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Main actuator (Rise/Tilt) HS  

Medema art nr: 1105-1045 

 

Legrest actuator HS 

Medema art nr: 1105-1046 

Controlbox fitMotion 

Medema art nr: 1105-1053 

 

Backrest actuator HS 

Medema art nr: 1105-1044 

 

 

Service informasjon FitMotion 
 
Denne informasjonen er laget for å gjøre justeringer eller reparasjoner av en Fitform lenestol. Vi vil påpeke at tilgjengelige 
alternativer / tilbehør / justeringer på lenestolen kan føre til at situasjonen som ikke er  beskrevet her. I tvilstilfeller 
anbefaler vi deg å alltid kontakte oss. Feil eller ukorrekt endring av lenestolen kan føre til at produsentens garanti utløper, 
og Wellco er heller ikke ansvarlig for negative konsekvenseri slike tilfeller. 
 

1. Linak electronikk  fitMotion 
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Connecting cable  

Medema art  1105-1049 

Power cable  

Medema art nr:  1105-1048 

Splitterbox  

Medema art nr: 1105-1052  

 

Connecting cable 6W  

Medema art nr:1105-1050 

 

Handcontrol fitMotion 

Medema art nr:1105-1047 

Mounting bracket Controlbox  

Medema art nr: 1105-1055 

Suspension bracket Controlbox  

Medema art nr: 1105-1056 

Switch strip seat  

Medema art 1105-1055 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Seat reference switch 

Medema art nr:1105-1051 

 

Vibrating unit fitMotion  

Medema art nr: 1105-1054 
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Trykkpunkt sete 

referansebryter må alltid 

plasseres ca 7 cm fra ryggen  

Når du bytter ut setet, må du 

plassere det venstre og høyre 

side likt, slik at fitMotion kan 

bevege seg fritt. 

Når du bytter ut kablene (A), 

plasser dem fritt fra 

setereferansebryteren (B). 

 

 

2. Viktige ting å ta hensyn til  
 

2. Viktige ting å ta hensyn til 

 
For å fungere bare når en person sitter i stolen, har setet 
en såkalt setereferansebryter som reagerer på 
(kroppsvekt). Når du endrer setedybden til en stol, må du 
også endre posisjonen til denne setebryteren. 
 

Når setedybden (A) til lenestolen endres, må brakettens 
posisjon inkludert setebryter (B) også endres med samme 
antall cm fremover eller bakover, slik at bryteren er i 
stillingen der setet er helt presset og i kraft. 

 

Med større setedybde, flytt referansebryteren bak. 
Med mindre setedybde, flytt referansebryteren fremover. 
 

Løsne 3 x skruer (C) - Forstør eventuelt fordypningen (D) i 
setet - Beveg braketten 
med setereferansebryter (B) med et antall cm - Stram 3 x 
skruer - 

Trykk setehenvisningsbryteren opp, så den ikke berører setet (maks. 1 cm) 
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1. Sett standard fitMotion på / standard fitMotion av 
 

Når fitMotion-stolen forlater fabrikken og standardinnstillingen satt til "standard på". 

 Dette kan kontrolleres ved å sitte i stolen. LED-lyset på Fitmotion-knappen vil da lyse automatisk. Så Fitmotion er på. 
 

2.Standardeninnstillingen kan endres når det ikke er noen bruker er i stolen 
 

• Trykk og hold de fire øverste knappene (A, B, C og D) på håndkontrollen 

samtidig i omtrent 8 sekunder, til du hører en pipelyd. Nå er programvare 

   satt til "av som standard". 
 

Dette kan kontrolleres ved å sitte i stolen. LED-lyset på Fitmotion-knappen lyser 

ikke av seg selv. Fitmotion-funksjonen må slås på manuelt med Fitmotion 

knappen. 
 

• Ved å trykke på de fire øverste knappene på håndkontrollen igjen (A, B, C 

og D) samtidig i omtrent 8 sekunder, til du hører en pipelyd, tilbakestilles 

    programvaren til "standard på". 

 

• Denne innstillingen forblir uendret når stolen trekkes ut (og deretter 

kobles til igjen senere). 

 
 

3. Andre justeringer fitMotion på håndkontrollen 
 

FitMotion håndkontroll for å endre funksjonalitet. Dette kan bare stilles inn når 

det ikke er noen sittende i stolen! 

 
 

Tilt ON: Trykk på knappene E og F samtidig i 8 sekunder:   1 pip høres 

Tilt OFF: Trykk på knappene E og F samtidig i 8 sekunder: 2 pip høres  

Sikkerhetslås PÅ: Trykk på knappene D og F samtidig i 8 sekunder:1 pip høres 

Sikkerhetslås AV: Trykk på knappene D og F samtidig i 8 sekunder:2 pip høres 



Wellco SI-03-26, versie: 01-2020 
6 

 

 

3. 4. Feilsøking FitMotion  
 

 
Instruksjoner for bruker og tekniker  

 

fitMotion fungerer ikke 
fitMotion fungerer bare når noen sitter i stolen. Hvis dette er tilfelle og det ikke fungerer, sjekk 
om stolen er helt nede på gulvet. Av sikkerhetsmessige årsaker fungerer fitMotion ikke hvis 
stolen er (til og med litt) i heveposisjon. Hvis dette ikke er grunnen, kan du gå inn og ut av 
stolen et øyeblikk og se om fitMotion begynner å virke etter det. 

 

Håndkontrollen reagerer ikke 

Sjekk om stolen er i '' sikkerhetslås '' 

Sikkerhetslås PÅ: Trykk på knappene D og F samtidig i 8 sekunder:1 pip høres 

Sikkerhetslås AV: Trykk på knappene D og F samtidig i 8 sekunder:2 pip høres 
 

Lys på håndkontrollen flimrer 
eller stolen lager en pipelyd når du trykker på en knapp og stolen ikke beveger seg. Trykk på 
knapp C og D nøyaktig samtidig i 8 sekunder. Hold nede til pipelyden stopper. Hvis dette ikke 
fungerer, bør en tekniker reparere stolen. 

 
 

Instruksjoner for teknikeren  
 

Følg alltid instruksjonene for brukeren. Hvis dette ikke fungerer, er følgende relevant. 
 

Delvis funksjonsfeil 

 
Dette er for eksempel når benstøtten ikke kommer ut eller går inn, ryggstøtten ikke går tilbake eller 

fremover, eller tilt- / heisfunksjonen ikke fungerer. Bytt aktuatoren som bruker funksjonen som ikke 

fungerer. Sjekk også tilkoblingskablene og bytt dem i tilfelle skade. 
 

Etter dette må du tilbakestille systemet helt ved å ta følgende trinn 
 

a.Trykk på knappen A til aktuatoren slutter å bevege seg 
 

b. Trykk på knappen D til aktuatoren slutter å bevege seg (når den stopper i 

nøytral stilling, trykk deretter på igjen til setet + ryggstøtten er helt vippet 

bakover) 
 

 c. Trykk på knappen F til aktuatoren slutter å bevege seg 

 

 d. Juster stolen til nøytral (null) posisjon (øvre, midtre og understell er nøyaktig 

lukket, ryggstøtten er rett opp, benstøtten er helt i, stolen er ikke i heving og 

heller ikke i tilting). Lagre denne nøytrale (null) posisjonen ved å trykke på knapp 

A, C og E samtidig i 8 sekunder til du hører 1 pip
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5. Fullstendig funksjonsfeil 

 
Dette er når stolen ikke fungerer i det hele tatt. Følg disse trinnene: 

 

 1. Kontroller alle kabler og strømforsyning, bytt om nødvendig 
 
2. Sjekk håndkontrollkabelen for synlige skader, bytt håndkontroll hvis nødvendig 
  Kontroller lyset på kontrollboksen. Denne skal være grønn når stolen ikke brukes og gul når stolen 
brukes. Når denne er gul uten å bli betjent, er systemet defekt. Du bør bytte ut selve kontrollboksen eller 
håndkontrollen. Etter å ha byttet kontrollboksen eller håndkontrollen: 

 
 

1. Følg prosedyren "tilbakestille systemet" 
 

a. Trykk på knappen A til aktuatoren slutter å bevege seg 
 

b. Trykk på knappen D til aktuatoren slutter å bevege seg (når den stopper 

i nøytral stilling, trykk deretter på igjen til setet + ryggstøtten er helt 

vippet bakover) 
 

c. Trykk på knappen F til aktuatoren slutter å bevege seg 
 

d. d. Trykk på alle knappene til stolen er i nøytral posisjon (null) (øvre, 

midtre og understell er nøyaktig lukket, ryggstøtten er rett opp, 

benstøtten er helt i, stolen er ikke i heving og heller ikke i tiltposisjon). 

Lagre denne nøytrale (null) posisjonen ved å trykke på knapp A, C og E 

samtidig i 8 sekunder til du hører 1 pip 
 

2. Når stolen går inn i '' feil '' igjen etter å ha fulgt prosedyren “ tilbakestilling av systemet ”når du trykkerpå 
en spesifikk knapp (for eksempel at benstøtten ikke kommer ut), er det aktuatoren som er defekt 
(i dette tilfellet benstøtteaktuatoren). Bytt denne aktuatoren komplett med kabel 
Etter dette følger du trinn 4 '' tilbakestilling av systemet '' igjen 
 

3. Hvis stolen fremdeles ikke fungerer som den skal, kan det også være andre (mindre sannsynlige) årsaker 
til det'' Feil '' som: ødelagt splitterboks, ødelagt vibrasjonsenhet, ødelagt setebryter eller defekt 
kontrollboks. Vennligst sjekk disse og bytt om nødvendig. Vi anbefaler at du alltid følger trinn 4 '' 
tilbakestilling av systemet '' etter at du har byttet elektroniske deler 
 

4. Når det ser ut til at all elektronikkmaskinvare er i orden og stolen fremdeles ikke fungerer, 

kan du prøve å installere programvaren igjen ved å bruke Linak programmeringsenhet. Det er 

imidlertid svært lite sannsynlig at dette skaper en fullstendig funksjonsfeil
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6. Programmering av fitMotion-programvare med Linak-programmeringsenheten  
 

•  Koble stolens strømboks fra strømnettet 

• Fjern pluggen på splitteren fra “HB” -porten på bryterboksen. 

(Bunnport) (Dette vil trolig kreve å fjerne sikkerhetsbraketten fra 

kontrollboksen først med en flat skrutrekker.)  

• Sett pluggen til Linak-programmeringsenheten inn i “HB” -porten 

på kontrollboksen. (Så ikke i splitteren, men i selve kontrollboksen) 

  
 
 
 

Press denne knappen flere ganger,innt dette vises i display:  
 
 
 

Press til program  
 
 
 
 

Press knappen, nå lastes ny sofrware inn i Kontrollboksen 
 
 
 
 

Vent til nedlastingen er fulført  
 

• Fjern pluggen til Linak-programmeringsenheten fra “HB” -porten på kontrollboksen. 
 

• Sett pluggen på splitteren tilbake i “HB” -porten på kontrollboksen.  
 

• Sett kontrollboksen tilbake i kontakten. 
 

• La alle tre motorene gå til endeposisjon med håndkontroll. Sannsynligvis piper motorene til 

en endebryter er nådd. Fitmotion-stolen skal nå fungere ordentlig igjen. (Sjekk om Fitmotion-

funksjonen på håndkontrollen kan slås på / av, og om sakte film fungerer.) 


