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Medema A/S

OBS!
Du finner de nyeste versjonene av denne brukermanualen på våre nettsider, 
www.medema.com

I spesielle tilfeller, f.eks. ved viktige, nye sikkerhetsregler eller andre vesentlige 
meldinger ang. ditt kjøretøy, blir du kontaktet direkte av leverandøren
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Symboler

Brukes i brukerveiledningen hvor det beskrives situasjoner 
der personskader kan oppstå, og krever derfor ekstra 
oppmerksomhet.

Brukes der teksten handler om elektromagnetisk kompatibilitet 
(EMC). 

Hjelp til synsskadede

Hvis du har problemer med å lese de små bokstavene i 
brukermanualen, anbefaler vi at du besøker våre nettsider der 
du kan lese denne manualen i PDF-format. PDF-manualen kan 
forstørres på skjermen etter behov.

Hvis du synes det er vanskelig å forstå manualen, og har 
generelle spørsmål om produktet, er du velkommen til å 
kontakte oss. Du finner vår kontaktinformasjon på de bakerste 
sidene i denne brukerveiledningen.

FSN (Fields Safety Notice)
All informasjon om sikkerhet finnes på www.medema.com, som 
alltid er oppdatert med den nyeste sikkerhetsinformasjonen. 
Ved viktige endringer om sikkerheten, sender vi en notis (FSN) 
til kundene våre direkte.
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Introduksjon

Gratulerer med ditt nye Ergo2-sete og/eller tilbehør til Ergo2-
setet.

Vi har et stort utvalg av tilbehørsdeler til Ergo2-setet som kan 
monteres for å gjøre hverdagen enklere for deg. Du er alltid 
velkommen til å kontakte oss for nærmere informasjon om 
spesialtilbehør og tilpasninger.

Setet er testet og godkjent av TÜV i henhold til EN 12184 for en 
brukervekt opptil 175 kg.
Herunder biokompatibilitetstestet av armlene og trekk. Brenn-
barhetstestet i henhold til EN 1021-1 og EN 1021-2. Statisk 
slag- og stresstyrke i henhold til ISO 7176-8.

Medema A/S er ikke ansvarlig for eventuelle skader og 
personskader som oppstår ved uegnet eller farlig bruk av 
Ergo2-setet. 

Hvis du har ytterligere spørsmål om bruken av Ergo2-setet eller 
om denne bruksanvisningen, er du alltid velkommen til å kontakte 
oss på:

Medema A/S
Telefon: +45 70 10 17 55
E-post: info@medema.com
Internett: www.medema.com

NB! Det tas forbehold om trykkfeil. Vi forbeholder oss retten til å 
oppdatere denne veiledningen etter behov.

Reklamasjonsrett

Medema A/S yter reklamasjonsrett i henhold til kjøpsloven.
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Overensstemmelseserklæring

Medema A/S erklærer herved at:

Produkt: Ergo2-sete

Bruk: (Foreskreven bruk i
  brukerveiledningen)

Typenr.: Ergo2

Type: Klasse C

er CE-merket i henhold til direktiv 93/42/EØF av 14. juni 1993 
om medisinsk utstyr.

Produktet er laget i henhold til standard EN 12184 elektriske 
kjørestoler, Mini Crossere og deres ladere.

Produktet er risikovurdert i henhold til standard DS/EN ISO 
14971, Medisinsk utstyr – Håndtering av risikostyring for 
medisinsk utstyr.

Setet kan, mot et gebyr, avleveres hos nærmeste forhandler slik 
at produktet kan avskaffes i linje med de til enhver tid gjeldende 
miljøforskriftene.

Fabrikant: Medema A/S

Adresse: Enggårdvej 7, 7400 Herning, Danmark

Telefon/Faks +45 7010 2054   +45 9716 8582

Dato: 01.03.2015 Underskrift: _____________________
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Klargjøring / tilpasning

Høyderegulering av setet

Utløs håndtaket for setevrider, og vri setet litt til siden. Løft setet 
av.  

Sørg for å stå ordentlig med ryggen når setet løftes, fordi det 
er ganske tungt. Et standardsete (45 cm) veier 27 kg. (Se 
nedenfor).

Setet løftes opp av seterøret.

Høyderegulering setestolpe standard



Brukerveiledning P9-0139-B  8 av 14 Versjon 1.0.2-2015 

Medema A/S

Seteutløseren er trykket inn. Trykk
utløseren for å løse ut seterøret.

Seteutløseren er trykket ut. Nå kan
seterøret løftes eller senkes til ønsket
høyde. Trykk utløseren inn slik at den 
fanger
ett av de fem hullene i seterøret.

Skru kontraskruen løs.
Bruk en fastnøkkel, 17 mm.

Skru bolten løs.

Juster setestolpen til ønsket posisjon.
Setestolpen er markert med en ring for hver centimeter.

Spenn bolten (50 Nm), deretter kontramutteren. (50 Nm)
Monter setet. Etterjuster om nødvendig.

Høyderegulering av setestolpen med posisjonsbolt (alternativ)
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Introduksjon til Ergo2-setet

Håndtak for setevridning

For å vri setet skal håndtaket 
trekkes tilbake. Setet kan da 
vris til hver side, med stopp for 
hver 45°.

Håndtaket er fjærbasert, og setet låses automatisk når håndtaket 
slippes. Dette håndtaket plasseres som standard på høyre side, men 
kan også plasseres på venstre. 
Når håndtaket sitter på venstre side, skal du skyve fremover for å vri 
setet, istedenfor å trekke setet tilbake.

Justering av håndtak for 
setevridning ut/inn

Setet løftes opp av kjøretøyet.

De to unbrakoskruene løsnes 
og håndtaket justeres ut og 
inn til ønsket posisjon.

Plassering av håndtaket for 
setevrider på venstre side
De to unbrakoskruene 
demonteres, og håndtaket 
trekkes ut.

Håndtaket føres inn 
fra venstre side, og 
unbrakoskruene skrus fast.
Ved montering av håndtaket 
på venstre side, skal 
håndtaket skyves frem for å 
vri setet.

Setet monteres igjen

For å sikre at setet kommer 
helt på plass, skal håndtaket 
for setevrideren være utløst 
for å få det helt ned.
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Håndtak for setet frem/
tilbake

For å vri setet på glideskinnen, 
skal håndtaket trekkes opp. 

Deretter kan setet skyves frem 

eller tilbake etter ønske og innenfor en vandring på 200 mm.
Når håndtaket slippes, låser setet automatisk ved neste stopp.

Høydejustering av armlenet

Glidelåsen på rygglenets side 
og rygg dras opp.

Unbrakoskruen løsnes og 
armlenet kan nå skyves opp 
og ned etter behov.
Vandringen er 140 mm.

Breddejustering av armlenet

Hvert armlene kan justeres 
25 mm ut på hver side.

Unbrakoskruene løsnes, og 
armlenet kan nå justeres 
sideveis.
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Innstilling av 
rygglensvinkel

Rygglensvinkel kan justeres 
45° bakover og 90° grader 
forover. Dette gjøres ved å 
trekke i grepet på høyre side 
av setet.

Grepet for justering av 
rygglensvinkelen er som 
standard montert pekende 
nedover. Det skyldes at den 
kan kollidere med armlenene 
hvis disse ønskes innstilt i en 
lavere posisjon.

Har du ikke behov for dette, 
og du ønsker at grepet sitter 
mer vannrett, kan dette 
gjøres ved å avmontere 
midtdekslet på grepet med en 
flat skrutrekker.

Ta grepet av firkantakslen, vri 
den 90° opp og monter grep 
og deksel igjen.

Innstilling av armlensvinkel

Justeringsskruen gjør det 
mulig for armlenets helling å 
justeres 60°.

Armlenet kan vippes helt opp 
for å lette inn- og utstigning.
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Rygglenet vippet 90° forover. 

Setet trenger ikke 
nødvendigvis demonteres 
under transport i f.eks bil.

Rygglenet vippet 45° bakover. 

Grepet for justering av 
rygglenet er vist dreid 90° opp.
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Setedybden kan nå reguleres 
ved å skyve seteryggen frem 
og tilbake.

Her vist med 320 mm 
setedybde.

Seteryggen kan da forskyves 
inn til kanten av skinnen bak 
og kanten av skinne fremme. 
Skruene spennes fast etter 
justering.

Her vist med 550 mm 
setedybde.

Rygglene frem/tilbake

De angitte skruene løsnes på 
begge sider. NV13.
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Høydejustering av 
nakkestøtte

Knapp trykkes inn, og 
nakkestøtten kan heves og 
senkes etter behov.

Justering av nakkestøtte 
frem og tilbake

Nakkestøtten kan vippes frem 
og tilbake etter behov.
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Montering av kurv på setet
(ekstrautstyr)

Komplett monteringssett til 
kurv.

To beslag og fire 
unbrakoskruer. NV 4 mm.

Glidelås dras opp, og 
beslag plasseres ut for de to 
forborede hullene.

Kurven monteres på 
beslagene, og er nå klar til 
bruk.

Husk å sette låsesplinten i 
etter montering.

Bakkurv

Varenummer M-127-06-165
Maks. last i kurv 15 kg
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Stokkeholder for ryggmontering

Stokkeholder, komplett sett.

Dra glidelåsen opp og spenn 
beslaget fast med de to 
skruene.
NV 4 mm.

Beslag montert.

Spenn stokkeholderen med 
de to skruene.
NV 6mm.



Brukerveiledning P9-0139-B  18 av 39 Versjon 1.0.2-2015 

Medema A/S

Komplett hofteselesett

Stoppskruen i skinnen, 
fjernes.
NV 4 mm.

Hoftesele

Varenummer M-127-06-003
Maks. vekt 2 stokker/krykker

Mutter spennes fast på de to 
skruene.
NV 13 mm.

Stokkeholder, ferdigmontert.

OBS: Kan også monteres på 
venstreside av setet ved å 
snu beslaget speilvendt.
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Skyv inn monteringsbeslaget. 
Stoppskruen monteres igjen. 
Skyv beslaget tilbake mot 
stoppskruen og spenn fast.
NV 13 mm.
Dette gjelder for begge sider 
av setet.

Varenummer M-127-06-144
Maks. vekt 250 kg brukervekt.

Den ene delen av selen 
monteres på beslaget.
Unbrako NV 6 mm.
NV 17 mm mutter.

Den andre delen av selen 
monteres på samme måte 
på motsatt side.

Hofteselen er en 
sikkerhetssele og fungerer 
på samme måte som 
sikkerhetsselen i bilen.
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Rullesele

Skyv inn monteringsbeslaget. 
Stoppskruen monteres igjen.
Skyv beslaget tilbake mot 
stoppskruen og spenn fast.
NV 13 mm.
  

Selelåsen skrues fast på 
monteringsbeslaget.

Stoppskruen i skinnen, 
fjernes.
NV 4 mm.

Selelåsen plasseres mellom 
setet og ryggbeslaget.
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Stoppskruen strammes 
igjen.

Selelåsen er nå 
ferdigmontert.

Hull til montering av 
rulleselen.

Rulleselen skrus fast i hullet 
på ryggbeslaget.
NV 13 mm.

Mellomleggsskive

Ferdigmontert rullesele.

Varenummer M-127-07-161
Maks. vekt 250 kg brukervekt
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Stealth nakkestøtte

Stealth nakkestøtte

Det er forborede hull i 
ryggen for montering av 
nakkestøtten (under trekket).

Marker med en spiss 
gjenstand hvor hullet er 
(du kan markere gjennom 
trekket), og bor forsiktig 
gjennom trekket.

Beslaget til nakkestøtten 
skrues fast i de fire hullene.
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Nakkestøtten er nå 
ferdigmontert.

Vinkelen endres i 
knekkstangen  og 
nakkestøtten kan justeres i 
høyden.

Venstre armlene M-127-07-121
Høyre armlene M-127-07-120

Alternative armlenstyper

Standard armlene

Hvis annet enn standard armlene ønskes, finnes det flere 
muligheter.

Se mulighetene på neste side.

Hodestøtte Stealth Comfort, Voksen CR-01396
Hodestøtte Stealth Comfort, Junior CR-01397
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Armlensholder, voksen, Ergo2, V. M-127-07-169
Armlensholder, voksen, Ergo2, H. M-127-07-170
Armlenspute, MC Ergo standard voksen SR -01633

Armlensholder, voksen, Ergo2, V. M-127-07-169
Armlensholder, voksen, Ergo2, H. M-127-07-170
Armlenspute, skinn - 70 x 300 mm H CR-00190
Armlenspute, skinn - 70 x 300 mm V CR-00317
Armlenspute, skinn - 100 x 350 mm H CR-00777
Armlenspute, skinn - 100 x 350 mm V CR-00778
Armlenspute, skinn - 70 x 400 mm H CR-00783
Armlenspute, skinn - 70 x 400 mm V CR-00884
Armlenspute, skinn - 70 x 350 mm H CR-00787
Armlenspute, skinn - 70 x 350 mm V CR-00788

Voksent armlene
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Barne-/junior-armlene

Armlensholder, barn, Ergo2, V. M-127-07-171
Armlensholder, barn, Ergo2, H. M-127-07-172
Armlenspute, MC Ergo standard barn SR -01635

Armlensholder, barn, Ergo2, V. M-127-07-171
Armlensholder, barn, Ergo2, H. M-127-07-172
Armlenspute, MC Ergo standard barn SR -01635
Armlenspute, barn, skinn - 70 x 210 mm H. CR-00775
Armlenspute, barn, skinn - 70 x 210 mm V. CR-00776
Armlenspute, barn, skinn - 70 x 260 mm H. CR-01341
Armlenspute, barn, skinn - 70 x 260 mm H. CR-01342
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Hemiplegi-armlene

Armlensholder, voksen, Ergo2, V. M-127-07-169
Armlensholder, voksen, Ergo2, H. M-127-07-170
Armlenspute, Hemiplegi, høyde/venstre side SR -01638

De to skruer løsnes for å 
demontere eksisterende 
armlene.

Vinkeljusteringen gjøres med 
denne skruen.
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Amputasjonsbenstøtte

Amputasjonsbenstøtte

Skinnen til 
amputasjonsbenstøtten 
skrues fast med to skruer i 
skinnen under setet.

Ferdigmontert 
amputasjonsbenstøtte.

OBS:  Kan speilvendes.

Varenummer M-127-07-162
Maks. belastning: 25 kg
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Lårstøtte

Lårstøtte

Lårstøttebeslaget monteres 
med en mutter i skinnen 
under setet.

Lårstøtten kan justeres i 
høyden, inn/ut og vinkles slik 
at den passer til brukeren.

OBS:  Kan speilvendes.

Varenummer CR-03074
Maks. belastning: 20 kg
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Stealth sidestøtte

Sidestøtte til montering på 
seterygg

Monteringsskinne monteres 
på seteryggen.

Beslag til sidestøtte 
monteres på 
monteringsskinnen.

Ferdigmontert sidestøtte.

Varenummer CR-01384 + CR-01385 (hhv. H + V)
Maks. belastning: 20 kg

Stealth sidestøtte svingbar, barn 9 x 9, høyre CR-01382
Stealth sidestøtte svingbar, barn 9 x 9, venstre CR-01383
Stealth sidestøtte svingbar, voksen 13x18, høyre CR-01384
Stealth sidestøtte svingbar, voksen 13x18, venstre CR-01385
Stealth sidestøtte svingbar, junior 11x15, høyre CR-01386
Stealth sidestøtte svingbar, junior 11x15, venstre CR-01387
Ledd til Stealth sidestøtte - Large CR-01388
Beslag for Stealth setesidestøtte SR -05946
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El-sete frem/tilbake

Sete i fremadgående 
ytterposisjon

Sete i tilbakegående 
ytterposisjon

(15 cm vandring).

El-kontakt for å føre setet 
frem og tilbake.

OBS:  
Se avsnitt «Styring av el-
funksjoner»

Varenummer M-127-07-159
Brukervekt 175 kg
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El-rygg

Seterygg i tilbakegående 
ytterposisjon

Seterygg i fremadgående 
ytterposisjon
15 cm vandring.

El-kontakt for å vippe ryggen 
frem og tilbake.

OBS:  
Se avsnitt «Styring av el-
funksjoner»

Varenummer M-127-07-158
Brukervekt 175 kg
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El-setevri

Setet kan vris 90 grader til 
begge sider.

El-kontakt for å vri setet.

OBS: 
Se avsnitt «Styring av el-
funksjoner»

Varenummer M-127-07-160
Brukervekt 175 kg
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El-seteheis

Setet kan heves 15 cm.
Stolen går ned på halv 
hastighet over 8 cm heving.

El-kontakt for å heise setet.

OBS: 
Se avsnitt «Styring av el-
funksjoner»

Varenummer M-127-02-051
Brukervekt 175 kg
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Styring av el-funksjoner

Alle el-funksjoner er som standard utstyrt med styringsboks 
for én funksjon. Velger man to el-funksjoner, monteres det en 
boks under hvert armlene. Ønsker man tre eller fire funksjoner, 
kjøpes en eller to styringsbokser i tillegg. Ønsker man to el-
funksjoner som skal betjenes fra samme armlene, kjøpes det 
også en dobbelt styringsboks.

El-seteheis og -vrider, stopper i endeposisjonene som definert 
i switchen. El-seterygg og frem- og tilbake-funksjon, stopper på 
strømbegrensning. For å styre dette skal du bruke et kretskort 
som skal sitte i en boks. Boksen kan romme opptil tre kretskort. 
Så hvis du har valgt enten el-seterygg eller el-sete frem og 
tilbake, skal du kjøpe

Boks for én el-funksjon.

M-127-02-576

Boks for to el-funksjoner.

M-127-02-052

Boks for concens-kort

M-127-02-585

Basisaktuatorkontroller   C2-
10.

SR-05893 (én pr. el-funksjon)
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Setemodell Vekt
Ergo2-sete 40 cm 26 kg
Ergo2-sete 45 cm 27 kg
Ergo2-sete 50 cm 29 kg

OBS:
Velger man el-funksjoner til en M-Joy, styres el-funksjonene 
som standard fra joysticken slik at du ikke trenger noen 
styringsboks, boks for kretskort eller kretskort, da alt styres via 
joysticken.

Setets vekt
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Setestolpe - fast.

M-127-02-012

Setestolpe med 
posisjonsbolt.

M-127-02-049

Setestolpesystem

Som standard er Ergo 2 setesystemet utstyrt med en 
høydejusterbar setestolpe hvor det benyttes verktøy for 
justeringen. Den utmerker seg ved å være helt fast når den er 
spent.

Alternativt kan setestolpen leveres med posisjonsboltløsning.
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Plastskiven.

M-127-7-234

(Konvertering fra Ergo2 til 
Ergo1/Eblo)

Løs setestolpe firkantet.

M-127-2-562.

Løs setestolpe for T-modell.

M-127-2-588.



Brukerveiledning P9-0139-B  38 av 39 Versjon 1.0.2-2015 

Medema A/S

Komplette seter

SETE MC ERGO2 40 CM, KOMPLETT M-127-07-152
SETE MC ERGO2 45 CM, KOMPLETT M-127-07-153
SETE MC ERGO2 50 CM, KOMPLETT M-127-07-154

Komplette seter med firkantsrør

SETE MC ERGO2 40 CM, KOMPLETT M. FIRKANTRØR M-127-07-152F
SETE MC ERGO2 45 CM, KOMPLETT M. FIRKANTRØR M-127-07-153F
SETE MC ERGO2 50 CM, KOMPLETT M. FIRKANTRØR M-127-07-154F

Komplette seter uten nakkestøtte

SETE MC ERGO2 40 CM, KOMPLETT (U. NAKKEST.) M-127-07-152N
SETE MC ERGO2 45 CM, KOMPLETT (U. NAKKEST.) M-127-07-153N
SETE MC ERGO2 50 CM, KOMPLETT (U. NAKKEST.) M-127-07-154N

NAKKESTØTTE, ERGO2 [CN] M-127-7-200

Nakkestøtte Ergo2.



medemagruppen


