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HEPRO - hjelpemiddelprodusenten
HEPRO er en norsk industribedrift som utvikler, produserer og selger hjelpemidler for voksne
og barn med bevegelseshemming. Bedriften ble etablert i 1987 og har i dag ca 40 ansatte.
Bedriftens hovedkontor og fabrikk ligger på Rognan i Nordland: Hepro AS, Øvermoan 9,
8250 Rognan

Teknisk service
Service utføres i fabrikken på Rognan, men også ved samarbeidspartnere mange steder i
landet. Vårt salgspersonell har også opplæring i teknisk vedlikehold. Ved feil på produkter
utlånt over folketrygden skal Hjelpemiddelsentralen kontaktes. Ved feil på produkter som er
kjøpt direkte; kontaktes HEPRO, Tlf.nr.: +47 756 94700.

Tilpasninger og Spesialtilpasninger
Hepro er produsent og kan derfor tilby brukertilpassede løsninger når det er nødvendig.
Tilpasninger og spesialtilpasninger for å dekke individuelle behov er en del av de daglige
oppgavene ved fabrikken. Ved behov kan Hjelpemiddelsentralen eller våre Salgskonsulenter
kontaktes.

Garanti
Ved bruk i samsvar med brukerinformasjonen yter Hepro to års garanti mot material- og
produksjonsfeil. Ved reklamasjoner eller henvendelser om produktet må produktets
serienummer oppgis som referanse.
Produktet er konstruert, testet og tilfredsstiller følgende krav:
NS-EN ISO 14971
NS-EN 12182
NS-EN 294
NS-EN 1022
NS-EN 1728
NS-EN 1021-1
NS-EN 1021-2
NS-EN 597-1
EN 60601-1
EN 60601-1-2
93/42/EØF

”Medisinsk utstyr - Bruk av risikoanalyser for medisinsk utstyr.”
”Tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede - Generelle krav og prøvingsmetoder.”
”Maskinsikkerhet - Sikre avstander til faresoner for de øvre kroppsdeler.”
”Hjemmemøbler - Sittemøbler - Bestemmelse av stabilitet.”
”Hjemmemøbler - Sittemøbler - Prøvingsmetoder for bestemmelse av styrke og holdbarhet.”
”Møbler - Vurdering av antennelighet for stoppede møbler –
del 1: Antennelighetskilde Ulmende sigarett.”
”Møbler - Vurdering av antennelighet for stoppede møbler –
del 2: Antennelighetskilde –
Tilsvarende fyrstikkflamme.”
”Møbler - Vurdering av antennelighet av madrasser og stoppede sengebunner –
Del 1: Tennkilde: Ulmende sigarett.”
“Medical electrical equipment Part 1: General requirements for safety”
“Medical electrical equipment Part 1: General requirements for safety –
1 Collateral standarad: Electromagnetic compatibility - Requirements and test.
”Direktiv om medisinsk utstyr”. Produktet er merket med
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1.

Kort produktbeskrivelse
Alle modellene, med eller uten funksjonene Synkron, Sving og Tilt, tipper setet
fremover under løftet. Modellene Arctic og Arctic Mini kan enkelt bygges om til å ha
horisontalt sete under hele løftet. Modellen Arctic Maxi har ikke denne muligheten.
På modellene med Tilt-funksjon kan hele sitteenheten tiltes uavhengig av vinkelen
mellom sete og rygg. Dette muliggjør leggene å komme høyere enn hjertet.

NB! Tilt-funksjonen virker kun i laveste posisjon.

Stolen består av tre hovedbestanddeler.
 Sirkulær sokkelplate med 180 svingfunksjon og tiltfunksjon (hvis modellene har
disse funksjonene). Både betjeningshendel for sving og opphengsbøyle for
håndkontroll er festet under armlenet.
 Individuell eller sammenkoblet regulering av løfte- og benstøttemekanisme med
håndkontroll (avhengig av modell).
 Komplett sitteenhet som består av rygg m/nakkevinkling, nakkepute, setepute,
fotpute og armlener m/polstring. Arctic Mini har ikke nakkevinkling.
Sitteenheten og polstret del av armlenet leveres i stoff eller hud. Armlene er i forkant
utformet for å gi et behagelig og sikkert grep for brukeren. Håndkontrollen henger i
bøyle på armlenet. Stolens spesielle konstruksjon gjør at den følger kroppens
bevegelser på en slik måte at en unngår ”avkledningseffekten” og ubehagelig
trykkbelastning under regulering.
Utførte trykkmålinger ligger til grunn for valg av skumkvalitet i og utforming av
sitteenheten. Dette for å oppnå god sittekomfort med best mulig trykkfordeling og
trykkavlasting.
For forebygging av sittesår er det viktig at produktet innstilles riktig til den enkelte
bruker. På alle Arctic-modellene utføres de fleste innstillinger uten bruk av verktøy, og
kan enkelt utføres av terapeut eller førstelinjetjenesten. Beskrevet i egen
Bruksanvisning.
Stolen har et sikkerhetssystem som sørger for at benstøtten alltid går ned og i innkjørt
posisjon før løftefunksjonen aktiveres. Det skjer uansett fra hvilken posisjon stolen i
utgangspunktet reguleres fra.
På Arctic-modellene med Tilt-funksjon vil også tiltfunksjonen gå i normalposisjon før
løftefunksjonen aktiveres.
(På modeller med tilbehøret ”elektrisk sving” er sikkerhetssystemet utkoblet.).
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1.1 Type / betegnelse
Modeller med stofftrekk
Art.nr. NAV
159183
159184
159185
159189
159190
097855
097849
097850
159193
159195
159196
159197
097957
097958
159201

Art.nr. Lev.
25210
25200
25220
25240
25230
25090
25080
25070
25250
25270
25260
25280
25130
25120
25290

Type / modell
Arctic Synkron Mini
Arctic Synkron
Arctic Synkron Maxi
Arctic Mini
Arctic
Arctic Maxi
Arctic Sving Mini
Arctic Sving
Arctic Sving Maxi
Arctic Tilt Mini
Arctic Tilt
Arctic Tilt Maxi
Arctic Sving Tilt Mini
Arctic Sving Tilt
Arctic Sving Tilt Maxi

Modeller med hudtrekk
Art.nr. NAV
159186
159187
159188
159191
159192
097864
097858
097859
159194
159198
159199
159200
097960
097961
159202

Art.nr. Lev.
25215
25205
25225
25245
25235
25095
25085
25075
25255
25275
25265
25285
25135
25125
25295
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Type / modell
Arctic Synkron Mini
Arctic Synkron
Arctic Synkron Maxi
Arctic Mini
Arctic
Arctic Maxi
Arctic Sving Mini
Arctic Sving
Arctic Sving Maxi
Arctic Tilt Mini
Arctic Tilt
Arctic Tilt Maxi
Arctic Sving Tilt Mini
Arctic Sving Tilt
Arctic Sving Tilt Maxi
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1.2 Tekniske spesifikasjoner
MÅL OG DIMENSJONER
Setehøyde foran (min - max)
Setehøyde i oppreist stilling foran og bak (min)
Setehøyde foran (min - max) (RL)
Setehøyde i oppreist stilling foran (min - max) (RL)
Setehøyde foran (min - max) (Tilt)
Setehøyde i oppreist stilling foran og bak (min) (Tilt)
Setedybde
Setebredde
Rygghøyde
Armlenets bredde
Bredde mellom Armlene
Armlenehøyde – reg.bar i fht. sete (min - max)
Benstøttelengde – reg.bar i fht. setekant (min - max)
Benstøttens høyde over gulv (min - max)
Benstøttens høyde over gulv (min - max) (RL)
Benstøttens høyde over gulv (min - max) (Tilt)
Stolens største lengde utvendig
Stolens bredde utvendig
Vinkel sete – rygg (min - max)
Vinkel sete – rygg (min - max) (RL)
Vinkel sete – rygg (min - max) (Tilt)
Brukervekt (max)
Vekt i standard utførelse

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm



kg
kg

Arctic Mini

Arctic

Arctic Maxi

40 - 49
54 - 70
40 - 49
73 - 82
41 - 50
55 - 71
40
40
76
12
42
10 - 24
35 - 40
40 - 49
40 - 49
41 - 50
142
69
90 - 145
90 - 145
90 - 145
150
49

46 - 55
54 - 70
46 - 55
73 - 82
48 - 57
56 - 74
42 - 52
50
76
12
50
4 - 24
38 - 48
46 - 55
46 - 55
46 - 55
170
76
105 – 145
105 – 145
105 - 145
165
54

47 - 53
55 - 73
49 - 55
57 - 75
45 - 50
60
78
12
60
4 - 24
38 - 43
50 - 56
52 - 58
170
86
105 - 145
105 - 145
260
69

MATERIALER OG KOMPONENTER
Understell
Puter
Trekk
Motorer
Sokkelplate
Armlener
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Pulverlakkert stål
Formstøpt PUR-skum
Møbelstoff Microfiber eller hud
2 stk 24V
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2.

Arbeidsbeskrivelser
Generelt

Det må aldri skiftes til andre deler enn det som fremgår av splittbildene under pkt. 3
med tilhørende artikkelnummer. Det kan i verste fall føre til at produktet ikke lengre
tilfredsstiller sine godkjennelseskriterier og endres fra å være et hjelpemiddel til å bli et
farlig redskap for brukeren eller omgivelsene. Dersom det av en eller annen grunn
ønskes å fravike denne regelen, må Hepro først kontaktes for vurdering og eventuell
godkjennelse.

2.1 Skifting av komponenter
2.1.1. Skifting av rygg

Ryggen dras rett opp slik at den løsner fra tappene i ramma.

Ny rygg settes så på plass slik at tappene treffer i hullene på undersiden av
ryggen. Tappene har forskjellig lengde for lettere å styre inn ryggen på disse.

Ryggen presses så helt ned på tappene.
2.1.2. Skifting av fotpute

Fotputen kjøres noe frem for å lette adkomsten.

Mutrene på putens underside skrus ut.

Puten tas av.

Montering skjer i motsatt rekkefølge.
2.1.3. Skifting av armlenepolstring

Rattet på utsiden av armlenets sidedeksel skrues helt ut og armlenet med
polstring og sidedeksel kan nå løftes helt av føringen.

To skruer på undersiden av armlenet skrues ut, og polstringen er nå løs.
2.1.4. Skifting av trearmlene og/eller sidedeksel
Etter å ha løsnet armlenepolstringen (se ovenfor), skrues de to skruene løs som fester
trearmlenet og sidedekselet til armlenerammen.

Trearmlenet og sidedekselet er nå løse og kan skiftes.

Montering i motsatt rekkefølge
2.1.5. Skifting av wire for svingutløser
Stolen kjøres til øverste posisjon for å få en enklere arbeidsstilling. For å komme til
utløsermekanismen inne i sidedekselet; se pkt. ovenfor.

Merk deg hvor wiren er plassert og festet.

Festeklipsen, låsemutter og justerskrue på spaken til svinglåsen løses.

Justerskruen dras bakover slik at wiren kan vippes ut av sporet. Festekulen
skyves så ut av festeøyet på spaken.

Stripsen som holder wiren til løftesaksen klippes løs.

Deksel til utløsertappen nede på svingplate «bendes» klar av wiren og fjernes.
Stoler m/ oppreisningsfunksjon
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Utløsertappen løftes og stolen svinges slik at tappen kommer mellom to hull.
Låsetappen hioldes nå med en nebbtang, mens kulemutteren skrus løs.
Wiren løftes ut av sporet og vippes løs.
Fjæren som ligger mot kulemutteren på den gamle wiren tas av og tres på den
nye wiren på tilsvarende måte.
Montering skjer i motsatt rekkefølge.
Justering er beskrevet i et senere pkt. 2.5.1

2.1.6. Skifting av svingutløserspak under armlenet

Stolen kjøres til øverste posisjon for å få en enklere arbeidsstilling.

Svingutløsermekanismen er montert inne i sidedekselet slik at dette må
demonteres først. Se pkt. ovenfor.

Utløsermekanismen er nå lett tilgjengelig.

Festeklipsen, låsemutter og justerskrue på spaken til mekanismen løses.

Justerskruen dras bakover slik at wiren kan vippes ut av sporet. Festekulen
skyves ut av festekloen på spaken. Wiren er nå løs fra wireutløseren.

Wireutløseren m/brakett løses ved å skru ut de to festeskruene som er synlig på
armlenets underside.

Wireutløseren kan nå løses fra braketten.

Montering skjer i motsatt rekkefølge.
2.1.7. Skifting av låsebolt for svingfunksjon på sokkelplaten

Stolen kjøres til øverste posisjon for å få en enklere arbeidsstilling.

Wiren løses som beskrevet for wireskifte i pkt. foran.

Låsemutteren som fester bolten til sokkelplaten løses, og den komplette
låsebolten kan skrus ut. (Det er viktig å merke seg hvor langt ned bolten er
montert, slik at en under montering enklest finner riktig posisjon).

Ny låsebolt monteres sammen med wirebraketten, og låses med låsemutteren.

Før wiren monteres, må det sjekkes at låsebolten ikke hindrer svingfunksjonen,
samtidig som den låser i alle hullene.
2.1.8. Skifting av sokkel

Løs wiren som beskrevet i tidligere pkt.

Kjør benstøtten noe ut og vipp stolen fremover slik at den hviler på benstøtten.

Løs låsebolten og trekk ut den fjærbelastede bolten på stolfestet.

Sokkelen er løs og kan trekkes av stolfestet.

Montering skjer i motsatt rekkefølge. Vær oppmerksom på at den fjærbelastede
bolten skal treffe rett hull for å sikre høydeplasseringen i rett høyde på stolfestet.

Husk å sette fast låsebolten og sikre med låsemutteren.
2.1.9. Skifting av sokkelplate

Kjør benstøtten noe ut og vipp stolen fremover slik at den hviler på benstøtten.

Løs festebolten og skiven i senter av sokkelplaten under.

Ny sokkelplate komplett med festeplate kan nå monteres.
Stoler m/ oppreisningsfunksjon
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Dersom det bare er selve treplaten som skal skiftes, løses festeplaten og flyttes
over til den nye treplaten. Husk å trekke boltene godt til.
Sokkelplaten kan nå monteres på igjen.

2.1.10. Skifting av nettkabel

Nettkabelen frakobles stikkontakten.

Trekket bak på ryggen løftes opp.

Låsehakene frigjøres ved å presse to spisse gjenstander samtidig inn i de røde
markeringene på siden av transformatorens nettkabelinngang.

Ny kabel plugges inn, og det må sjekkes at låsehakene virkelig låser. Dette for å
hindre at kabelen løsner under normalt bruk av stolen.
2.1.11. Skifting av transformator

Ryggputen tas av.

Transformatoren er festet med en skrue til eget feste som igjen står i et spor på
aktuatoren (gjelder ikke Artic Maxi, denne er festet til egen plate).

Nettspenningen frakobles.

Tilkoblede kabelplugger dras ut. Merk deg pluggplassering for senere tilkobling.

Transformatoren er festet til løfteaktuatoren ved hjelp av en skinneføring, og kan
draes rett opp. Montering skjer i motsatt rekkefølge.

Funksjonsprøv stolen før ryggen settes på.
2.1.12. Skifting av mikrobryter for fotløft SLS 1.( Arctic Maxi)

Stolen kjøres opp i stilling som gir enklest tilgang til mikrobryteren.

Festeskruene for mikrobryteren skrues ut.

Mikrobryterens kabelplugg dras ut av koblingsboksen. Løs låseclips først.

Kabelen tas ut av festeklipsene og mikrobryteren kan fjernes.

Montering skjer i motsatt rekkefølge.

Funksjonsprøv stolen for å se at kablene er korrekt festet og mikrobryteren virker.

Mikrobryterne for fotløft og seteløft er forskjellige og må ikke forveksles.

.

2.1.13. Skifting av mikrobryter for seteløft SLS 2.( Arctic Maxi)

Stolen kjøres opp i stilling som gir enklest tilgang til mikrobryteren.

Festeskruene for mikrobryteren skrues ut.

Mikrobryterens kabelplugg dras ut av koblingsboksen. Løs låseclips først.

Kabelen tas ut av festeklipsene og mikrobryteren kan fjernes.

Montering skjer i motsatt rekkefølge.

Funksjonsprøv stolen for å se at kablene er korrekt festet og mikrobryteren virker.

Mikrobryterne for fotløft og seteløft er forskjellige og må ikke forveksles.
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2.1.14. Skifting av fotløftaktuator

Stolen kjøres til den posisjon den enkelte finner mest hensiktsmessig for å
utføre jobben, dersom det lar seg gjøre.

Nettkabelen frakobles stikkontakten.

Fotpute og eventuelt setepute demonteres.

Aktuatoren plugges ut av trafoen etter at låseskinnen er vippet til side, og
kabelen er fri.

Festeboltene løses, og aktuatoren fjernes.

Ny aktuator monteres som den gamle, men det skal benyttes nye medfølgende
bolter. (Disse bestilles sammen med aktuatoren).

Montering skjer i motsatt rekkefølge.

Funksjonsprøv stolen for å se at kablene er korrekt festet.
2.1.15. Skifting av seteløftaktuator

Stolen kjøres til den posisjon den enkelte finner mest hensiktsmessig for å
utføre jobben, dersom det lar seg gjøre.

Nettkabelen frakobles stikkontakten.

Ryggpute og eventuelt setepute demonteres.

Aktuatoren plugges ut av trafoen etter at låseskinnen er vippet til side, og
kabelen er fri.

Festeboltene løses, og aktuatoren fjernes.

Ny aktuator monteres som den gamle, men det skal benyttes nye medfølgende
bolter. (Disse bestilles sammen med aktuatoren).

Montering skjer i motsatt rekkefølge.

Funksjons prøv stolen for å se at kablene er korrekt festet.
2.1.16. Skifting av fotløftsaks

Fotløften kjøres frem, og fotputen demonteres.

Nettkabelen frakobles stikkontakten.

Aktuatoren og nedre festebolter løses og fjernes.

Øvre festebolter er låst med grønn Locktite (skruelåsing) og må varmes for å
løsne. Saksen er nå løs og fjernes.

Ny saks monteres med skiver mellom stagene slik det var før demontering. Det
skal benyttes nye medfølgende bolter og skiver. (Disse bestilles sammen med
aktuatoren). Det er en fordel å skru inn de øvre boltene først. HUSK GRØNN
LOCKTITE for å sikre låsing på de øvre boltene.

Videre montering skjer i motsatt rekkefølge.

Funksjons prøv stolen for å se at den fungerer korrekt.
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2.2 Rengjøring
Rengjøringsmetode

Puter m/stofftrekk støvsuges eller renses med møbelrens. Stoffet kan ved
behov vaskes ved inntil 40o C. (se vaskeanvisning påsydd hvert trekk).

Puter m/hudtrekk tørkes rene med fuktig klut. Huden settes inn med
beskyttende krem dersom det anses nødvendig.

Elektrokomponenter tørkes ren med fuktig klut, og må aldri utsettes for spyling.

Lakkert ramme og sokkel kan spyles forsiktig med høytrykkspyler etter at
elektrokomponentene er forsvarlig tildekket og ”forseglet”.

Etter spyling må elektrokomponentene ”pakkes ut” før produktet settes til tørk.
Anbefalte rengjøringsmidler
 For rensing av møbelstoffet benyttes vanlig møbelrens som selges i butikk.
 For rengjøring av hud benyttes fortrinnsvis en fuktig klut uten såpe. Dersom dette
ikke er tilstrekkelig, benyttes svakt Zalo vann. Huden må da etter vask settes inn
med behandlingsmiddel beregnet for hud. Dette fås kjøpt i møbelforetninger.
 På de lakkerte ståldelene kan det benyttes ”Jif Universal” eller lignende.
 Benyttes høytrykkspyler kan det anvendes rengjøringsmidler som påføres med
spyleren dersom dette er godkjent for utvendig rengjøring av billakk.
 Etter høytrykkspyling må stolens ledd og bolter smøres.

2.3 Ettersynsrutiner
2.3.1 Periodisk ettersyn
Generelt
Det er i utgangspunktet tilstrekkelig med ettersyn ved resirkulering.
Produktet har ikke spesielt behov for periodisk ettersyn dersom det er et standard
produkt til bruker som ikke på noen måte utsetter produktet for særlige eller spesielle
belastninger.
Dersom produktet blir utsatt for spesielle belastninger vil det være en fordel for alle at
det i det enkelte tilfellet vurderes og nødvendig ettersyn etableres. Hepro er selvfølgelig
på henvendelse behjelpelig med råd og veiledning.
2.3.2 Klargjøring for gjenbruk
For at brukeren av Stol med Oppreisningsfunksjon skal få et best mulig og sikrest
mulig hjelpemiddel ved resirkulering, er det viktig at hjelpemiddelet gjennomgår en
grundig teknisk kontroll og blir skikkelig rengjort før det leveres til ny bruker. Som
leverandør mener vi at beskrevet kontroll i punkt 2.4 og 2.5 gjennomføres for å ivareta
sikkerheten og funksjonaliteten.
Slitte deler kontrolleres og skiftes ut dersom de vurderes å føre til redusert sikkerhet
for brukeren.
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2.4 Funksjonskontroll og testing
Nedenforstående skjema benyttes ved kontroll og resirkulering.
FUNKSJONSKONTROLL AV ARCTIC Stol med oppreisningsfunksjon
Arctic Mini  Arctic  Arctic Maxi 
Funksjon: Synkron  Sving  Tilt  Rettløft 
KONTROLL:
KONTROLLMETODE
ANM./SPEC
Utført
kontr.
SITTEENHET:
Rygg Mini  Rygg Std.  Rygg Maxi 
Setepute Mini  Std  Stor  Maxi 
Fotpute Mini  Std.  Maxi 
Gummidemper til ”Fotpute tilt”
Armlenepanel / -polstring
Sidedeksel
Trearmlene









Rengj. 
Rengj. 
Rengj. 
Skiftet 
Rengj. 
Rengj. 

Skiftet 
Skiftet 
Skiftet 

Visuelt
Visuelt
Visuelt
Visuelt og Funksjonstest
Visuelt
Visuelt
Visuelt

Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok

Visuelt
Visuelt og Funksjonstest
Visuelt og Funksjonstest
Visuelt og Funksjonstest
Visuelt og Funksjonstest
Visuelt og Funksjonstest
Visuelt og Funksjonstest
Visuelt og Funksjonstest
Visuelt og Funksjonstest
Visuelt og Funksjonstest
Visuelt
Visuelt
Visuelt og Funksjonstest
Visuelt og Funksjonstest

Rengjort: JA 

NEI 

JA 

NEI 

Visuelt
Visuelt
Visuelt og Funksjonstest
Visuelt og Funksjonstest
Visuelt og Funksjonstest
Visuelt
Visuelt og Funksjonstest
Visuelt og Funksjonstest
Visuelt og Funksjonstest
Visuelt og Funksjonstest

Godt festet
Godt festet

Skiftet 
Skiftet 
Skiftet 

RAMME:
Behov for rengjøring?
Saks/stag seteløft skadefri
Bolter seteløft uten slakk
Saks/stag benstøtte skadefri
Bolter benstøtte uten slakk
Norm. slakk i sokkelfeste til sokkelplate
Norm. slakk i lager/lagerhus-svingfunk.
Norm. slakk i tiltfunksjon
Wire og wireoverf., ok, skadefri og fast
Låsemekanisme sving , ok og låser lett
Sokkelplate skadefri over og under.
Innstilt til riktig størrelse?
Sittehøyde og ryggvinkel
Behov for smøring av stag og bolter?

Smurt:

ELEKTRO:
Trafo, ok, skadefri og fast
Koblingsboks, ok, skadefri og fast
Aktuator seteløft, ok, skadefri og fast
Aktuator fotløft, ok, skadefri og fast
Aktuator tilt, ok, skadefri og fast
Kabler, ok, skadefri og fast
Plugger, ok, skadefri og fast
SLS.1 fotløft, ok, skadefri og fast
SLS.2 seteløft, ok, skadefri og fast
SLS.3 tiltt, ok, skadefri og fast

Sikret mot skade

SLUTTKONTROLL:
Støy og vibrasjon
Utseende generelt
Produktmerking
Skadefrie deksler
Komplett produktkontroll

Funksjonstest
Visuelt
Visuelt
Visuelt
Funksjonstest

Spesifisert Ekstrautstyr/Tilbehør

Visuell / Funksjonstest

Ren, skadefri
Serienr, mnd./prod.år.

Skadefri

Kommentarer:
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2.5 Justeringer tilknyttet reparasjon og ettersyn
Generelt
Samtlige bolter i ”løftesaksen” og ”benstøttesaksen” sjekkes og eventuelt
ettertrekkes. Anbefalt smøremiddel: Shell SRS 2000 / Würth HHS 2000 - spray
Mikrobryterne funksjonssjekkes og justeres om nødvendig. (Arctic Maxi)
Ryggvinkel justeres som beskrevet nedenfor.
Wireutløser til svingfunksjon justeres som på en tradisjonell sykkelbrems. Dette
er beskrevet nedenfor.






2.5.1. Justering av wire til svingutløser
Dersom svingutløseren ikke løser ut eller låser tilfredsstillende, er det sannsynligvis
behov for justering av wiren. Justeringen utføres med justerskruen på utløserspaken.
Mekanismen er festet under trearmlenet inne i sidedekselet. For å komme til, følges
prosedyren for ”Skifting av armlenepolstring, pkt 2.1.3”. Etter justering er det viktig å
sjekke at stolen låser i alle posisjoner og høyder.
2.5.2. Justering av ryggvinkel
 For å komme til å justere ryggvinkelen må ryggen tas av, se pkt. 2.1.1.
 Justerskruene er skruene som er koblet til kjedene m/to muttere for å sikre låsing.
 For en mindre ryggvinkel senkes skruene, Men ikke mer en at ryggrammen går
klar av utsparringen i armlenepolstringen.
 For større ryggvinkel må skruene heves, men ikke så mye at saksen låses på topp.
 At kjedene er likt justert sjekkes ved å kjøre opp ryggen til kjedene strammes likt.
 Innstilt posisjon sikres/låses med kontramutterene.
Det er viktig å sjekke at ikke ryggen er så ekstremt justert at ryggbøylene tar bort i
armlenepanelet når seteløftet starter. Dette funksjonsprøves før ryggen monteres.
2.5.3. Flytting av svingutløser til motsatt side
 Innerdeksler til armlener demonteres ved å skru ut to skruer i underkant av
sidedekslene.
Disse er nå løse og kan fjernes.
 Svingutløsermekanismen skrues løs på original side (2 skruer). Wire demonteres.
 Vipp ut dekkplaten på motsatt armlene.
Svingutløser skrues fast på motsatt side (2 skruer).
Dekkplaten monteres i hull for original svingutløser.
 Svingutløserwiren legges som på original side, og kobles på utløser.
 Innerdeksler til armlener monteres
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2.6 Elektrisk utstyr
2.6.1 Systemoppbygging
Den skjematiske skissen under viser systemoppbyggingen av det elektriske anlegget
med kabling mellom komponentene.

Modellene Arctic og Arctic Mini, med og uten funksjonene Tilt og Synkron:

Aktuator benstøtte

Aktuator seteløft

Håndkontroll

(Aktuator tilt)
Kobl. boks

220 V – nettsp.

Trafo.

Modell Arctic Maxi med og uten funksjonen Tilt og Synkron:
Aktuator benstøtte

Aktuator seteløft

Håndkontroll

(Aktuator Tilt)
220 V – nettsp.

Kobl. boks

Trafo.
Ut fra koblboks

(T-gren)
(SLS 3, Tilt)

SLS 2, Seteløft
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2.6.2 El.skjema
Generelt
Alle elektriske komponenter er påsatt kabel og plugg. Dersom det oppstår feil på en
komponent, skiftes denne i sin helhet inklusive kabel. Av denne bakgrunn er det ikke
behov for detaljert koblingsskjema på ledernivå med fargekode.
Pluggtilkoblingene på trafoen:

Modellene Arctic og Arctic Mini,
Arctic Maxi
med og uten funksjonene Tilt og Synkron:
Håndkontroll

(Aktuator tilt)
Aktuator benstøtte
Aktuator seteløft

(Aktuator
tilt)
Aktuator benstøtte
Aktuator seteløft

Fra T-grein

Håndkontroll

SLS.2 - seteløft
SLS.1 - benstøtte

Kabel til T grein
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2.6.3 Feilsøking
Generelt
I den påfølgende tekst vil vi gi en kortfattet veiledning for enkel feilsøking.
Før man begynner å feilsøke, er det viktig å bli klar over hva som faktisk er feil.
Hvis produktet kan testes skal dette gjøres først. Her vil vi i hovedsak ta for oss den
elektriske feilsøkingen, da det erfaringsmessig volder mest hodebry ved service.
Siden produktet er modulært oppbygd med ”lukkede” kabelforbindelser og støpte
plugger, anbefaler vi ut fra erfaring følgende:

Prøv produktet så langt det lar seg gjøre, og konstater problemstillingen.

Dersom SLS.1 bryteren ikke trykkes helt inn når setet er nede vil ikke fotputen
kunne reguleres utøver.

o








Feilretting - Bend festebraketten for SLS.1 slik at denne er aktivert når

setet er nede.
Dersom SLS.2 bryteren ikke trykkes helt inn når fotputen er inne får en ikke
løftet stolen.
o
Feilretting - Bend festebraketten for SLS.2 slik at denne er aktivert når
setet er nede.
Generelt. Forsøk å skifte den komponenten som virker sannsynlig at feilen er
knyttet til.
Håndkontrollen er den komponenten som er mest utsatt og bør sjekkes først.
Lån fra en annen ARCTIC som virker, dersom deler ikke er tilgjengelig på
reservedelslageret.
Prøv deretter byttekomponenter i logisk rekkefølge.
Hepros serviceorganisasjon er selvfølgelig tilgjengelig for råd og veiledning.
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3.

Delekatalog

3.1 Splitt-tegninger og bilder
1 0 A -C

4 A -B

3 A -C
5 A
6 A

5 B

9
6 B
7A
7 B
2 A -C

1 A -C

Bilde 1:

Komplett stol med Microfiber-stoff

Pos.

Benevning

1A
1B
1C
2A
2B
2C
3A
3B
3C
4A
4B
5A
5B
6A
6B
7A
7B
9
10A
10B
10C

Fotpute, Arctic Std.
Fotpute, Arctic Mini
Fotpute, Arctic Maxi
Setepute, Arctic Std.
Setepute, Arctic Mini
Setepute, Arctic Maxi
Rygg, Arctic Std.
Rygg, Arctic Mini
Rygg, Arctic Maxi
Låseratt nakkevinkel
Avstandshylse låseratt nakkevinkel, Arctic
Armlenepolster Arctic, H
Armlenepolster Arctic, V
Armlene Arctic, formontert treverk, H
Armlene Arctic, formontert treverk, V
Sidedeksel Arctic, H
Sidedeksel Arctic, V
Opphengsbøyle håndkontroll
Nakkepute Arctic
Nakkepute Arctic Mini
Nakkepute Arctic Maxi
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Ant.

Utgave: 01

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Art.nr.
stoff
26900
26920
26930
27741
26960
27680
26980
27000
27010
27725
26896
27020
27070
26897
27061
27030
27100
27898
27040
27150
27600

Art.nr.
hud
26905
26925
26935
27743
26965
27685
26985
27005
27015

NAV nr.
stoff
150183
173918
173916
148070
173941
161615
173934
173930

NAV nr.
hud
173914
173917
173915
173938
173940
173939
173929

27025
27075

150184
150185
173910
173911

173912
173913

150186
173928
173926

173924
173927
173925

27035
27105
27045
27155
27605
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Bilde 2:

Komplett skrog
Arctic og Arctic Mini

4B
1 A,B

5 A,B

4B
4A
2
AAA
,B

11

6

7

11
10

9 8
12 A,B

3 A,B.D
3B
3 D,E
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Arctic Maxi
5C

2C

3A,C
3D
12 C

Benevning
Pos.
1A
1B
2A
2B
2C
3A
3B
3C
3D
3E
4A
4B
5A
5B
5C
6
7
8
9
10
11
12A
12B
12C

6-kt. skrue, M10x40, Delgjenget
Mutter, Låse GCR M10
Seteramme, komplett lakkert, Arctic Std.
Seteramme, komplett lakkert, Arctic Mini
Seteramme, komplett lakkert, Arctic Maxi
Seteplate Arctic Mini
Seteplate Arctic Std.
Seteplate Arctic Maxi
Vingemutter M8
6-kt skrue M8x50 helgj
Armlenestag Arctic, V, lakkert
Armlenestag Arctic, H, lakkert
Ryggramme, komplett lakkert, Arctic Std.
Ryggramme, komplett lakkert, Arctic Mini
Ryggramme, komplett lakkert, Arctic Maxi
Kjede komplett
Låseratt armlene
Avstandshylse låseratt armlene
Tannskive ELZ M10
Ratt setevinkel regulering
Innv.6-kt. M8x35, syl.hode
Sokkel plate, kompl., Arctic Std.
Sokkel plate, kompl., Arctic Mini
Sokkel plate, kompl., Arctic Maxi
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Ant.

Art.nr.

2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1

70115
70062
26870
27050
26890
26760
27745
26893
70051
70071
26876
26877
25778
26660
27051
25772
27726
25508
70033
25507
70185
25561
25561
26899
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Bilde 3:

Komplett skrog

10
9
6B,C
12A-C

13A,B
13

1A,B
2
3

6A
7

4

1C-D
11A-B
Pos.
1A
1B
1C
1D
2A
2B
3
4
5
6A
6B
6C
7
8
9
10
11A
11B
12A
12B
12C
13A
13B

8

5

Benevning
6-kt. skrue, M10 x 50, helgjenget
Låsemutter, GCR M10
Festebolt – Aktuator
Starlock, 10mm
Saks seteløft kompl., Arctic Std., Arctic Mini
Saks seteløft kompl., Arctic Maxi
Festebrakett wire
Trykkfjær
Låsebolt GN 613 GK8, (svingposisjon)
Saks benstøtte kompl., Arctic Std.
Saks benstøtte kompl., Arctic Mini
Saks benstøtte kompl., Arctic Maxi
Skrue innv. 6-kt. M6 x 22, delgj.
Låsebolt GN6 13G6, (høyderegulering)
Utløsermekanisme komplett (svingposisjon)
Utløserwire (lengde=1300mm)
Høydereguleringsfeste, Arctic Std., Arctic Mini
Høydereguleringsfeste, Arctic Maxi
Fotputefeste Arctic kompl.
Glider til fotløftmek
Reim for fotløft
Fotputefeste Arctic Mini kompl.
Fotputefeste Arctic Maxi kompl.
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2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

Art.nr.
70082
70062
26556
80236
26854
25664
25586
80137
26820
27052
26647
27054
70000
15547
25589
80218
26864
26882
27801
27651
27663
25740
27583
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Bilde 4:
Pos.
1
2
3A
3B
4
5A
5B
5C
6A
6B
7
8A
8B
9A
9B
10
11
12A
12B
13A
13B

Deksler og elektriske komponenter
Benevning
SLS.2, Mikrobryter v/fothviler, Arctic Maxi
SLS.1, Mikrobryter u/setet, Arctic Maxi
Koblingsboks, Arctic Std./ Arctic Mini
Koblingsboks, Arctic Maxi
Deksel svingutløser
Håndkontroll HB62-024 Arctic
Håndkontroll Arctic Tilt
Håndkontroll Arctic Synkron
Trafo, Arctic Std./ Arctic Mini
Trafo inkl. nettkabel, Arctic Maxi
Nettkabel til Trafo CB 09
Aktuator, løft, Arctic Std./ Arctic Mini
Aktuator, løft, Arctic Maxi
Aktuator, benstøtte, Arctic Std./ Arctic Mini
Aktuator, benstøtte, Arctic Maxi
Deksel benstøttesaks, venstre
Deksel benstøttesaks, høyre
Deksel løftesaks, høyre
Deksel løftesaks - Maxi, høyre
Deksel løftesaks, venstre
Deksel løftesaks - Maxi, venstre

Ant.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Art.nr.
61666
61665
61780
61664
26575
61715
61762
27840
61781
61764
61713
61782
61603
61783
61707
26573
26574
27664
27280
27665
27281

Art.nr. NAV
030949
030950

030929

030953

030908

8B
8A
12 B

3A

12A

6A

11

3B

1

6B
7
9B
7

4

10
2

9A

13 B
13A
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Bilde 5:

Sokkel med tiltfunksjon

2 A,B
3
6
1 A,B,C
4

Pos.
1A
1B
1C
2A
2B
3
4
5
6

5

Benevning
Sokkel plate Arctic Std.
Sokkel plate Mini
Sokkel plate Maxi
Aktuator, tilt, Arctic Std./ Arctic Mini
Aktuator, tilt, Arctic Maxi
Tiltfeste kompl.
Låsespake APS M10 (erstattet av 6-kt. bolt
16.04.10)
Festebrakett wire Sving/Tilt
Låsebolt GN6 13G6 (høyderegulering)
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3.2 Montering sokkel med tiltfunksjon
Selv om Arctic leveres som egen modell med Tilt-funksjon av hele sittenheten, kan
sokkel med tiltfunksjon leveres som tilbehør til modellene Arctic, Arctic Mini og Arctic
Maxi.
 Demontering av sokkel uten tilt er beskrevet under pkt. «Skifting Sokkel».
 Montering sokkel med tilt skjer i motsatt rekkefølge.
 Stolen leveres normalt med låsebolt B i nederste hull og bolt A i øverste.
 NB! Hvis høyden endres at visst antall oppover (bolt B), må bolt A monteres i
tilsvarende antall hull nedover.

A

B

3.3 Ombygging til Rettløft (Dette gjelder IKKE Arctic Maxi)






Skrue merket (1) løsnes og tas ut
Stag flyttes slik at hull merket (2) og (3) sammenfaller
Med demontert skrue (1), festes stagene til hverandre.(Husk ny låsemutter!)
Samme operasjon utføres på andre siden av stolen
Skjørt til fotpute flyttes til slutt fram til forkant av stålplate

2
1
3

Stoler m/ oppreisningsfunksjon

Utgave: 01

Dato: 06.02.14

Side 23 av 24

SERVICEMANUAL for stoler
m/oppreisningsfunksjon
4.

Endringslogg
Utg. 01

27.01.2012 .Tilpasset nye bestemmelser
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