl på 
stolen skal hjælpemiddelcentralen eller leverandør kontaktes. Stolen må da ikke bruges. For 
periodisk vedligehold og genbrug se egen service-information.

6. Fejlsøgning
Fejlindikator    
Stolen kan ikke reguleres   
 

Stolen går trægt eller ”knirker”   
 

Stolen bevæger sig rykvis 

Stolen er ustabil 

Stolen må ikke benyttes hvis mekanismen er defekt eller man har mistanke om dette!

Tiltag
1. Tjek at ledning er tilsluttet
stik med 230 V
2. Kontakt hjælpemiddelcentralen eller
ansvarlig leverandør.
1. Smør bevægelige dele i stellet
som beskrevet i punkt 7 i brugervejledning.
2. Kontakt hjælpemiddelcentralen eller
ansvarlig leverandør.
Kontakt hjælpemiddelcentralen eller
ansvarlig leverandør.
Tjek at stolen står plant på underlaget.
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10. Indstilling af stolen – ændre mål
 10.1 Ændre sædehøjde

1.  Kør stolen i oprejsningsstilling
2  Læg forsigtigt stolen på en af siderne. Vær forsigtig så 

håndbetjeningen ikke skades.
3.  Løs de 4 reguleringskruer på stolens fødder. (tilsvarende på stole 

med rotation)
4.  Tilpas fødderne til ønsket højde og brug skalaerne på indersiden af 

fødderne for at få samme højde på begge sider. 
5. Skru reguleringskruerne til igen.
6.  Stolen rejses op igen og kan tages i brug

 10.2 Ændre sædedybden

1.  Løs betrækket bag på stolen
2 Løs skruerne på rygbeslagene på begge sider
3.  Sædedybden kan justeres ved at skubbe ryggen forover/bagover i 

længderetningen og at vælge ønskede monteringshul. Ryggen kan 
da justeres i 2cm intervaller. 

4.  Skruene skrues til igen, i samme position på begge side af stolen, se 
skala. 

9. Opbevaring
Fitform stolen skal opbevares i et tørt og rent lokale, og bør beskyttes mod stærkt lys så stof/
skind ikke bleges. Vi anbefaler at stolen køres ned til laveste position og tildækkes med et 
tæppe hvis den skal stå ubenyttet over længere tid.
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 10.3 Ændre armlænshøjde

Dette kan nemt reguleres af
brugeren, siddende i stolen
1. Åben lynlåsen på siden af stolen
2. Find reguleringsrattet og løs det 
3. Ændre til ønsket højde
4. Skru til igen, og luk lynlåsen.

 10.4 Ændre længden og vinkel på fodbrættet

Ændre længden på fodbrættet
1.  Kør benstøtten helt op med håndbetjeningen
2.  Løs betrækket bagpå og på siderne, det er lukket med velcro
3.  Løs justeringskruerne i U-profilerne på hver side.
4.   Juster til ønsket længde. NB Påse at benstøtten ikke berører  

 gulvet i nederste stilling, tilpasset efter aktuel sædehøjde.
5.     Skru skruerne til igen og luk betrækket (med velcro). Benstøtte  

 forlænger på 8 cm kan evt. bestilles som tilbehør 

Ændre vinkel på fodbrættet
1. Vinklen på benstøtten kan reguleres ved at montere den 

afrundede justerings enhed (højre og venstre side) i en af 
dens tre monteringshuller. På ill. er det vist i højeste position. 
Benstøtten kan sænkes ved at bruge et af de andre huller

 NB. Benstøtten må ikkelberøre gulvet i nedslået stilling 
 (min. 1 cm afstand til gulv).

2.     Skru skruerne til igen og luk betrækket igen.
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 10.5 Ændring af løftevinkel

Løftevinklen på oprejsningsfunktionen kan justeres til 4 forskellige bevægelser, fra lige løft 
(helt vertikalt) til forskellige grader af tilt forover. Dette bør gøres af en uddannet person og 
er beskrevet i service manualen.

 11. Tekniske data
Fitform 576 Nordic2
Sædebredde standard størrelser 45, 51, 57, 63cm
Sædebredde specialstørrelser 69, 75, 81 , 87cm 
Sædedybde std modeller 43-53cm (38-59cm m tilbehør)*
Sædedybde dyb model 49-59cm (evt m tilbehør)
Sædehøjde u rotation 40-60cm ( fra 36cm m tilbehør)
Sædehøjde m rotation 41-61cm ( fra 37cm m tilbehør)
Ryghøjde 84cm (72,94,104cm m tilbehør)
Ryghøjde model Mini 72cm
Armlænshøjde regb u værktøj 15-29cm (fra 12cm  m tilbehør)
Benstøttelængde (justerbar) 44-55cm (+8cm m tilbehør)
Max. højde benstøtte fra gulv 83-103cm (afhængig af sh)
Højde retløft oprejst 59-79cm (afhængig af sh)
Højde skråløft oprejst 60-80cm (afhængig af sh)
Max. brugervægt sb45 og 51 150kg
Max. brugervægt sb57 175kg
Max. brugervægt sb63-87 250kg
Tilt 5-35 grader
Rygvinkling 95-135 grader
Rotation automatisk låsning, evt manuelt låsbar m håndtag
Rygoverdel regulerbar u værktøj (evt el betjent) 
Betræk std gråt stof/sort skind
Nakkepude std
* Kortere sædedybde på forespørsel
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Forhandler: Medema A/S - Enggårdvej 7, Snejbjerg - 7400 Herning - Tlf.: 67 06 49 00

Udleveret af:
Serviceværksted:


