
ERGOTIP 7 EL
BRUGSVEJLEDN ING

HMI-NR. 50833 (IP X6 klassificeret)

Læs brugsvejledningen nøje igennem, før du anvender produktet. 
Vær opmærksom på alle anvisninger og følg dem.

Max belastning: 200 kg.

WWW.DANREHAB.DK



Sådan tippes stolen bagud
Tryk på den højre af håndbetjeningsboksens taster i den nederste række 
knapper. Tip stolen til den ønskede siddeposition. Slip tasten: STOLEN ER 
NU FASTLÅST I STILLINGEN. 

FØR tipning påses, at vippebeslaget bag på sædet er vippet ned, så en 
isat spand ikke falder ud ved tipningen.

Sådan tippes stolen fremad
Tryk på den venstre af håndbetjeningsboksens to taster i den nederste ræk-
ke knapper. Tip stolen til den ønskede siddeposition. 
Slip tasten igen. STOLEN ER NU FASTLÅST i DENNE STILLING. 

Ved brugers ind-/udstigning i/fra stolen samt ved tipning SKAL det sik-
res, at stolens hjul er aflåst, og at hjulenes bremsepedaler IKKE ”peger” 
ind under stolen!

Sådan hæves stolen
Tryk på den øverste af tasterne i øverste firkant på hånd- betjeningen, og 
hæv stolen til den ønskede højde. 
Slip tasten igen: STOLEN ER NU FASTLÅST I STILLINGEN. 

Sådan sænkes stolen
Tryk på den nederste af de to taster i den øverste firkant på håndbetjenin-
gen for at sænke stolen til en ønsket sædehøjde. 

Slip tasten igen: STOLEN ER NU FASTLÅST I STILLINGEN.
Ved brugers ind- og udstigning må særlig opmærksomhed vies til evt. tip-
ningsfare. 

STÅ ALDRIG PÅ FODHVILERNES FODPLADER ! 

Hvis brugeren læner sig kraftigt fremad, kan der opstå tipningsfare, hvis 
forhjulene ikke er låst, og hvis bremsepedalerne ikke peger væk fra stolen.

Vi gør opmærksom på, at man ikke må lægge fuld kropsvægt på 
armlæn.

Hvis stolen har retningslås: 
Hjulet med retningslås har en grøn pedal. Tryk denne i bund, når hjulet pe-
ger lige fremad. Herved kan hjulet kun køre ligeud. Udløs pedalen igen ved 
at trykke på den, når retningslåsen ikke ønskes aktiveret mere.
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Sådan oplades batteriet
OPLADNING KAN SKE EKSTERNT - dvs. ved at fjerne batteriboksen fra stolen og sætte 
den i en batterilader (=ekstra udstyr).

1. Fjern batteriboksen fra stolen ved at trække i håndtaget i batteriboksens højre side. 

2. Sæt batteriboksen i skinnen på batteriladeren (OBS ! Xtra udstyr). Pæren lyser gult un-
der opladningen. Når opladning ikke længere er påkrævet, vil pæren lyse grønt.

3. Opladeren med den sorte ledningholder kan evt. skrues fast på en væg, eller hvor det 
måtte være mest belejligt. Oplad batteriet SENEST, når indikatorerne for batteriniveau 
skifter til det nederste af de tre niveauer.

Efter opladning sættes batteriet igen i skinnen på stolen. Tryk let på batteriets forside indtil 
et klik høres, og batteriet er atter låst. 
Vi anbefaler i øvrigt, at man anskaffer sig en extrabatteriboks, som kan sidde i batterilade-
ren indtil brug – på den måde har man altid mindst én batteriboks klar til brug.

ELLER OPLADNING KAN FORETAGES PÅ STOLEN - uden at fjerne batteriboksen fra stolen:

1. Fjern proppen (A) ved at trække den ud af stolens ladestik (B).

2. Indsæt det runde stik (C) fra den medfølgende lader i stolens ladestik (B). Sæt lade-
stikkets anden ende (D) i en almindelig stikkontakt. Under opladning vil en lille pære i 
ladestikket (D) lyse gult. Når opladning ikke længere er påkrævet, vil pæren lyse grønt. 
Indsæt proppen (A) i stolens ladestik (B) igen, når opladningen er slut. OBS!

En fuldstændig tømt batteriboks kan IKKE genoplades! Opladning må ikke  
foretages, hvis stolen er våd eller med en bruger siddende i stolen.

NØDSTOP: Tryk på den røde knap på styreboksen. Drej knappen til højre for at ophæve 
nødstoppet.  
NØDFIR: Tryk med fx en kuglepen i hullet ved A for at hæve stolen. Tryk i hullet B for at 
sænke stolen.

Ved usædvanlige lyde eller ujævn motorgang standses brugen øjeblikkeligt.


