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  Läs dessa anvisningar noga. Följ alla på produkten anslagna varningar och anvisningar. 

 

Det finska företaget  Lojer Group konstruerar och tillverkar utrustning och inredning till 
sjukhus- och vårdinrättningar samt förser hälsovårdsområdets yrkesfolk  med utmärkta 
produkter  i krävande miljöer.  Lojer har åtagit sig att utveckla och tillverka sjukvårdsutrustning- 
och verktyg enligt den hållbara utvecklingens principer som siktar på patienternas bästa möjliga 
vård idag och i framtiden.  
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1 Lojer 4040X 
Lojer 4040X undersökningsbänk är avsedd att användas av professionell sjukhuspersonal till undersökningar 
och behandlingar.  
Detta dokument innehåller anvisningar för drift och underhåll av produkten. Vänligen läs igenom 
instruktionerna innan du använder produkten. Använd endast produkten enligt beskrivningen och för de 
specifika användningsområden som anges. Spara dessa instruktioner omsorgsfullt och se till att de finns 
tillgängliga för alla möjliga användare under produktens hela livslängd. 
 

 Följ anvisningarna i detta dokument för att undvika olyckor. 

 För att säkerställa en säker användning och inte ogiltigförklara garantin ska bänken endast 
användas enligt beskrivningen i dessa instruktioner. 

1.1 Beskrivning av delarna 
 Bordssektionerna visas nedan (Bild 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 Ryggdel 
2 Bendel 
3 Pappersrullehållare 
4 Plats för adapter  6st (för tillbehör tex droppställning) 
5 Hjul 
6 Handsfree- stav för höjdjustering 
7 Centrallåsningens med fotbåge 
  

 

Bild 1: Lojer 4040X Undersökningsbänk 
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1.2 Symboler 
 

Symbol Beskrivning 

CE Denna produkt uppfyller kraven i medicindirektivet 
93/42/EEC 

IPX6 Skydd mot vätskor (elektrisk utrustning) 

 

 
Beakta användningsinstruktionerna 

 

 
Utrustning av typ B 
 

 
Transformatorn har överhettningsskydd 

 

Endast för inomhusbruk 
 

 

 
Skyddsisolerad struktur 

 

Skyddsjordad (klass I-enhet) 

 

Dubbelisolerad (klass II-enhet) 

 

Potentialutjämning 

 

Funktionell jordning 

 

 
Klämrisk 

 
 

Viktig/Varning 

 
 

Varning 

 

Produktinformation 
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Höjdjustering och ryggdel justering med fotpåge 

                     Centralåsning 

                               Trendelenburg  
 
                       

 

Internationell patent 
 
 
 

 
 

Ömtålig (förpackning etikett) 

 

Denna sida upp (förpackning etikett) 

 

Förvaras torrt (förpackning etikett) 

 

Transport och lagringstemperatur (förpackning etikett) 

 

Tillverkare 

 
 
 
 

1.3. Tillval och extra utrustning 
Fabriksinstälda alternativ: 
Hands free -stav för höjdjustering 
Trendelenburg (mekanisk) 
Batteribackupp 
Ø 125 mm dubbelhjul med centrallås 
 
Annan extrautrustning: 
Grindar 
Droppställning 
Armstöd 
Nackstöd 
Undersökningsbelysning 
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Körhandtag för förflyttning 
Adapter för extrautrusting 
Antistatisk klädsel 
Sidoskena 380 mm x 10 mm x 25 mm (max. 6 st.) 
Extrautrustning som fästs på sidoskenan 
Anestesibåge 

2 Introduktion 

2.1 Inspektion vid leverans 
Kontrollera innan enheten tas i bruk att emballaget är oskadat och att det inte har skadats under transport. 
Var god meddela fraktaren och leverantören inom två (2) dagar från mottagandet i händelse av 
transportskada. 
Säkerställ att leveransen omfattar alla delar enligt följesedeln. Var god kontakta leverantören omedelbart om 
något saknas. 

 The device can be stored at a temperature of -10...+50 °C. The permitted humidity is 20...90 
%. 

 
2.2 Före användning 
Enheten är avsedd för användning i normalt torr inomhusmiljö. Säkerställ att temperaturen i rummet är 
mellan +10 och +40°C och att luftfuktigheten är mellan 30 och 75 %. Om enheten har exponerats till 
temperaturer under 0°C ska den tillåtas nå inomhustemperatur i minst 5 timmar innan dess funktioner 
används. Sätt dig in i anvisningarna och utför följande innan stolen används: 

 Säkerställ att allt emballagematerial har avlägsnats 

 Säkerställ att enheten kan röras fritt upp och ner 

 Placera enheten på den plats den ska användas och spärra hjulen. 

 Anslut stickkontakten till ett vägguttag med nätspänning som överensstämmer med den spänning 
som anges på enhetens typskylt. Säkerställ att nätsladden löper fritt från inkopplingsboxen. 

 
 

 Av säkerhetsskäl skall strömsladden alltid anslutas till ett jordat uttag. 

 Bind inte nätsladden till enheten eftersom lyftrörelserna kan skada sladden. Kontrollera att 
nätsladden kan dras ut på ett enkelt sätt i en nödsituation. 

 Se till att avståndet till uttaget inte är mer än 2 meter. 

 Koppla bort nätsladden innan du flyttar enheten. Se till att sladden inte fastnar mellan delar av 
ramen eller under hjulen. 

 Om strömsladden är skadad, koppla bort den omedelbart. Använd inte enheten och kontakta 
service. Använd endast originalsladden. 

 Se till att patienten inte oavsiktligt flyttar/rör någon annan styrenhet. Förvara handkontrollen 
utom räckhåll för oroliga patienter och barn.  

 Placera inget under apparaten (t.ex. en stol eftersom apparaten måste kunna flyttas fritt). 
Kontrollera att patientens kroppsextremiteter inte fastnar i apparatens chassis. 

 Ställ inte apparaten under väggstrukturer eller för nära väggen. 

 Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme runt, över och under enheten för rörelser. 
Observera att tillbehör ökar behovet av utrymme. 

 Kontrollera att utrymmet runt enheten är säkert. Det ska inte finnas några vassa kanter eller 
andra eventuellt skadliga objekt runt bordet. 
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 Ändra inte strukturen på enheten och installera inga andra delar än de som nämns i detta 
dokument. 

 Använd inte enheten eller tillbehöret om det inte fungerar ordentligt. Kontakta service. 

 Tryck inte apparaten mot en dörrtröskel. Lyft endast enheten från de punkter som anges i Bild 
2. 

 Använd enheten i enlighet med den avsedda användning som anges av tillverkaren. 

 Alltid lås hjulen innan du börjar använda enheten. 

 Fäst ingenting annat än de avsedda delarna på tillbehören eller kontrollerna. 

 Endast patienten får befinna sig på behandlingsbänken när den ställs in. Kontrollera innan du 
gör inställningar att ingenting finns mellan grindar eller bänkens konstruktion (klämrisk). 

 Säkerställ att bänken inte exponeras för elektromagnetisk strålning (EMC) som överstiger 
fastställda gränsvärden. 

 När du använder personlyft, var uppmärksam på utrustningens golvavstånd och mått samt 
tillverkarens anvisningar för lyften. 

 Högsta tillåtna belastning med en tilläggsskena är 25 kg. 

 Högsta tillåtna totalmassa för tilläggsutrustning som monteras på sidoskenorna är 40 kg. 

 VARNING! Barn eller personer utan erfarenhet av enheten eller personer med begränsad 
förståelse får inte använda enheten. Barn skall övervakas så att de inte leker med apparaten! 
Av säkerhetsskäl lås enheten eller dra ut strömsladden när enheten lämnas obevakad. 

 Säker arbetslastning (SWL) är den maximalt tillåtna lasten inklusive patienten och tillbehör. 
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3 Användning 
OBS! Använd inte enhetens elektriska funktioner oavbrutet längre än de tillåtna två (2) minuterna. Längre 

användning kan leda till att transformatorn överhettas. Om du använder de elektriska funktionerna 
oavbrutet i två (2) minuter, håll drifttidsförhållandet och använd inte några elektriska funktioner under 
18 minuter. 

 

 Kontrollera att tillbehörsutrustningen inte slår i någonting när du ställer in bänkens höjd eller 
flyttar den. 

 
Bänken manövreras elektriskt med handkontroll, fotkontroll eller handsfree stav. Justering ryggdel eller 
höjdinställning genom att du trycker på handkontrollens/fotkontrollens knapp. Justering med handsfree stav. 
För att höja bänken tryck ner staven och för att sänka bänken lyft upp staven. Rörelsen stoppas när du 
släpper knappen eller staven. 

3.1 Rörelsebanor 
Undersökningsbänkens maximala rörelsebana och justeringsområde är (Bild 2): 

- Höjdjustering  40-95 cm 
- Justering av ryggdel 73° 
- Trendelenburg (tillval) max. 12 ° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2 Hjul 

 Koppla bort nätsladden innan du flyttar enheten. Se till att sladden inte fastnar mellan delar av 
ramen eller under hjulen. 

 Alltid lås  hjulen innan du börjar använda enheten. 

 
Behandlingsbänkens hjul fungerar med centrallås. På båda sidorna om bänkens huvudände finns pedal till 
centrallåset (Bild 3). Du låser hjulen genom att trycka ned pedalens röda ände. Du behöver inte trycka ned 
pedalerna på båda sidorna. När pedalen är rak är hjulen olåsta. 
 
 
 
 
 

 

Bild 3: Centrallåsning 

 

Bild 2: Rörelsebanor av 4040X 
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Främre hjulet har riktlåsl, som aktiveras genom att pedalens gröna ände trycks ned. Kontrollera riktlåset 
genom att föra undersökningsbänkens huvudände åt sidorna.  

3.3 Höjdinställning 
Du kan lyfta eller sänka liggunderlaget genom handkontrollen, fotkontrollen eller handsfree stav (Bild 4). 

 Se till att patienten inte oavsiktligt flyttar/rör någon annan styrenhet eller fotbåge. Förvara 
handkontrollen utom räckhåll för oroliga patienter och barn.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 KLÄMRISK! Kontrollera att ingenting hamnar mellan eller under enheten under 
höjning/sänkning av den 

 

 Tryck inte ned skaven och luta inte hela din vikt på den. 

 
 

 VARNING! Barn eller personer utan erfarenhet av enheten får inte använda enheten. Av 
säkerhetsskäl bör du använda säkerhetsbrytaren eller dra ut strömsladden när enheten 
lämnas obevakad. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bild 4: Handkontroll och handsfree – skav för höjdjustering 
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3.4 Ryggstöd 
Du kan höja eller sänka ryggstöd genom handkontrollen eller med handsfree stav (Bild 5).  
Justeringsområde är 0…73°. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 KLÄMRISK! Kontrollera att ingenting hamnar mellan eller under enheten under 
höjning/sänkning. 

3.5 Pappersrullehållare 
Hållare för pappersrulle är placerad i bänkens huvudände (Bild 6). Axeln är fastlåst i underredet. Lossa axeln 
genom att frigöra låsen. Sätt axeln och pappersrullen på plats genom att placera axeln i hållaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.6. Trendelenburg (tillval) 
Undersökningsbänkar har trendelenburginställning som tillval. För spaken på bänkens bakdel uppåt (Bild 7) 
och tryck samtidigt bänken till önskad lutning. Bänken låses i önskad position när du släpper spaken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bild 5: Justering av ryggstöd (Indikativ bild) 

  

Bild 6: Pappersrullehållare 

 

 

Bild 7: Trendelenburg 
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 KLÄMRISK! Kontrollera att ingenting hamnar mellan eller under enheten under 
höjning/sänkning. 

 

 Var försiktig när du använder trendelenburg justering. 

 

3.9 Adapter för extra utrustning 
Där finns 6 platser (3 på båda sidor) för adapter. Du kan montera på bänken extra utrustning med hjälp av 
adaptern. Tryck adaptern i önskat monteringsläge (Bild 8).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.8 Snabblåset (extra utrustning) 
Snabblåset är avsett för fastsättning av tilläggsutrustning och monteras på sidoskenan (Bild 17). Låset kan 
placeras var som helst på sidoskenan. Montera snabblåset på sidoskenan och tryck tilläggsutrustningens 
skaft genom låset. Sätt fast snabblåset och tilläggsutrustningen i sidoskenan genom att dra åt skruven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.13 Armstöd (extra utrustning) 
Du kan montera ett armstöd på undersökningsbänkens sidoplatser, som kan hittas på båda sidor om 
bänken. Armstödet monteras på sidoskenan med hjälp av adapter.  

3.14 Grindar (extra utrustning) 
Undersökningsbänken kan förses med grindar.  

3.15 Droppställning och anestesibåge 
Droppställning och anestesibåge finns som tilläggsutrustning till alla modeller. Båda monteras med hjålp av 
adaptern. 

  

Bild 9: Snabblåset 

 

Bild 8: Adaptern 



Copyright © Lojer Oy, 2017  | 10/2017   12 

Droppställningens höjd kan justeras genom att lyfta upp skaftets frigöringsring (Bild 10). Skaftet låses i 
önskad höjd när du släpper ringen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kontrollera att droppställningen/anestesibågen inte slår i någonting när du ställer in bänkens 
höjd eller flyttar den. 

 

4 Rengöring och desinficering 
Avlägsna alla tillbehör och koppla bort strömsladden före rengöring. Rengör fläckar så fort som möjligt. 
Rengör regelbundet för att hålla ytorna i gott skick. Utför alltid rengöring/desinficering mellan patienter. Gör 
en mer noggrann rengöring en gång i månaden. Följ anvisningarna för rengöring/desinficering som ges av 
respektive anläggning. 
Metall – och plastytor Rengör metall- och plastytor samt handkontrollerna med en fuktig trasa och ett svagt 
alkaliskt rengöringsmedel. Använd en liten borste för hörn och andra svåra platser. Skölj med rent vatten och 
torka noggrant efter rengöring. Använd inte kraftiga vätskor. Använd desinficeringsmedel (alkohol eller klor) 
och följ anvisningarna från desinficeringsmedlets tillverkare. Låt torka genom indunstning i rumstemperatur. 
Plastytor (ABS, HDPE, PP) är mycket motståndskraftiga mot kemikalier. Plast är resistent mot blekmedel 
(alkaliska föreningar), utspädda organiska eller oorganiska syror. Även lösnings- och rengöringsmedel kan 
användas. 
Plastytorna kan skadas om aromatiska kolväten (bensen och dess derivat), ketoner, etrar och estrar och 
klorerade kolväten används. Plast kan också försämras om det utsätts för olika kemikalier samtidigt. 
Ytor av rostfritt stål är mycket motståndskraftiga mot kemikalier. Använd ett milt rengöringsmedel för 
rengöring. Ammoniak och de flesta lösningsmedlen kan användas för att ta bort svåra fläckar. Undvik 
klorbaserade lösningar. 
Målade eller förkromade metallytor kan rengöras med ett milt rengöringsmedel. De är också mycket 
beständiga mot kemikalier. Använd inte repande slipande pulver på dessa ytor. 
 

 Alla ytor måste vara torra innan du asnluter och använder enheten. 

 Av säkerhetsskäl bör du dra ut strömsladden före rengöring 

 Använd inte vattenstråle (dusch, högtryckstvätt) för rengöring. 

 Rengör inte i hög temperatur och luftfuktighet. Utsätt inte enheten för mycket fukt som kan 
resultera i flytande pooler. 

 Använd inte lösningsmedel eller bensin för rengöring. Använd inte syror för rengöring. 

 Desinficering nöter ut ytorna. Efter desinficering, rengör ytorna med en ren, fuktig trasa. Späd 
ut desinficeringsmedlet enligt tillverkarens anvisningar.  

 
 
 

  

Bild 10: Droppställning 
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 Följ instruktionerna från respektive tillverkare när du använder vanliga rengöringsmedel. 

 Använd inte olje- eller fettbaserade lösningar. 

 Använd inte kemtvätt på materialet. 

 Materialet är inte beständigt mot lösningsmedel, klorider, tvätt-/poleringsämnen eller sprej. 

 Färgämnen (från jeans eller andra textilier) undantas från all garanti. 

 
Av hygieniska skäl skall klädseln täckas med skyddande tyg eller papper.  
Ta bort fläckar så fort som möjligt med ljummet vatten och en fuktig trasa. Mikrofiberduk rekommenderas för 
detta ändamål. Vid stark nedsmutsning, använd ett milt rengöringsmedel och en mjuk borste. Regelbunden 
borstning rekommenderas att ytan inte härdar. 
Rekommenderat rengöringsmedel (Skai Fashion, Nature): Lojer Desiplint (1:10), som är effektivt mot 
bakterier utan torkning av klädseln.  
Upprepa rengöringen vid behov. (Sammansättning av Lojer Desiplint: Klorhexidin-diglukonat 0,1 – 0,2 %,  
vatten 99,8 % .) 
Skai Clinica: Använd de rekommenderade desinficeringsmedlen (se www.lojer.com). Lojer kan inte hållas 
ansvariga för effekter som andra lösningar än de som anges i matrisen kan ha.  Efter desinficering, torka av 
ytorna med en ren, fuktig trasa. Svåra flackar kan rengöras med en bladning av alkohol och mineralterpentin 
(1:1). Prova medeln på ett litet område först. Efter desinfektion skall ytan alltid torkas med en ren, fiktig trasa. 
Ytterligare information från tillverkaren. 
Torkade ämnen eller ämnen som har trängt in under en längre period kan kanske inte tas bort helt. 

5 Underhåll 

 Koppla alltid bort strömsladden före service. Koppla bort batterisladden vid behov. Kontrollera 
att funktionerna är avstängda. 

 Läs denna bruksanvisning omsorgsfullt. 

 Endast utbildad och behörig personal får utföra service och reparationer. Underhåll som utförs 
av en auktoriserad person kan orsaka personskador eller skador på apparaten som 
tillverkaren inte ansvarar för. 

 Använd endast av tillverkaren godkända reservdelar. 

 Se till att enheten fungerar korrekt efter alla underhållsåtgärder. 

 Använd inte enheten eller tillbehöret om det inte fungerar ordentligt. Om enheten har batterier, 
koppla bort strömsladden och använd säkerhetsbrytaren. Kontakta service. 

 Alla service- och reparationsarbeten måste dokumenteras. 

 Kontrollera strömsladdens skick innan du använder enheten. 

5.1 Underhållsåtgärder 
Yrkesanvändare är ansvariga för att utföra underhållsåtgärder varje månad och var 6:e månad. 
. Inspektera kontrollerna och deras kabelanslutningar. Kontrollera skick och funktion av följande delar minst 
varje halvår. 

 Strömsladden och dess fastsättning. 

 Motorernas kabeldragning. 

 Kontrollerna och deras kabeldragning. 

 Fästning av tillbehören. 

 Fästning av hjulen. Låssystemets funktion. 

 Gå igenom alla inställningar och se till att bordet fungerar korrekt. 
Sluta använda enheten om du lägger märke till brister, t.ex. att enheten för oväsen eller inte fungerar som 
den skall. Kontakta service. Endast behörig personal får öppna eller ändra manöverdonet/styrenheten. 
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 Om någon del av utrustningen är skadad, koppla bort nätsladden och sluta använda enheten. 
Kontakta service. 

 Se till att alla delar fungerar korrekt efter alla underhållsåtgärder. 

 

5.2 Åtgärder att utföra en gång om året 
Kontrollera årligen för eventuella skador; brott, deformationer och ovanliga slitagemärken på 

 räcken 

 tillbehör 

 liggytornas konstruktioner 

 styrenheter 

 enhentens ramkonstruktioner 

  
Kontrollera tillståndet på bordets elutrustning och ledningar; brott, ledningarnas och kraftavlastarnas fästen, 
eluttagets skick, tecken på slitage eller nötning på ledningar och skruvarnas åtdragning på följande ställen: 

 säkerhetsbrytare 

 handcontroll 

 styrenhet 

 elledningar 

 tilläggsutrustning 
Kontrollera och smörj lederna en gång per år eller oftare om så behövs. 

 leder 

 lager 

 fastningpunkter av motorer 
Använd t.ex. Wurth HHS 2000 spray vaseline. 
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5.3 Felsökning 

 
För att ändra styrdonen, kontrollerna eller kontrollboxen samt för att beställa reservdelar, kontakta Lojer 
service. Innan du kontaktar servicen bör du göra en beskrivning av problemet och ta reda på följande 
information från typskylten på enheten: 

 Namn, modell och serienummer för enheten 

 Inköpsdatum 

5.5 Förebyggande underhåll 
De elektriska egenskaperna och den normala driften av enheten bör utföras enligt EN 62353-standarden. 
För att bibehålla enhetens prestanda bör tester utföras minst vart 3:e år. Elektrisk utrustning ska kontrolleras 
av en godkänd servicetekniker eller någon annan part som har godkänts för att utföra service på 
medicintekniska produkter. 
EN 62353 gäller för provning av medicinteknisk utrustning under underhåll, inspektion och service för att 
utvärdera säkerheten av enheterna. Tester ska utföras av kvalificerad personal. Kvalifikationer skall omfatta 
utbildning, kunskap och erfarenhet med de relevanta testmetoderna, tekniker och regler. Personalen som 
utvärderar säkerheten bör kunna känna igen eventuella konsekvenser och risker relaterade till icke-
överensstämmande apparater. 

 Tester som utförs av en obehörig person kan orsaka personskador eller skador på apparaten 
som tillverkaren inte ansvarar för. 

SKYDDSJORDSMOTSTÅND 

 

Testet utförs endast för Klass I-utrustning. Alla strömledande delar som finns 
tillgängliga bör inkluderas i testet. Mätning skall ske vid 200 mA. Det totala 
motståndet bör inte överskrida 0,3 Ω. 

Avtagbara strömsladdar som hålls klara för användning. Deras motstånd bör 
inte överskrida 0,1 Ω. 

Före testet, kontrollera jordledarna och ändra dem om det behövs. Testet 
utförs mellan skyddsjordningens kontakt i stickkontakten och en skyddsjordad 
strömförande del. Den uppmätta resistansen får inte överstiga 0,2 Ω. Testa 
både jordpotential och ram. 

Om enheten demonteras eller skyddsjordledarna har ändrats bör 
skyddsjordsmotståndet mätas från olika platser. 

LÄCKSTRÖM Mätenheten skall lämpa sig för att testa läckström. 

Lossa strömkabeln för den medicinska enheten och anslut den till 
mätanordningen. Fäst kabeln för skyddsjordsmätningen till punkt under testet 
(ändra punkter om det behövs). Fäst de tillämpade delarna till mätenheten. 
(Obs! Skyddsjordsmätningen kan endast utföras på en Klass I-utrustning efter 

Tecken  Fel Åtgärd 

Ett av styrdonen 
fungerar inte.  
  
  
  
 
  

Kablarna är skadade eller 
lösa. 

Kontrollera kablarnas skick och fästen.  

Defekt controll eller 
fotbåge 

Kontrollera driften genom att testa med liknade 
handcontroll. Byt ut controll vid behov. Kontakta service. 

Defekt styrdon. Kontakta service 

Defekt kontrollbox Kontakta service. 

Ingen av styrdonen 
fungerar inte. 

Defekt controll eller 
fotbåge 

Kontrollera styrningen. Kontakta service. 

Ingen ström. Kontrollera att strömsladden är korrekt ansluten. 

Defekt strömsladd. Kontrollera sladden och kontakta service. 

Defekt relä. Kontakta service. 

Enheten låter. Ledernas smörjning har 
blivit gammal. 

Smörj lederna. 

Styrdonet är skadat eller 
överbelastat.  

Styrdonet kanske slutar fungera. Kontakta service. 
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att skyddsjordstestet har gjorts). 

Använd rätt mätmetod och procedurer. 

Strömmar som skall mätas: 

Utrustningens läckström (ström från elnätet till jorden via skyddsledaren och 
åtkomliga delar samt tillämpade delar): Klass I, typ B tillämpad del 500µA. 

Tillämpad del läckström (ström från elnätet och åtkomliga delar till tillämpade 
delar av enheten): Klass I, typ B tillämpad del 500µA. 

UTVÄRDERING: Utvärderingen av säkerheten hos den testade utrustningen ska utföras av en elektriskt 
kunnig person, som har lämplig utbildning för utrustningen. 

FUNKTIONSTEST Utför procedurerna som nämns i avsnitt 0. Gå igenom alla funktioner för att se 
till att enheten fungerar korrekt. Sluta använda enheten om du lägger märke till 
brister, t.ex. att enheten för oväsen eller inte fungerar som den skall. Kontakta 
service. 

RAPPORTERING AV 
RESULTAT 

Alla test som utförs bör dokumenteras. Dokumentationen bör innehålla minst 
en identifiering av testinstitutet, namnet på den person som har utfört testerna, 
identifiering av utrustningen, information om testerna, datum och resultat för 
de funktionella testerna och mätningarna. 

6 Teknisk information 
Kontrollera även information från typskylten. 
Driftspänning  230 V~50-60 Hz  
Ineffekt   230 W  
Arbetscykel  2 min ON /18 min OFF 
Kapslingsklassning IPX6 
Elektriska klassificering Class I, type B tillämpas del (Funktionell jorning) 
   
Säker arbestlasning (SWL) 210 kg 
   
Bredd total  75 cm (80/90 som tilvall) 
Längd  200cm 
Vikt  108 kg 
Transporttemperatur -5…+60 °C, fuktighet 30…75 % 

Lagringstemperatur -5…+60°C, fuktighet 30…75 % 

Arbetstemperatur +10…+40 °C, fuktighet 30…75% 
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6.1. Reservdelar  
 

 

 Namn  Kod  

1 Kontrollbox R284CA30 (230V)  

2 Styrdon för höjning R284LA43X  

3 Styrdon för ryggstödet R284LA40X  

4 Handcontroll R284HB30  

5 Footkontroll R284FS3CFN  

6 Strömsladd R284SLM912261  

7 Gasfjäder för trendelenburg R258130800  

8 Hjul  H366A3A125  

9 Hjul H366A3A125S  

10 Adaptern R20478  

11 Låsringen R248121  

o= standard 
Delar markerade med måste ändras av behörig personal. 

6.2 Standarder 
Enheten uppfyller de väsentliga kraven i direktiv 93/42/EEG (medicintekniska produkter) och motsvarande 
finska nationella lag nr. 629 (2010). Enheten är försedd med en CE-märkning. Enheten är klassificerad som 
Klass I-medicinteknisk utrustning enligt direktivet. 

7 Recycling 
De flesta material som används i enheten är återvinningsbara. När enheten tas bort från användning bör den 
tas isär och återvinnas på ett lämpligt sätt. Återvinning bör utföras av specialiserade företag. Kasta inte 
apparaten i hushållssoporna. 
Ta ut batteriet från apparaten. Olja från hydraulsystemet tas bort och kasseras på lämpligt sätt. Gasfjädrar 
skall vara utan tryck och oljefria före återvinning. 
Följande material bör sorteras före återvinning: 
METALLER: ram, skruvar, stift, fjädrar osv. 
ENERGIAVFALL (förbrukbart avfall): trä och träbaserade ämnen. 
ELEKTRISKT AVFALL: kablar, nätsladdar, styrdon osv. 
HUSHÅLLSAVFALL: plast, textil och andra ämnen som inte sorteras vidare. 
 
Kontakta din lokala myndighet för mer information om återvinning. Följ de instruktioner som anges på lokala 
insamlingar. 
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8 Garantitid    
Produktens garantitid anges i avtalsdokumenten. Garantin omfattar material-och tillverkningsdefekter. 
Om inte annat överenskommits, är garantitiden för produktens delar 2 år (motor och hydraulik) med 
undantag av stålramen som har garanti på 10 år.  För slitbara delar (till exempel dynor, batterier, snören, 
vajrar) är garantiden  1 år. Garantin börjar gälla från det datum då produkten levereras från fabriken. 
Garantianspråk skall göras inom 7 dagar efter att felet upptäckts till Medema Service, helst i skriftlig form på 
service@medema.se.   
Mottagaren bör kontrollera leveransen vid mottagning och anmärka omedelbart om yttre skador till 
transportören.  Transportörens ombud konstaterar skadan och gör en skadeanmälan. Om skadan inte 
upptäcks omedelbart, måste den anmälas så snart som möjligt till Medema. Ta gärna ett foto av det skadade 
paketet och behåll förpackningen tills ärendet är uppklarat.  
Garantianspråkens omfattning och ersättning Garantin omfattar framkomna material-och tillverkningsfel 
som reklameras inom garantitiden. Garantin ersätter inte fel som orsakats av användning som inte motsvarar 
bruks- och serviceanviningarna. Garantin är begränsad till att ersätta och reparera produkten till de 
egenskaper och det skick som produkten hade  innan felet upptäcktes.  För detta ändamål är det tillräckligt 
att produkten uppfyller de testkrav och den tekniska specifikationen som originalprodukten hade. 
Garantiservicen utförs enligt garantivillkoren efter Lojers val att antingen laga eller byta ut produkten. När det 
är fråga om komponenternas material- eller tillverkningsfel ersätter garantin nya eller helt motsvarande 
delar.  Om produkten inte kan repareras, kan den bytas ut mot en likadan ellr funktionellt identisk produkt. I 
samtliga fall är garantin begränsad till att ersätta högst den defekta produktens värde. 
Förfarande vid garantisituation Kontakta Lojer service och meddela dina kunduppgifter, produktnamn och 
serienummer samt en beskrivning av problemet (om det behövs, skicka bilder / videoklipp). Vår 
telefonstödperson hjälper till att hitta fel och att känna igen funktrionsstörningar.  I många fall kan de 
lokalisera felet redan i telefonen. Om felet inte kan avhjälpas vid samtal med servicen, kommer kunden att 
meddelas hur rapareringen kommer att utföras enl följande alterantiv:  
1) En reservdel skickas till kunden som han själv byter ut. Om utbytandet eller repareringen  enl 
tillverkarens bedöming kräver att utbildad personal erfordras, organiserar Lojer så att felet klaras upp inom 2 
veckor.  Om det krävs att felet repareras omgående, har Lojer rätt att debitera resekostnader.  Reparationen 
ingår även då i garantin.  Defekta delar som avlägsnas från produkten i samband med 
garantireparationen  övergår till Lojers egendom och kunden måste vid behov förvara dem. Om dessa delar 
inte kan på begäran skickas till Lojerille, har Lojer rätt att debitera delarna enl prislistans priser.  
2) Kunden skickar produkten för reparation till meddelad Lojer serviceställe. I detta fall är klienten 
ansvarig för skickandet enl Lojers instruktioner. Vid garantireparationer betalar Lojer  nödvändiga material, 
reservdelar och reparationer, liksom kostnaderna för retur-frakten till kunden.  
I alla fall kan inte garantins gällande definieras i  telefonen eller på plats. I sådana fall kan den felaktige 
komponenten sändas till en tredje part för bedömning.  Om inspektionen visar att det inte är fråga om 
garantifel, har Lojer rätt att debitera för arbetet och reservdelen.  Lojer originaIreservdelar som används vid 
garantireparationer förlänger inte produktens ursprungliga garantid.   
Garantin omfattar inte Oväsentliga fel eller avvikelser i produktens konstruktion som inte har betydelse för 
användningen av produkten. Slitbara delar såsom beklädnad eller vajrar i annat fall än vid konstruktionsfel  
- Bruksmaterial  
- Batteriernas kapacitet som avtar.  
- Garantin täcker inte heller feldiagnostisering och reparation av sådana störningar som uppstår till följd av 
följande omständigheter:  
- Kunden eller en tredje part har använt anordningen på olämpligt sätt eller i strid med bruksanvisningen 
(t.ex. handreglaget har gått sönder, beklädnaden, trädelarna, kablarna eller uttagen har skadats).  
- Force majeure (eldsvåda, blixtnedslag, översvämning, storm e.d.).  
- Nedsmutsning eller tillbucklingar.  
- Exceptionella miljöpåverkningar (överspänning, magnetfält e.d.).  
Garantin upphör att gälla  
- Om en Lojer-produkt förses eller används med delar eller komponenter som Lojer inte har godkänt för 
produkten.  
- Om någon annan än en av Lojer auktoriserad person har utfört underhållsarbeten/reparationer på - 
produkten och om dessa åtgärder har orsakat ett fel eller om ett fel har uppstått till följd av dessa åtgärder. 
- Om produkten har rengjorts med andra rengöringsmedel än sådana som överensstämmer med 
bruksanvisningen eller om produkten utsätts för direkt kontakt med andra ämnen än de som nämns i 
anvisningarna.  
- Om de periodiska underhållen inte har genomförts  
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9 Kontaktinformation 
Tillverkare    Service 
Lojer Oy    Tel. +35810 830 6750 
Putajantie 42    Email: service@lojer.com 
FI-38210 Sastamala, Finland   
Tel.. +35810 830 6700 
Fax. +35810 830 6702 
Email: firstname.lastname@lojer.com 
info@lojer.com 
www.lojer.com 
 
Din lokala Lojer-återsäljare, se www.lojer.com/distributors 
 
Modell: ________________________________________________________ 
 
Serianummer: __________________________________________________ 
 
Inköpsdatum:  __________________________________________________ 
 

 
 
 

Distributör Sverige 
 

Medema Physio Ab 
Torshamnsgatan 39  
164 40 Kista  

 
Tel.08-4041200  

 
www.lojer.se     
www.medema.se  

 
info@medema.se 

 
Service 

 
Tel:08-4041200 
service@medema.se. 
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