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Introduktion
Grattis till ditt köp av en EasyStand Bantam Medium! 

EasyStands utbud av produkter är avsedd för personer som kan inte förflytta sig självständigt eller 
med hjälp av stödperson och/eller en lyftanordning. Det är ett användbart hjälpmedel för rehabi-
litering, hem, skola och arbete. EasyStands Bantam Medium ger användaren stöd från sittande till 
stående position. Olika alternativ kan läggas till för att underlätta enskilda behov.

Anvisning 
EasyStand Bantam Medium är avsedd att hjälpa personer som har svårigheter med att resa sig  
från sittande till stående position. För brukare som väger upp till 90 kg.

Denna handbok bör läsas i sin helhet och grundligt av alla som skall använda enheten. Detta  
kommer säkerställa att EasyStand Bantam Medium har monterats korrekt och används på bästa 
möjliga sätt.

Det är nödvändigt att du inspekterar din EasyStand Bantam Medium minst en gång i veckan för att 
säkerställa att den är i säkert skick. EasyStands justeringar som anges i produktens manual  
kan göras av användaren själv genom att följa bruksanvisningen. Efter att en justering är gjord,  
kontrollera din EasyStand för att säkerställa att alla komponenter är ordentligt säkrade enligt 
instruktionerna. Byte av slitna delar, stora anpassningar eller andra viktiga rättelser bör hanteras av 
en aukturiserad återförsäljare eller ett servicecenter. Endast godkända reservdelar bör användas för 
att säkerställa säkerhet.

Gå med i den stående gemenskapen!
Vårt mål är enkelt – ge människor med funktionshinder möjlighet att stå upp för deras hälsa. Förena, 
dela, och lära av andra personer med funktionshinder, föräldrar till barn med särskilda behov, vård-
personal och experter i stående från en av gemenskapens sociala nätverk. Genom att hålla ditt 
stående program “I huvudet” kommer du att ha störst möjlighet att bibehålla en permanent rutin 
som maximerar alla fördelarna med att stå!

Läs, dela och kommentera på EasyStands blogg på blog.easystand.com
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• Bantam Medium - är utformade för att passa det flesta individer från 48”-66” (122-168 cm) och upp till 200 lbs. (90 kg).  
 För mer detaljerade specifikationer besök vår webbplats www.easystand.com 

•  Rådgör med en terapeut eller läkare innan du påbörjar ett stående program.

• EasyStand Bantam Medium får endast användas med en vuxen i närheten. Lämna aldrig ett barn utan uppsikt.

•  Kontrollera EasyStand regelbundet, säkerställ att alla muttrar, bultar och justerbara delar är ordentligt åtdragna.

• Justera aldrig en EasyStand när en användare är i stående ställning.

• Det är nödvändigt att inspektera din EasyStand minst en gång i veckan för att säkerställa att den är i säkert skick. Ägna  
 särskild uppmärksamhet åt lösa delar. Om EasyStand är utrustad med tillvalet Pow´r up lift kontrollera eatt lektriska  
 kablar sitter fast och inte är slitna. Byte av slitna delar och stora anpassningar bör hanteras av en auktoriserad åter- 
 försäljare eller ett servicecenter. Endast godkända reservdelar bör användas för att säkerställa säkerhet och prestanda.

• Om EasyStand används i hemmamiljö, vänligen kontrollera enheten före varje användning för att säkerställa att det inte  
 finns några skador eller oväntat slitage på EasyStand som kan ha orsakats oavsiktligt av husdjur, skadedjur eller barn.

•  Om enheten utsätt för temperaturer lägre än 50°F (10°C), måste den värmas upp till rumstemperatur före användning.

• Användning: Temperatur: 41˚F (5˚C) -104˚F (40˚C), Relativ luftfuktighet: 20% - 90% at 86˚F (30˚C),    
 Lufttryck: 700 to 1060hPa.

• Förvaring/Transport: Temperatur: 14°F (-10°C) -122°F (50°C), Relativ luftfuktighet: 20%-90% at 86°F (30°C), Lufttryck:  
 700 to 1060hPa.

• EasyStand kan användas på en maximal höjd av 3.050 meter (10,000 fot)

•  Använd kroppsvikt för att sänka sätet. 

•  EasyStand Bantam Medium är endast till för inomhusbruk på jämna ytor.

•  Våldsamt stötande på EasyStand Bantam Medium kan orsaka att enheten välter. 

•  Sätt alltid det bakre hjulen i låst läge innan du övergår till EasyStand. Använd dessa lås för att hålla EasyStand stilla.

•  EasyStand Bantam Medium elektriska lyft uppfyller kraven för IEC 60601-1 och 60601-2. Endast Bantam Medium Pow’r Up  
 Lift alterativ

• Låsning av hjulen på den mobila alternativet är till för att hålla enheten på plats när du överför eller när du står  
 stilla, och är inte avsedd att användas som en dynamisk broms för att stoppa en rullande mobil enhet.    

 Varning: Den här utrustningen har utformats för att rymma en rad användare; därför har enheten olika öppningar   
 och hål. Undvik att placera fingrar eller andra kroppsdelar I något av dessa områden.
 
 Varning: Denna utrustning har olika rörliga delar, bekanta dig med enheten och undvik att placera händerna eller   
 fingrarna nära någon av dessa områden. 

Säkerhetsföreskrifter

!

!
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Sittdjupinställningar
1. Innan justering av sitt djupet se till kontroll- 
spaken är i läge Sit to stand. Sätet bör vara  
sänkt till sittande läge för att justera det lättast. 

2. Lossa spakvredet under sittdelen (höger sida),  
ett fullt varv bör vara tillräckligt.

3. Tryck in fjäderknappen på vänstra sidan under 
sittdelen. Använd ryggstödet som hävstång för 
att justera sittdjupet till önskat läge, notera färgen 
där fjäderknappen låser. Om inte sittdjupet rör sig 
fritt lossa sittfordret i framkant som är fäst med 
kardborre. Lås spakvredet.  

Höftvinkel
Under sittdelen sitter två armar som man justerar 
höftvinkeln med. På dessa armar sitter två rattvred 
med en grå spärr. Lossa spärren genom att dra den 
nedåt och vik sedan över den till andra sidan tills 
den klickar i låst läge. Lossa sedan rattvredet tills du 
stöter på motstånd OBS! Att tvinga rattvredet förbi 
sitt stopp kommer att förstöra mekanismen. 

Varning: se till att stödja ryggdelen med en hand 
innan du lossar de grå spärrarna. För så fort detta 
görs finns risk att ryggdelen faller bakåt. 
Använd ryggdelen som en hävstång för att justera 
armarna under sittdelen. Över rattvreden finns ind-
ikatorhål på armarna som visar samma färger som 
dekalen för inställning av sittdjupet. Justera armarna 
så att samma färg syns i båda hålen. 

Lossa dom grå spärrarna på rattvreden för att 
sedan låsa armarna genom att dra åt rattvreden. 
Det kan vara nödvändigt att endast delvis låsa  
rattvreden och dra ryggdelen fram och tillbaka  
för att tillåta låssprintarna i armarna att hitta sina 
låslägen. Lås sedan de grå spärrarna och dra åt 
rattvredet helt. 

Kontrollspaken
5. Kontrollspaken har 3 lägen SIT TO STAND, 
NEUTRAL och SUPINE

6. Det finns en röd låsspärr som förhindrar oavsiktlig 
förändring av lägena. Den måste lyftas uppåt in i 
spaken innan läget kan ändras.

Inställningar och användning 
Läs alla instruktioner noggrant innan du påbörjar några justeringar.

1.

2.

4A 4B

3.

!

5.

6.
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SIT TO STAND LÄGE
7. Med kontrollspaken i SIT TO STAND läge är stå- 
funktionerna regelmässigt vinkelrätt mot golvet med  
fotplattorna stationerade. Sittdelen höjs och sänks och  
ledar i knä och höft med där ryggstödet i huvudsak  
bibehålls vinkelrätt mot golvet. Så att användarens  
bål är i upprätt position genom hela resningen. 

VIKTIGT: Alla sittdjups- och höftvinkelinställningar görs 
enbart i SIT TO STAND läge. 

NEUTRAL läge
8. Genom att lyfta den röda låsspärren och flytta kontroll-
spaken till Neutral, får nu fotstöd och ryggstöd rörlighet. 
Snabba eller oväntade rörelser förhindras genom de två 
hydrauliska stötdämparna. Dessa dämpare kräver inget 
underhåll eller justering.

9. För användarens säkerhet kan inte fotstödet röra sig mer 
än parallellt med sittdelen. Inte häller kan knävinkeln röra sig 
förbi underbenet när det är i vinkelrätt läge mot golvet. När 
sittdelen är parallellt mot golvet kan användare positioneras 
till fullt liggande läge. Om användaren redan är i fullt stående 
läge har ett byte till Neutral läge ingen funktionellt effekt 
fören man säker sittdelen.

 

7.

8.

9.
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Supineläge
Varning: Ett korrekt monterat och inställt 
nackstöd måste användas vid supineläge. 
Vinkeljusteringar får inte göras i supineläge.

10. Genom att lyfta den röda låsspärren och  
flytta kontrollspaken till supineläge låser man 
fotstödsdelen, sittdelen och ryggdelen tillsam-
mans. Denna inställda position bibehålls genom 
hela resningen och kan höjas och sänkas med 
den hydrauliska pumpen eller ev elfunktion. 

11. Vid positionering av en patient i ryggläge 
med mindre än ett fullt utjusterat läge, måste 
det påpekas att den totala möjliga resningen 
kommer att minskas med motsvarande. Det vill 
säga, fotstödsstaget kommer aldrig tillåtas att 
röra förbi vinkelrätt mot golvet.

Exempelvis – Om ryggläget är låst vid ett läge 
där skenbenet är positionerat 20° mot lårbenet, 
kommer inte den inställda ryggläge positionen 
Kunnas höjas förbi den punkt där sittdelen är 
20G mindre än vertikalt och fotstödsenheten 
vinkelrätt mot golvet. Skador på enheten 
kan uppstå om du försöker överskrida dessa 
mekaniska begränsningar.

Varning: Låssystemet som används i 
supineläget har väldigt högt hållande styrka. 
När man lär känna den hydrauliska pumpen eller 
ljudet av den elektriska gaskolven, beroende av 
hur enheten är utrustad, uppfattar operatören 
enkelt när mekanismens gränser nåtts. Om  
det blir en alltför stor belastning på dessa 
mekaniska låssystemet, kan det orsaka skador 
på antingen lås eller på enhetens ram. Garanti 
täcker inte skador orsakade av felaktig  
användning av produkten.

10.

11.

!
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Justering av bord

12. Lossa spärren på rattvreden genom att dra den 
nedåt och vik sedan över den till andra sidan tills 
den klickar i låst läge. Lossa sedan rattvredet tills 
du stöter på motstånd OBS! fortsätt inte att skru-
va ut vredet när man stött på motstånd. Att tvin-
ga rattvredet förbi sitt stopp kommer att förstöra 
mekanismen. 

Bordet kan nu tas bort helt eller justeras till den 
önskade positionen med hjälp av fjädersprintarna.

13. Lossa dom grå spärrarna på rattvreden för att 
sedan låsa armarna genom att dra åt rattvreden. 
Det kan vara nödvändigt att endast delvist låsa 
rattvreden och dra bordet fram och tillbaka för att 
tillåta låssprintarna i armarna att hitta sina låslägen. 
Efter detta lås de grå spärrarna i urspungsläge och 
dra åt rattvredet helt för att låsa bordet. 

14. För att justera bordets vinkel, lossa vreden cirka 
2 varv på vardera sida. Stöd bordet med ena han-
den innan du lossar den andra hävstångsklämman.

15. Flytta bordet till önskad vinkel och dra åt båda 
vreden ordentligt.

Varning: Justera aldrig eller ta bort bordet medan 
patienten är stående eller i en delvis stående posi-
tion.

12.

13.

14.

15.

!
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Justering av bordet
16. För att justera bordets höjd, lossa ratt- 
vreden som sitter på baksidan av enheten 
och ställ in önskat läge. Dra åt samtliga vred 
ordentligt.

Ryggstödsjustering
17. För att justera ryggstödets vinkel, vrid på 
vredet till önskat läge uppnås.

Bålstödsjustering
18. Eventuella bålstöd kan tas bort vid behov. 
Dessa justeras vertikalt och horisontellt 
genom att lossa vredet och flytta sidostödet 
till önskat läge, dra åt ordentligt.

Höftstödsjustering
19. Eventuella höftstöt kan justeras genom 
att lossa vredet under stolen och flytta de till 
önskat läge, dra åt ordentligt.

16.

17.

18.

19.
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Huvudstödsjustering
20. För att justera huvudstödets höjd, lossa  
vredet på baksidan av ryggstödet, flytta till 
önskat läge och dra åt ordentligt.

21A. För att justera huvudstödets djup, lossa 
vredet på baksidan av huvudstödet och dra till 
önskat läge, dra åt ordentligt.

21B. För att justera huvudstödets djup, lossa 
vredet på baksidan av huvudstödet och dra till 
önskat läge, dra åt ordentligt.

Fotstödsjustering
22. Justera fotplattan genom att lossa det röda 
spärrhandtaget på fotplattan, justera upp eller 
ner och till önskad vinkel, dra åt ordentligt. 
Fotplattorna kan skifta sida för att öka  
räckvidden.

Knästödsjustering
23. För att justera knästöden, lossa vreden och 
flytta till rätt position. Dra åt ordentligt när 
önskat läge är uppnått. Knästöden kan fällas ur 
vägen genom att trycka ned den röda knappen, 
knästöden kan också justeras djup och höjd.

Varning: Gör endast knästödsjusteringar när 
användaren är i sittande position.

20.

22.

21A. 21B.

23.

!
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Ladda batteriet
Lyften på EasyStand Bantam Medium Pow’r Up använder två 12 volt förseglade blybatterier på 2,9 
ampere vardera. En EasyStand Bantam Medium kan lyftas cirka 100 gånger på en full laddning. Ett 
ljudlarm hörs när batteriet är svagt. Ladda batteriet efter att larmet signalerat. Att ladda batteriet 
fullt tar cirka 8 timmar. EasyStand Bantam Medium kan höjas till stående läge medans den laddas.  
Laddarens funktion är att uppnå fullt batteri och sedan ge en konstant potentiell strömförsöjning för 
att hålla batteriet i bästa skick utan att överbelastas. När batteriet EMF stiger till en förinställd punkt, 
kommer laddarens krets inte att tillåta högsta utgående spänning att överstiga detta värde. Denna 
fabriksinställning skyddar batteriet från överdriven förbrukning av elektrolyt som kan uppstå av över-
laddning. Laddaren kan hittas i verktygspåsen på baksidan av enheten.

VARNING: Använd endast Linak laddare med modellnummer 00CH01-XX eller 10CH01S-00, försedd 
av Altimate Medical med Pow´r Up funktion.

FIG. A

FIG. B

!

!

Pow’r Up Lyft alternativ

Handstationen är en  
tillämpad del av typ BF.

1. Anslut laddarens stickkontakt till ett vägguttag. Lampan på laddaren 
kommer att lysa grönt, vilket indikerar att den är inkopplad.

2. FIG. A. Anslut laddarens sladd in i sidan på handkontrollen. Lampan 
på laddaren kommer bli gul, vilket indikerar att batterierna laddas.

3. När batterierna är laddade, lyser lampan på laddaren grönt.

4. Ladda batterierna helt var tredje månad eller mindre under perioder 
av oregelbunden använder eller icke användning.

VARNING: Se till att kablarna är ordentligt fastsatta enligt bruks- 
anvisningen. Låt inte kablarna hänga på golvet eller fastna i objekt.
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VARNING: Genom att använda den akuta frigöringsknappen som det primära sättet att återgå till 
sittande position kan det leda till att enheten skadas. 

Använd endast det mekaniska frisläppet i nödsituationer. 

FIG. C. Frisläppningen låter användaren sänkas till en sittande position i den 
osannolika händelse av att batteriet tappar laddning när användaren är i 
stående position.

Ställdonet dras endast in om knappen frisläppning är dragen och det finns 
vikt på stolen. Frisläppsknappen ligger på vänster sida om sätet och signal-
eras med ett rött märke med ordet “EMERGENCY”.

1. För att aktivera den mekaniska frisläppningen, dra ut snabbfrigörande 
stiftet som finns  
under sätet. 

2. Tryck ihop handtaget och om nödvändigt, pressa ned på handtaget.

Byte av batteri
Batterierna är anslutna till kontrollboxen i Pow´r Up Lift (Den svarta boxen där sladdarna är 
anslutna). När batterierna är slut och behöver bytas ut, öppna inte batteriboxen. Vänligen  
kontakta Altimate Medicals kundservice eller din medicinska återförsäljare för information om hur 
du gör ett byte av din kontrollbox. Det rekommenderas att batterierna byts ut vart fjärde år.
Vänligen kontakta en lokal återvinnings central för information om återvinning av gamla batterier.

IP Rating 
IP Klassning är en klassificeringssystem som anger skydd från damm, vatten och stötar för  
elektrisk utrustning och höljen. Pow´R up Lifts komponenter är klassade till IP21. 

Definitionen för IP21 är enligt följande:
Första tecken definition: 2 – skydd mot fasta föremål med 12,5 mm diameter och större.
Andra tecken definition: 1 – skydd mot vertikalt fallande vattendroppar.

Elektromagnetisk kompabilitet
Pow´r Up alternativa komponenter har konstruerats och testats för att uppfylla tillämpliga EMC-
Krav. Det är inte troligt att du kommer att stöta på problem med din EasyStand på grund av otill-
räcklig elektromagnetisk kompabilitet. Men om du upptäcker något ovanligt (t.ex. intermittent) 
beteende i din Pow´r up alternativ och EasyStand, används nära en möjligt störande utrustning 
såsom mobiltelefoner, mikrovågsugnar, eller radiosändning mast, detta kan vara en indikation 
på elektromagnetiska störningar. Om detta inträffar, använd den mekaniska frisläppningen för 
att sänka enheten till en sittande position och flytta EasyStand bort från den störande enheten. 
Vänligen rapportera förekomst av möjliga elektromagnetiska störningar till AMIs kundtjänst.

FIG. C
!

Aktivering av mekanisk nödöppning
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Vägledning och tillverkardeklaration – Elektromagnetisk strålning

EasyStand Bantam Medium är avsett för användning i den elektromagnetiska miljö som anges nedan.
Kunden eller användaren av EasyStand Bantam Medium ska säkerställa att den används i sådan miljö.

Strålningstest

RF Strålning CISPR 11 Grupp 1 EasyStand Bantam Medium använder RF energi 
endast för sin interna funktion. Därför är dess 
RF-strålning mycket låg och kommer troligen inte 
att orsaka några störningar på närliggande elek-
tronisk utrustning.

EasyStand Bantam Medium lämpar sig för 
användning i alla inrättningar, inklusive hem- 
miljöer och andra byggnader som är direkt 
anslutna till det publika lågspänningsnät som 
försörjer byggnader som används för bostads- 
ändamål.

Immunitetstest Elektromagnetisk miljö – Vägledning

RF Strålning CISPR 11 Klass B

Harmonisk strålning 
IEC 61000-3-2

Klass A

Spänningsfluktationer/ 
flimmer utsläpp 
IEC 61000-3-3

Uppfyller

Riktlinjer och tillverkardeklarationer – elektromagnetisk immunitet

EasyStand Bantam Medium är avsett för användning i den elektromagnetiska miljö som anges nedan.  
Kunden eller användaren av EasyStand Bantam Medium ska säkerställa att den används i en sådan miljö.

Immunitetstest

Elektrostatisk 
Urladdning
IEC 61000-4-2

± 6 kV Kontakt
± 8 kV Luft

± 6 kV Kontakt
± 8 kV Luft

Golven ska vara av trä, betong eller kakelplattor. 
Om golven är täckta med syntetsmaterial bör 
den relativa luftfuktigheten vara minst 30%. 

Nätspänningens kvalitet ska vara av typsik 
kommersiell miljö eller sjukhusmiljö.

IEC 60601 
Test nivå

Electromagnetic Environment - Guidance

Snabba elektriska 
transienter/skurar 
IEC 61000-4-4

± 2 kV för huvud-
ledningar
± 1 kV för in/
utmatningsled-
ningar

överspänningar
IEC 61000-4-5

± 1 kV line(s) till
ledning(ar)
± 2 kV led-
ning(ar) till jord

Kravnivå

± 2 kV för huvud-
ledningar
± 1 kV för in/
utmatningsled-
ninga

± 1 kV line(s) till
ledning(ar)
± 2 kV led-
ning(ar) till jord

Nätspänningens kvalitet ska vara av typsik 
kommersiell miljö eller sjukhusmiljö.

Spänningssänkningar, 
korta strömavbrott 
och spänningsvaria-
tioner i ingångsled-
ningarna.
IEC 61000-4-11

<5 % UT
(>95 % Fall i UT)
under 0,5 Cykel
40 % UT
(60 % Fall i UT)
under 5 Cykel
70 % UT
(30 % Fall i UT) 
under 25 cykel 
<5 % UT
(>95 % Fall i UT) 
under 5 s

<5 % UT
(>95 % Fall i UT)
under 0,5 Cykel
40 % UT
(60 % Fall i UT)
under 5 Cykel
70 % UT
(30 % Fall i UT) 
under 25 cykel 
<5 % UT
(>95 % Fall i UT) 
under 5 s

Nätspänningens kvalitet ska vara av typisk 
kommersiell miljö eller sjukhusmiljö. Om 
användaren av EasyStand Bantam Medium 
kräver fortsatt drift under strömavbrott, rekom-
menderar vi att EasyStand Bantam Medium drivs 
från en avbrottsfri strömkälla eller ett batteri.

Nätfrekvens (50/60 
Hz) magnetfält 
IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Kraftrekventa magnetfält ska ligga på nivåer 
som är karakteristiska för en typisk plats i en 
typisk kommersiell miljö eller sjukhusmiljö.

OBS: UT är spänningen i växelströmsnätet innan testnivån applicerades.
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Bärbar och mobil RF kommunikationsutrustning 
bör inte användas på närmare avstånd till någon 
del av EasyStand Bantam Medium, (inklusive  
kablar) än det rekomenderade seperationsavstånd 
som beräknas enligt den ekvation som är tilläm-
pad för sändarens frekvens.

Rekommenderat seperationavstånd

d = 1.2 √

d = 1.2 √    80 MHz to 800 MHz

d = 2.3 √    800 MHz to 2.5 GHz

Där P är sändarens maximala uteffekt i Watt  
(W) enligt tillverkaren av sändare och d är det 
rekommenderade separationsavståndet i meter 
(m). 

Fältstyrkorna från beslutad RF-sändare som
fastställts genom en undersökning av de elektro-
magnetiska förhållandena på platsernaa, bör  
vara mindre än överensstämmelsenivån i varje 
frekvensområdeb.

Störningar kan uppstå i närheten av utrustning 
märkt med följande symbol:

Vägledning och tillverkningsinstruktioner – Elektromagnetisk immunitet

EasyStand Bantam Medium är avsedd för användning i den elektromagnetiska miljö som anges nedan. 
Kunden eller användaren av EasyStand Bantam Medium ska säkerställa att den används i sådan miljö.

Test av immunitet

Dirigerad RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz to 80 
MHz

3 Vrms

IEC 60601 
Test Nivå

Elektromagnetisk miljö - Vägledning

OBS 1: Vid 80 MHz och 800 MHz gäller det högre frekvensområdet.
OBS 2: Dessa riktlinjer gäller eventuellt inte i alla situationer. Elektromagnetiska utbredningar påverkas
av uppsugningsförmåga och reflektion från strukturer, föremål och människor.

Krav Nivå

Utrålad RF
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz to 2.5 
GHz

3 V/m

a Fältstyrkan från fasta sändare, som basstationer för radio (mobila eller trådlösa) telefoner och
kommunikationsradio, amatörradio, AM och FM- radiosändingar och TV-sändningar kan inte teoretiskt
förutsägas med exakthet. För att bedöma den elektromagetiska miljön med avseende på fast RF-sändare,
bör en elektromagnetisk undersökning på plats övervägas. Om den uppmätta fältstyrkan på den plats där
EasyStand Evolv används överstiger tillämpliga RF-kravnivån som näms ovan, bör EasyStand Bantam 
Medium iaktas och normal drift bekräftas. Om onormal prestanda observeras kan ytterligare åtgärder vara 
nödvändiga, till exempel att vrida eller flytta EasyStand Bantam Medium.

b Över frekvensområdet 150 kHz to 80 MHz, bör fältstyrkorna vara mindre än 3V/m.

P

P

P
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Rekomenderade seperationsavstånd mellan bärbara och mobila 
RF-kommunikationsutrustningar och EasyStand Bantam Medium

EasyStand Bantam Medium är avsedd för användning i en elektromagnetisk miljö där störningar från utstrålad 
RF är kontrollerad. Kunden eller användaren av EasyStand Bantam Medium kan hjälpa till att förebygga  
elektromagnetiska störningar genom att upprätthålla ett minsta avstånd mellan bärbara och mobila  
kommunikationsutrustningar (sändare) och EasyStand Bantam Medium som rekommenderas nedan enligt 
kommunikationsutrustningens maximala uteffekt.

Sändarens uppskattade 
maximala uteffekt

150 kHz to 80 MHz 80 MHz to 800 MHz 800 MHz to 2.5 GHz

Seperationsavstånd enligt sändarens frekvens

d = 1.2 √P

m

d = 1.2 √P d = 2.3 √P

.12 .12 .23
.38 .38 .73
1.2 1.2 2.3
3.8 3.8 7.3
12 12 23

W

0.01
0.1
1

10
100

Notera 1: Vid 80 MHz och 800 MHz, gäller det högre frekvensområdet.
Notera 2: Dessa riktlinjer gäller eventuellt inte i alla situationer. Elektromagnetiska spridningar påverkas
 av upptagning och reflektion från strukturer, föremål och människor.

För sändare vars maximala uteffekt inte räknas upp ovan, kan det rekommenderade seperationsavståndet d i 
meter (m) uppskattas med den ekvation som är tillämplig på sändarens frekvens, där P är sändarens maximala 
uteffekt i watt (W) enligt sändarens tillverkare.
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Rengöring/Desinfektion
• Rengör EasyStand Bantam Medium med milt, ickeslipande desinfektionsmedel eller med tvål och vatten.
•  Kontrollera EasyStand Bantam Medium minst en gång i veckan för att säkerställa att alla muttrar, bultar och juster-

bara delar är ordentligt åtdragna, misslyckande av detta kan resultera i att delar faller av, vilket kan orsaka en  
kvävningsrisk för barn.

•  Använd inte blekmedel eller andra blekmedelbaserade rengöringsmedel på EasyStand Bantam Medium.
• Desinfektionsdukar är säkert för använding på metal och icke porösa ytor.
• Använd en fuktig svamp med mild tvål eller ett milt, ickeslipande desinfektionsmedel.
• Neoprene ytan renas med mild tvål och vatten.
• Neoprene överdrag kan tas bort och tvättas för hand med vatten. Lufttorka överdraget. Var alltid försiktig när du 

tar bort och sätter tillbaka överdraget.
• Kemtvätta inte några föremål med stoppning.
• Om EasyStand Bantam Medium används av en användare, rengör månadsvis eller vid behov.
• Om EasyStand Bantam Medium används av flera användare, rengör efter varje användning.

Textil (Dartex eller allmänt motsvarande)
• De rekomenderade anvisningarna för rengöring och desinfektion bör följas när det är möjligt för att
 undvika skada på PU-membran, vilket kan leda till funktionsfel.
• För ytlig smuts, använd en engångstrasa och en varm lösning av neutralt rengöringsmedel. Använd inte
 slipande rengöringsmedel.
• Desificera med hjälp av en 0,1% lösning av natriumhypoklorit (1000ppm klorin), starkare blekmedel
 är inte rekommenderat.
• Skölj eventuellt kvarvarande rengöringslösning med vatten och torka tyget innan återanvändning eller förvaring.
• Använd ej strykjärn.

Underhåll av hydraulisk gaskolv
• En inledande inkörningsperiod på cirka 50-100 hela cykler är normalt för hydraulsystemet. Den mycket
 nogranna passning av dess passdelar ger varje pump en egen “känsla” och signatur ljud, singnalerat av ett 
 gnisslande eller ett kort mjukare slag ljud.
• Om pumpen läcker olja, ring din lokala EasyStand leverantör för ett utbyte. Serienumret på EasyStand
 kommer att behövas.
• Använd inte för mycket kraft på pumphandtaget eller använd pumpen som hjälp för att flytta en EasyStand.  

Detta kan orsaka skador på pumphandtaget och/eller pumpen och kommer upphäva alla garantier.
• Användar underhåll är inte ett krav eller rekommenderat på hydraulisk pumpen. Applicera aldrig smörjmedel, 

hushållsolja, fett eller liknande produkter till någon del av enheten. Vissa preparat kan reagera med packningen  
som används vid tillverkningen av denna produkt. Det kan skada enheten och upphäva garantin.

• Överskrid inte den beräknade viktgränsen.
• Om EasyStand leverarades och utsattes för en temperatur som understiger 50°F (10°C), måste det hydrauliska  

systemet värmas upp till rumstemperatur före användning. Misslyckande med att följa detta steg kan skada  
enheten och göra den obrukbar.

• När stående position har uppnåtts, kan pumpen sjunka ett bit, detta är normalt.
• Det är inte alltid nödvändigt att pressa pumphandtagen hela vägen ner till det lägre sätet. Prova att trycka tillbaka 

handtaget i olika positioner om det är svårt att sänka sätet.
• Om enheten är i stående position och ej i använding, är det nödvändigt att pressa på sätet av enheten när du  

trycker pumphandtagen bakåt.

Rengöring av hydraulisk gaskolv
Den hydrauliska gaskolven på EasyStand har hög risk att få in luft i den inre mekanismen av enheten.
Detta orsakas vanligen av pumpningen och är helt normalt. Vänligen följ de enkla stegen nedan,
eftersom den manuella hydrauliska systemet inte kan fungera korrekt om inte den instängda luften rensas
bort på ett korrekt sätt. Enheten måste vara i rumstemperatur för denna procedur.

1. Pumpa med handtaget tills fullständig förlängning har uppnåtts.
2. Forsätt att pumpa handtaget långsamt ytterligare 10 gånger. Detta kommer rensa systemet ordentligt.

Underhåll
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Serviceintervall

Regelbunden rengöring och tvätt

För att hjälpmedlet ska fungera tryggt och säkert bör regelbunden service och 
kontroll utföras. Behovet av service skiftar och måste bedömas från fall till fall, 
helt beroende på användning och slitage. Kontrollera alla rörliga delar och 
fästdetaljer med avseende på slitage. Arbetet ska alltid utföras yrkesmässigt och 
av kvalificerad personal. Om du känner dig osäker är du alltid välkommen att 
kontakta Anatomic SITT AB.

Om produkten brukas av en ensam brukare så bör rengöring ske minst en gång i 
månaden. Om produkten har flera brukare så bör rengöring ske efter varje tillfälle. 
Plast- och metalldelar kan torkas av med en fuktig trasa, alternativt tvättas 
med antibakteriell vätska eller liknande. Tänk grönt, tänk på miljön! 
Använd gärna biologiskt nedbrytbart tvättmedel.

Rekonditionering
Produkten kan rengöras i tvättkabinett eller motsvarande vid max 60° i 3 minuter 
om alla dynor, foder, elektriska komponenter och textilier har avlägsnats. Låt 
produkten lufttorka ordentligt och smörj därefter rörliga delar. Använd ej tryckluft.
Avtagbara överdrag kan med fördel maskintvättas i 40°. Torktumlas ej.

Underhåll och skötselanvisningar

Kontrollera hjälpmedlets skick regelbundet och utför underhåll vid behov.

Rekommendationer

Varje gång produkten ändras på något sätt måste bedömning göras om det är 
en anpassning eller en specialanpassning.

En anpassning är en ändring som görs inom ramarna för produktens CE-märke. 
Allt annat är specialanpassning. Anpassningar får endast göras av den som 
bedöms kvalificerad för uppgiften och ska alltid utföras på ett yrkesmässigt sätt. 
Att produkten är CE-märkt innebär att den uppfyller alla relevanta europeiska 
säkerhetskrav.

Notera att en riskbedömning alltid bör göras, såväl vid anpassning som vid 
specialanpassning, av ett hjälpmedel. Produkten får aldrig bli farlig för brukaren 
att använda efter anpassning.

Produkten bör förses med upplysning att den är anpassad till en specifik 
brukare, så att den inte kan misstas för en produkt i standardutförande. 

Anpassning och specialanpassning
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Garanti

Reklamation

Returer

Garanti gäller ett (1) år mot fabrikationsfel fr.o.m. leveransdatum. Garanti utgår 
inte för yttre påverkan eller ”onormal” hantering. För garantibehandling krävs 
felaktig vara i retur. Bifoga alltid följesedel.

Beskriv felet samt orsak så ingående som möjligt. Åberopa garantireparation 
eller eventuellt garantiutbyte. Bifoga en kopia på fakturan och ange att 
produkten skall tillbaka till dig efter reparation. Ange leveransadress, 
kontaktperson samt telefonnummer. 

Förpacka produkten väl för att skydda den mot eventuella stötar vid transport. 
Glöm inte att anteckna sändningsnummer eller liknande på dina dokument. 
Detta är för att du ska kunna spåra sändningen om något skulle hända under 
transporten.

Felbeställda eller fellevererade varor skall returneras inom 20 dagar från 
leveransdatum. Bifoga alltid en kopia på både följesedel och faktura. 
Ange orsak till retur av dina varor. 

Förpacka produkten väl för att skydda den mot eventuella stötar vid transport. 
Glöm inte att anteckna sändningsnummer eller liknande på dina dokument. 
Detta är för att du ska kunna spåra sändningen om något skulle hända under 
transporten.

Vid retur senare än 20 dagar från leveransdatum

Vid retur senare än 60 dagar från leveransdatum

Vid retur senare än 150 dagar från leveransdatum

Senare än 360 dagar från leveransdatum 

Specialanpassade produkter återtages ej

Görs ett returavdrag på 80 % av fakturavärde

Görs ett returavdrag på 60 % av fakturavärde

Görs ett returavdrag på 40 % av fakturavärde

Varorna återtages ej

Försäljningsvillkor
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262 West 1st St.
Morton, MN 56270 USA
Toll Free: 800.342.8968 or 507.697.6393
Fax Free: 877.342.8968 or 507.697.6900
email: info@easystand.com
www.easystand.com

Standing technology should only be used under the guidance of a physician with recommendations for standing program protocol 
and any medical precautions. Standing programs should be monitored by the attending therapist.  AMI maintains a policy of  

continual product improvement and reserves the right to change features, specifications, and prices without prior notification. 
Check with AMI for latest info. FORM MBANMAN 021314 Copyright © 2014 Altimate Medical, Inc. All rights reserved. 

ÅTERFÖRSÄLJARE
Anatomic SITT AB, Box 6137
600 06 NORRKÖPING

BESÖKSADRESS
Anatomic SITT AB, Terminalgatan 1
603 61 NORRKÖPING

SPECIALANPASSNING
Kryssa i rutan vid ev. specialanpassning 
CE-märkning gäller ej.
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