
Bruksanvisning.
madita-fun. Den moderna, interaktiva arbetsstolen. 

madita-fun.



Stort tack.

Bästa kund,
Vi vill tacka för det förtroende som har visats oss och gratulerar till valet av vår produkt. 

Läs igenom bruksanvisningen och säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder ar-

betsstolen. Vänligen tänk på att hänvisningar och illustrationer i denna bruksanvisning 

kan avvika utrustningsmässigt från den produkt som du har. Med förbehåll för tekniska 

ändringar.

Viktig information!

Kontrollera att denna bruksanvisning blir kvar hos produkten.

Ditt schuchmann-team
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05 1. Förberedelser.

1.1 Leverans
När produkten levereras måste den kontrolleras avseende fullständighet 
och felfrihet, samt avseende eventuella transportskador. Kontrollera varan 
i närvaro av fraktpersonalen. Om transportskador har uppstått måste man 
dokumentera skadorna (fastställande av bristerna) i fraktpersonalens när-
varo. Skicka en skriftlig reklamation till ansvarig återförsäljare.

1.2 Säkerhetsåtgärder före användningen
För att produkten ska kunna användas korrekt, krävs att användaren resp. 
ledsagaren är väl insatt i dess funktion. Läs igenom bruksanvisningen och 
säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder produkten. Produktdelar 
som kommer i kontakt med huden kan bli heta av solstrålning. Beroende på 
solstrålningens längd och intensitet kan ytorna hos vissa delar stiga till över 
41°C och orsaka lättare brännskador vid direkt hudkontakt. Skydda därför 
dessa delar mot direkt solljus eller täck över produkten.

1.3 Säker återvinning
För bevarande och skydd av miljön, för förhindrande av miljöföroreningar 
och för bättre återanvändning av resurserna (återvinning) ber vi dig beak-
ta återvinningsinformationen i punkterna 1.3.1 och 1.3.2.

1.3.1 Förpackning
Förpackningen av produkten bör sparas för ev. senare transport. Om du 
måste skicka tillbaka produkten till oss för reparation eller vid garantiären-
den ber vi dig att om möjligt använda originalkartongen så att produkten 
blir optimalt emballerad. Lämna annars förpackningsmaterialet till åter-
vinning i källsorterat skick.

Lämna inte förpackningsmaterialet utan uppsikt, det kan utgöra riskkällor.

1.3.2 Produkt
Lämna de råmaterial som har används för produkten till återvinning i käll-
sorterat skick (se materialinformation punkt 2.1) när produkten är uttjänad.

1.4 Förvaringsplats för bruksanvisningen
Förvara bruksanvisningen noggrant och kontrollera att den finns 
kvar med produkten om den skall återanvändas. Om bruksanvisnin-
gen tappas bort kan man alltid ladda ned en uppdaterad version från  
www.schuchmann.de.



06 2. Produktbeskrivning.

2.1 Materialinformation
Grundramen och de enskilda komponenterna är tillverkade i stål och alu-
minium, är rostfria och pulverlackade. Överdraget består till 100% av po-
lyester och är svårantändligt (enligt DIN EN 1021-1+2).

2.2 Handhavande / transport
Arbetsstolen är inte avsedd att bäras, då den är försedd med hjul. Om den 
ändå måste bäras p.g.a. hinder måste man kontrollera att alla rörliga delar 
är åtdragna. Ställ dig invid arbetsstolen, fatta tag framtill och bak under 
sitsen och bär den till önskad plats. För att transportera arbetsstolen: fäll 
ihop den till dess mest kompakta mått (fäll ihop fotstödet, sittvinkeln i lägs-
ta läget etc.)

Dra åt samtliga rörliga delar före lyft!

Användaren får inte befinna sig i arbetsstolen under transport!

2.3 Användningsområden, ändamålsenlig användning
Arbetsstolen madita-fun. är en medicinteknisk produkt i riskklass 1 och av-
sedd för användning i hemmet, på förskolan och i skolan. Den kan an-
vändas för alla åldersnivåer, från småbarn till ungdom. Individuellt jus-
terbara sittmått och hjälpande stöd möjliggör en stabil och upprätt 
sittposition. Användning därutöver, eller i annat syfte är att betrakta som 
icke ändamålsenligt.

2.3.1 Indikationer
Arbetsstolen madita-fun. är utvecklad för barn och ungdomar som inte kan 
sitta eller stå självständigt, men vars begränsade bålstabilitet inte kräver 
ett formgjutet sittskal. Hit hör påverkan av sittandet vid funktionella och/
eller strukturella skador på bålen resp. bål- och ev. halsmuskulaturen (t.ex. 
vid neurologiska/neuromuskulära sjukdomar, deformation av ryggraden) 
med felställningar.

2.3.2 Kontraindikationer
Generellt skall indikationen bedömas av ortopedläkare eller legi-
timerad person med rätt att förskriva hjälpmedel. Innan ett hjäl-
pmedel införskaffas bör man därför klargöra om det finns några 
kontraindikationer för användaren. I allmänhet innebär all typ av smärta 
en kontraindikation.
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2.4 Ej ändamålsenlig användning / varningar
• Säkerställ att arbetsstolen används endast av en användare.
• Använd arbetsstolen endast på jämnt och fast underlag.
• Använd inte arbetsstolen för transport av personer.
• För att garantera att arbetsstolen lyfts säkert vid transport, stå vid sidan 

om arbetsstolen och fatta tag om sitsens fram- och bakkant. Alla rörliga 
komponenter skall vara åtdragna.

• Lämna aldrig användaren utan uppsikt i arbetsstolen.
• Korrekt användning av arbetsstolen kräver noggrann genomgång och 

instruktion till ledsagaren.
• Max. belastningen (se punkt 6) får inte överskridas.
• Använd inte arbetsstolen med defekta, utslitna eller borttappade delar.
• Av brandskyddsskäl får arbetsstolen inte placeras i närheten av öppen 

eld eller annan stark värmekälla såsom el- eller gaselement.
• Använd endast tillbehör och reservdelar från Schuchmann, i annat fall 

äventyras användarens säkerhet.
• Använd arbetsstolen endast när alla komponenter är korrekt monterade 

och inställda.
• Vid inställningar och justeringar oavsett slag måste man se till att inte 

användarens extremiteter befinner sig i inställnings-/justeringsområdet, 
detta för att minimera risken för personskador.

• Användare med syn- eller lässvårigheter måste få bruksanvisningen 
uppläst för sig för att kunna använda arbetsstolen på ett säkert sätt.

2.5 Utrustning grundmodell
• inkl. armstöd, benstöd, körhandtag, standard sittdyna inkl. klädsel
• Sitthöjd justerbar med gaskolv (1200N, 800N i stl. 0)
• 4 hjul (75 mm), därav 2 med låsning
• Justering: sitsvinkel (via gasfjäder 500N), ryggvinkel, sittdjup och 

sittbredd, vinkel-, höjd- och breddjusterbara armstöd, i höjden 
justerbart ryggstöd, uppfällbart fotstöd, knävinkel-, fotvinkel-, 
och höjdjusterbar

• Notera: Grundmodell varierar utifrån denna beskrivning. 



08 2. Produktbeskrivning.

2.6 Lista med tillbehör
• Huvudstöd
• Rygg avtagbar
• Bålstöd (även utsvängbart)
• Lårstöd
• Bäckenstöd justerbart
• Bord
• Abduktionskloss
• Ombyggnadssats till kombiunderrede
• Centralbroms
• Höjdjustering hydraulisk

2.7 Produktöversikt
Nedanstående illustration anger beteckningar på de viktigaste delarna, 
samt begrepp som används i denna bruksanvisning.

Huvudstöd

Underrede

Körbåge

Ryggvinkeljustering

Bålstöd

Länkhjul bak med 
broms Länkhjul fram

Rygg

Armstöd

Lårstöd

Sittdyna

Fotstöd
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Inställningar och justeringar av produkten eller tillbehören får utföras 
endast av personer som har erhållit instruktioner från utbildad personal. 
Vid inställningar och justeringar oavsett slag måste man se till att inte an-
vändarens extremiteter befinner sig i inställnings-/justeringsområdet, det-
ta för att minimera risken för personskador. Alla inställningar kan göras med 
ett vanligt verktyg (t.ex. inbusnyckel, skruvmejsel eller skruvnyckel).

3.1 Sitthöjd
Sitthöjden justeras i standard med 
gaskolv. För att justera sitthöjden 
trampa ner pedalen (A) på underredet.  
Vid en lätt tryckning glider sitsen 
uppåt. För att justera sitthöjden ne-
dåt, tryck sitsen nedåt samtidigt som 
pedalen (A) trampas ner. Gaskolven 
är endast till för att stödja höjdjus-
teringen. Pedalen kan låsas (B) (lås-
sprint på insidan av pedalen) för att 
förhindra ofrivillig manövrering.  Detta 
görs genom att aktivera sprinten (B) 
på insidan av pedalen. Vrid sprinten 
tills den låser, stöd låsningen genom 
eventuell lätt vidrörning av pedalen. 
Låsningen hävs genom att dra ut 
sprinten och vrida den ett kvarts varv. 
Alternativt kan sitthöjden justeras 
med hydraulisk höjdjustering. Tram-
pa upprepat på pedal (C) för att höja 
arbetsstolen till önskad höjd. För att 
sänka arbetsstolen, placera foten un-
der pedalen (C) och lyft den uppåt. 
 
Försäkra dig om att inga kroppsdelar (fötter) är i området för mekaniken 
(mellan golvet och arbetsstolens fotstöd) för att förhindra skada. 

A

B

C
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Även elektrisk höjdjustering är möjlig. Den 
manövreras med fjärrkontrollen (A). Tryck på 
pilknappen nedåt för att justera sitthöjden 
nedåt, och uppåt för att justera uppåt. 

Vid problem med styrenheten måste du  
kontakta återförsäljaren. Eventuellt behöver 
produkten skickas in till fabriken. Så snart som 
huset öppnas skadas Linak-dekalen (B) och den 
2-åriga garantin upphör då omedelbart att gälla. 

3.2 Sittvinkel
Reglaget för sitsvinkeljusteringen är utrustat 
med en barnsäkring. För att justera vinkeln 
frigör reglage (C) som är placerad baktill un-
der sitsen. Börja med att frigöra barnsäkrin-
gen genom att lyfta den till horisontellt läge. 
Sitsen kan nu ställas in i aktiv eller passiv po-
sition. Reglaget (D) för att justera sittvinkeln 
kan som alternativ placeras på körbygeln/
körhandtaget. För att justera sittvinkeln fri-
gör/tryck då in reglaget (D).

3.3 Sittdjup
För justering av sittdjup lossa de två fin-
gerskruvarna (E) under sitsen. Sitsen kan nu 
skjutas steglöst framåt och bakåt.

Dra åt alla skruvförband igen efter varje  
inställning!

3.4 Ryggvinkel
På sitsens högra sida sitter reglage (F), ge-
nom att lossa denna kan ryggvinkeln justeras 
steglöst. 

Försäkra dig om att inga kroppsdelar är 
i området för mekaniken för att förhindra skada 
när du ställer in/justerar ryggvinkeln.

C

F

E
E

D

AB
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3.5 Rygghöjd
Lossa cylinderskruv (A) med en insex-
nyckel (M8) bak på ryggen och justera 
ryggen till önskad höjd.

3.6 Armstöd
Armstöden är justerbara i vinkel, 
höjd och bredd. Vinkeln justeras när 
man har lossat stjärngrepp (B). Lossa 
stjärngrepp (C) för att ställa in höjden.

För att justera bredden på armstöden 
lossa de två ställskruvarna (D) som 
sitter på undersidan av sitsen. 

Dra åt alla skruvförband igen efter varje 
inställning!

A

B

C

D D
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3.7 Fotbänk
I grundutförande av arbetsstolen 
madita-fun. ingår en hel fotplatta (A). 
Den har en halkskyddande yta (B) och 
är försedd med 8 urtag (C) för fixering, 
t.ex. remmar eller fotmanschetter.  För 
att justera benstödets vinkel lossa 
reglaget (D) under sitsens framkant. 
placera benstödet i önskad vinkel 
och dra åt reglage (D) igen.  För att 
underlätta förflyttning i/ur kan fot-
plattan (E) fällas upp.  För en steglös 
höjdjustering: lossa de fyra ställskru-
varna (F), placera fotplattan i önskad 
position och dra åt ställskruvarna 
igen (F). Vid höjdjusteringen måste 
man se till att markeringarna (G) på 
fäströren till fotbänken inte överskrids 
för att garantera en säker fastspän-
ning av de ställskruvarna (F). För en 
optimal positionering av fötterna kan 
man också vinkeln på fotplattan. Fäll 
då upp fotplattan och skruva in eller 
ut insexskruvarna (H). Lås muttrarna (I) 
efter varje inställning av fotvinkeln. 

Lås muttrarna (I) efter varje justering av 
fotvinkeln! 

Dra åt reglagen och ställskruvarna igen 
efter varje inställning!

3. Inställningar.

G
G

I

H
H

A

B

C

D

E
F

F
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3.8 Benstöd med delade fotplattor
Som tillval kan madita-fun. även 
utrustas med delade fotplattor (A). 
De har en halkskyddande yta (B) och 
är försedda med vardera 4 urtag (C) 
för fixering, t.ex. remmar eller fotman-
schetter. För att ställa in knävinkeln 
lossar man reglagen (D) under sitty-
tan på båda sidor, placerar fotstöden 
i önskad position och drar åt reglagen 
igen (D). För att underlätta förflyttning 
i/ur kan fotplattorna (E) fällas upp.  
För en steglös höjdjustering: lossa de 
båda ställskruvarna på varje fotplat-
ta (F), placera fotplattorna i önskad 
position och dra åt ställskruvarna 
igen (F).

Dra åt reglagen och ställskruvarna igen 
efter varje inställning!

3. Inställningar.

D

AC

B A

F

E
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3.8.1 Positionering av delade fotplattor
För bästa positionering av fötterna 
kan man justera fotstöden oberoende 
av varandra, i bredd, vinkel och djup. 
För att justera bredden (C): lossa skru-
varna (D) under fotplattorna, placera 
fotstödet i önskad position och dra åt 
skruvarna (D) igen. 

Fotvinkel
Fotvinkeln (A) för resp. fotstöd kan jus-
teras från (-) 15° till 5°. Vrid då in eller 
ut ställskruvarna (B) under fotplattor-
na, och ställ in önskad fotvinkel.

Vinkel/djup
För att justera vinkel och djup (E): lossa 
skruvarna (F) under fotplattorna, pla-
cera fotstödet i önskad position och 
dra åt skruvarna (F) igen. Dessutom 
kan man justera bredden. 

Skydd mot uppfällning
Fotplattorna kan säkras mot oav-
siktlig uppfällning. Lossa då kardborr-
bandet (G) under fotplattorna, pla-
cera fotstödet i önskad position och 
stäng kardborrbandet (G) igen.

Dra åt alla skruvförband igen efter varje 
inställning!

3. Inställningar.

FB
D

C

C

E E

AA

G



15 3. Inställningar.15

3.9 Benstöd med fothållare
Som tillval kan benstöden vara utrustade 
med fothållare (A). Som vid standardutföran-
det kan knävinkeln ställas in även här, fothål-
larna fällas upp och höjden justeras (se punkt 
3.8). För optimal placering av fötterna kan 
benstöden med fothållare justeras oberoen-
de av varandra i bredd, vinkel och djup (se 
punkt 3.8.1). För säkring av användaren i fo-
thållaren är hållarna försedda med band. 
De kan stängas med hjälp av magnetlåsen. 
Led bandänden (B) i riktning mot låset; det 
stängs nu automatiskt. För att öppna ban-
den, tryck på knappen (C). För längsinställ-
ningen kan man öppna bandets kardborrlås 
(D) på båda sidor och justera längden. För 
att stänga bandet i framfotsområdet: led 
det genom öppningen (E) och stäng bandet 
med kardborrband. 

Dra åt alla skruvförband igen efter varje inställning!

3.10 Hjul
Arbetsstolen bör alltid parkeras, genom att 
bromsa de 2 bakhjulen för att undvika ofri-
villig rullning. Trampa ner bromsen (F) med 
fotspetsen. 

Bromsen syftar till att förhindra oavsiktlig rullning på jämna ytor!

3. Inställningar.

F

F

EC
D

A

B

B



16 4. Tillbehör.

4.1 Huvudstöd
Huvudstödet är justerbart i höjd, djup 
och vinkel. Lossa på cylinderskruvarna 
med insexnyckel (A) och placera hu-
vudstödet i önskad position.

4.1.1  Nackstöd med vinkeljusterbar 
sidostyrning

Nackstödet med vinkeljusterbar si-
dostyrning (B) kan ställas in i höjd, 
djup och vinkel (se punkt 4.1).
Dessutom kan sidostyrningarna stäl-
las in individuellt i vinkel.
För att ställa in sidostyrningarna: los-
sa innersexkantskruvarna (C+D) och 
placera sidostyrningen i önskad po-
sition.

4.2 Ombyggnadssats till kombiunderrede
När du konverterar madita-fun. till ett 
kombiunderrede byts länkhjulen ut 
mot 6 tums luftpumpade länkhjul fr-
amtill och 12½ tums lyftpumpade hjul 
med trumbroms baktill. Trumbromsen 
fungerar oavhängigt lufttryck i dä-
cket då den sitter integrerad i hjulna-
vet. Det ger ledsagaren möjlighet att 
bromsa (särskilt i nedförsbacke) och 
parkera underredet. Detta sker ge-
nom de båda bromsarna (E) som är 
monterade på körhandtagen. Trum-
bromsarna kan ställas in genom att 
skruva in eller ut ställskruvarna som 
sitter i den nedre änden av bromsar-
na i bromsoken. För säkerhets skull 
skall detta arbete överlåtas till din 
hjälpmedelscentral eller återförsäljare.
 
Hantering av hjul vid kombiunderrede
I princip gäller följande:
Högt lufttryck: lågt rullmotstånd / mindre fjädringskomfort
Lågt lufttryck: högt rullmotstånd / mer fjädringskomfort

A

E

B

C D
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4.3 Rygg avtagbar
Den avtagbara ryggen manövreras från 
arbetsstolens baksida. Lossa på ratten (A), 
tryck ihop låssprintarna (B) och lyft av ryg-
gen. 

Den avtagbara ryggen kan integreras i be-
handlingsplanen och användas i korta stun-
der för att träna postural kontroll. Rygg till-
sammans med huvudstöd sätts snabbt på 
plats igen och barn som är trötta ges stöd 
och möjlighet till vila. 

Dra åt alla skruvförband igen efter varje  
inställning!

4.4 Bålstöd
Bålstöden är individuellt justerbara i höjd 
och bredd. Lossa de båda skruvarna (C) 
med insexnyckel och placera bålstöden i 
önskad position.

4.5 Bålstöd utsvängbart
Bålstöd med utsvängbart fäste finns för att 
underlätta vid förflyttning i och ur arbetssto-
len. Tryck ner den röda knappen (D) på bål-
stödets ovansida och vik det åt sidan. 

Se till att bålstödet låses fast när du fäller  
tillbaka det!

A

B

C

D
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4.6 Lårstöd
Lårstöden är individuellt justerbara i bredd 
och djup. För att ställa in bredden, lossa 
skruvarna (A) under sitsen och justera stö-
det till önskad position. Inställning av djup 
kan justeras på samtliga storlekar i standar-
dutförande förutom stl 0 i kombination med 
bäckenstödet. För justering av djup: öppna 
blixtlåset (B), lossa de 3 skruvarna (C) med 
insexnyckel och ställ in i önskad position. 

Dra åt skruvförbandet igen efter varje  
inställning!

4.7 Benstöd abducerat
Den abducerade sitsen ger möjlighet att 
kompensera för benlängdsskillnad samt 
abduktion av höften där det av medicinska 
finns behov av det. För att ställa in den ab-
ducerande sitsen, lossa skruvarna (D) under 
sitsen och ställ in i önskad position. Du kan 
enkelt justera abduktionsvinkel (1), lårstöds-
bredd (2) och benlängdsskillnad (3) via de 
slitsade spåren, medan barnet sitter i ar-
betsstolen.

B

C

A

D

3
1

2



19 4. Tillbehör.

4.8 Bäckenstöd justerbart
Det inställbara bäckenstödet kan justeras 
i bredd, ger användaren en ökad trygghet 
och positionerar bäckenet. Lossa först skru-
ven som sitter i underkant baktill på ryggen 
(A). Tryck därefter ner polstret och lossa 
skruvarna (B) med insexnyckel. Placera nu 
användaren i stolen och justera bäcken-
stödet till önskad bredd. Dra därefter åt 
skruv (A) innan du tar användaren ur stolen.  
Nu behöver man bara dra åt skruvarna (B) 
med insexnyckel och därefter kan använda-
ren sätta sig i stolen igen.

Dra åt skruvförbandet igen efter varje  
inställning!

4.9 Centralbroms
Centralbromsen kan manövreras av an-
vändaren själv. Om spaken (C) trycks ner, 
lossas bromsen. Om spaken (D) förs uppåt 
aktiveras bromsen.

4.10 Tippskydd
Tippskyddet kan justeras i höjdled. 
För att justera höjden, öppna spaken (D), 
positionera tippskyddet i önskad höjd, och 
stäng spaken igen.

4.11 Bord
Bordet är justerbart i höjd, djup och vinkel. 
Inställning av höjd görs genom justering av 
armstöden (se punkt 3.6). För inställning av 
djup lossa tumskruv (E) och placera bordet i 
önskad position. För att fälla bordet åt sidan, 
lossa tumskruvarna (E+F), fäll upp bordet och 
vik det åt sidan (G).

A

B

C

D

E

G

F
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4.12 Abduktionskloss
Abduktionsklossen monteras framtill på ar-
betsstolen i ett fäste med snabbkoppling. 
Tryck in knapp (A) på snabbkopplingen och 
abduktionsklossen kan enkelt tas av eller 
sättas på. Ett tydligt "klick“ skall höras när 
abduktionsklossen sätts på, först då sitter 
den ordentligt fast.  Vid insättning av abduk-
tionskilen måste låsning med ett tydligt "klick" höras.

4.13 Hjulförlängning
Hjulförlängningen (B) är inte justerbar! Den 
sätts i framtill på underredet och används 
enbart för stabilitetens skull.

Dra åt skruvförbandet igen efter varje  
inställning!

4. Tillbehör.

5. Rengöring och skötsel.

A

B

5.1 Rengöring och desinfektion

5.1.1 Rengöring
Alla överdrag som inte kan tas av kan torkas av med en 
fuktad trasa. På alla avtagbara överdrag måste man 
beakta de insydda skötselråden (t.ex A + B) på resp. 
del. Generellt sett rekommenderar vi att alla avtagbara 
tyger tvättas i 40°C. Vid kraftig nedsmutsning eller re-
konditionering kan de tvättas i högst 60°C.

7190045

Obermaterial/
top cloth/dessus:

100% Polyester

A

Bezüge mit Klett separat 
im Waschbeutel waschen/

wash covers with Velcro 
separately in a wash bag/
laver les housses avec du 

Velcro séparément dans un 
sac de lavage

B
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5.1.2 Desinfektion
För ytdesinfektion av metall- och plastdelarna kan olika produkter an-
vändas. 
Det finns flytande desinfektionsmedel som färdig lösning som sprayas på 
och appliceras jämnt med en mjuk trasa. Som alternativ kan man också 
använda desinfektionsmedelsindränkta dukar och torka produkterna med 
dessa. I båda fallen måste medlet appliceras på samtliga ytor. Det är 
också möjligt, och rekommenderas att utföra desinfektion i helautomatiska 
desinfektionsanläggningar.
Verkningstiderna kan variera och framgår av tillverkaruppgifterna för de 
använda medlen.

5.2 Skötsel
Gör en visuell kontroll varje dag och kontrollera regelbundet produkten av-
seende sprickor, brott, felande delar och felfunktioner. Vid en defekt eller 
felfunktion skall du vända dig direkt till distributör (se punkt 8.5).

5.3 Underhåll
Av säkerhetsskäl och för att behålla produktansvaret skall ägaren av pro-
dukten ombesörja att underhållet utförs av en kvalificerad person med te-
knisk kompetens minst en gång om året (se punkt 8.5). Det utförda under-
hållet skall dokumenteras i underhållsplanen (se punkt 5.3.2).

5.3.1 Underhållsföreskrifter 
• Grundläggande rengöring enligt tillverkarföreskrift
• Ev. desinfektion enligt tillverkarföreskrift
• Skador på ram, påbyggnadsdelar och tillbehör (sprickor, brott, korrosion, 

böjda eller saknade delar)
• Stabilitet i förbindningarna (dra åt lösa skruvar, byt ut skruvar som 

saknas)
• Funktion i justeringspunkter/inställningar (skruvar, aktiveringsspak, 

fotpedal)
• Funktion i andra justeringspunkter (glidlager, rygg, huvudstöd, pelotter, 

armstöd, benstöd, bord och inställningar av ben/fotstöd)
• Funktion av gaskolv (ev. efterjustering av bowdenvajrar)
• Ev. funktionskontroll av den elektriska höjdinställningen inkl. kablaget
• Funktion hos säkerhetselementen (tippskydd)
• Korrekt montering av sittenheten
• Funktion hos bromsarna
• Funktion hos hjulen (rotation, lätt gång)
• Kontroll av fästen avs. skador (klämanordningar, lås, sömmar)
• Kontroll av dynor och överdrag avs. skador
• Läsbarhet för typskylten
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• Avslutande fullständig funktionskontroll för hjälpmedlet
• Kontroll av att alla påbyggnadsdelar och tillhörande tillbehör sitter 

korrekt fast

5.3.2 Underhållsplan
Tillverkarens underhållsföreskrifter (se punkt 5.3.1) har utförts:

Datum Företag Namn Underskrift

Konstaterade brister eller skador måste åtgärdas av fackhandeln eller  
tillverkaren före nästa användning.

5. Rengöring och skötsel.
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5.4 Reservdelar
Använd endast originaltillbehör och originalreservdelar från företaget 
Schuchmann; i annat fall äventyras användarens säkerhet, och garantin 
bortfaller. 
Vid en reservdelsbeställning ber vi dig uppge produktens serienummer när 
du kontaktar levererande återförsäljare (se punkt 8.5). Erforderliga reserv-
delar och tillbehör får monteras endast av utbildad personal.

5.5 Livslängd och återanvändning
Den förväntade livslängden för vår produkt, beroende på nyttjandegrad  
och antalet återanvändningar, är upp till "8" år, om användandet sker i 
överensstämmelse med uppgifterna i denna bruksanvisning.  Produkten 
kan fortsätta användas efter denna tidsperiod om den bedöms vara i ett 
säkert skick. Den förväntade livslängden avser inte förslitningsdelar som 
t.ex. hjul, gaskolv, ... . Underhåll och bedömning av skicket och ev. återan-
vändbarheten faller under återförsäljarens ansvar.
Produkten lämpar sig för återanvändning. Före överlämnandet skall den 
rengöring och desinficering genomföras som nämns i punkt 5.1. Medföljan-
de dokument, t.ex. denna bruksanvisning, är en del av produkten och skall 
lämnas över till den nya användaren. Ingen demontering krävs för återan-
vändning. Vid förvaring kan det vara bra att ställa in produkten till det mest 
kompakta måttet, så tar den mindre plats.

Om det skulle inträffa en allvarlig händelse under livslängden vid  
ändamålsenlig användning av produkten, måste detta omedelbart rapporteras 
till tillverkaren samt ansvarig myndighet.

5. Rengöring och skötsel.



24 6. Tekniska data.

Mått

Stl 0 Stl 1 Stl 1b Stl 2

A Sittdjup* 15 - 25 cm 21 - 30 cm 26 - 36 cm 30 - 42 cm

B Sittbredd 16 - 26 cm 20 - 30 cm 20 - 30 cm 28 - 38 cm

C Rygghöjd med kort rygg 35 - 43 cm 35 - 43 cm 42 - 52 cm 42 - 52 cm

C Rygghöjd med lång rygg 42 - 52 cm 42 - 52 cm 53 - 63 cm 53 - 63 cm

D Sitthöjd (inkl. standard dyna) 25 - 62 cm 25 - 62 cm 25 - 62 cm 25 - 62 cm

Sitthöjd med elektr.. höjdjus-
tering 32 - 62 cm 32 - 62 cm 32 - 62 cm 32 - 62 cm

Sitthöjd med hydr. höjdjus-
tering 27 - 63 cm 27 - 63 cm 27 - 63 cm 27 - 63 cm

E Benlängd 17 - 24 cm 22 - 32 cm 27 - 38 cm 30 - 48 cm

F Bredd totalt 54 cm 54 cm 64 cm 64 cm

G Längd underrede 61 cm 61 cm 75 cm 75 cm

Längd totalt med kombiun-
derrede 76 cm 76 cm 86 cm 86 cm

Sitsvinkel (-)8° - 37° (-)8° - 37° (-)8° - 37° (-)8° - 37°

Ryggvinkel (-) 5° - 25° (-) 5° - 25° (-) 5° - 25° (-) 5° - 25°

max. belastning 30 kg 30 kg 45 kg 50 kg

Vikt 19 kg 20 kg 22 kg 24 kg

* vid justerbar höftstyrning reducerat med 1 cm



25 7. Garanti.

För samtliga produkter gäller den tvååriga lagstadgade garantiperioden. 
Den börjar gälla i och med leveransen resp. överlämnandet av varan. Om 
det under denna tidsperiod bevisligen uppträder ett material- eller fabri-
kationsfel hos den vara som vi har levererat kommer vi att vid fraktfri retur 
till oss granska den anmälda skadan och efter eget val reparera den eller 
leverera en ny vara.



26 8. Identifiering.

8.1 Försäkran om överensstämmelse (EU)

EU Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity

Firma / Company Schuchmann GmbH & Co. KG
Rudolf-Runge-Str. 3 · 49143 Bissendorf · Deutschland / Germany
Tel. +49 (0) 5402 / 40 71 00 · Fax +49 (0) 5402 / 40 71 109

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das nachfolgend genannte Produkt der Risikoklasse 1
declares under our sole responsibility that the following product(s) of Class 1 Medical Devices

Datei: Konformitätserklärung madita-fun Stand: Rev. 3.1 Seite: 1

„madita-fun.“ Therapiestuhl / therapy chair 

Art.-Nr. / Item-No.:  

madita-fun. frame: 2101000/NO/21, 2101000/NO/21E, 2101000/NO/21K, 2101000/NO/21KE, 
2102000/NO/21, 2102000/NO/21E, 2102000/NO/21K, 2102000/NO/21KE, 
3100-1042, 3100-1043, 3100-1044, 3100-1045, 3100-1046, 3100-1047,   
3100-1048, 3100-1049 

madita-fun. seat: 1700100/NO/21, 1701100/NO/21, 1701200/NO/21, 1702100/NO/21,      
3100-1038, 3100-1039, 3100-1040, 3100-1041 

Basis UDI-DI / Basic UDI-DI: 4251040200004000740XXXXC5 

den einschlägigen Bestimmungen der im folgenden aufgeführten Richtlinien und Standards entspricht: 
is / are in conformity with the requirements of the below listed directives and standards: 

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte vom 05. April 2017 
Regulation (EU) 2017/745 on medical devices of 5 April 2017 

DIN EN 12182:2012 Technische Hilfen für behinderte Menschen 
 Technical aids for disabled persons 

DIN EN ISO 14971:2022  Medizinprodukte - Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte 
 Medical devices - Application of risk management to medical devices 



27 8. Identifiering.

EU Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity

Firma / Company Schuchmann GmbH & Co. KG
Rudolf-Runge-Str. 3 · 49143 Bissendorf · Deutschland / Germany
Tel. +49 (0) 5402 / 40 71 00 · Fax +49 (0) 5402 / 40 71 109

Datei: Konformitätserklärung madita-fun Stand: Rev. 3.1 Seite: 2

Diese Konformitätserklärung gilt nur für Produkte mit den oben genannten Artikelnummern und 
ist gültig bis zum 31.12.2025. 

This declaration of conformity applies only for products with above-named Item-numbers 
and is valid until 31.12.2025. 

Datum / Date: 02.06.2022 

Unterschrift / Sign: 

Name / Name: Torsten Schuchmann 

Funktion / Function: verantwortliche Person / person responsible for regulatory compliance 



28 8. Identifiering.

8.2 Serienummer / tillverkningsdatum
Serienummer, tillverkningsdatum och övriga uppgifter återfinns på typskyl-
ten som sitter på varje produkt (A).

8.3 Produktversion
Arbetsstolen madita-fun. finns i tre storlekar och kan kompletteras med ett 
stort antal tillbehör (se punkt 3).

8.4 Utgåva av dokumentet
Bruksanvisning madita-fun. - Ändringsversion H; utgåva 06.2022

8.5 Namn och adress till tillverkaren, levererande återförsäljare
Denna produkt är tillverkad av:

Denna produkt har levererats av följande återförsäljare:

Schuchmann GmbH & Co. KG
Rudolf-Runge-Str. 3 · 49143 Bissendorf · Tyskland
Tel. +49 (0) 5402 / 40 71 00 · Fax +49 (0) 5402 / 40 71 109
info@schuchmann.de · www.schuchmann.de

Produktnamn

Artikelnummer

Serienummer

schuchmann.de • info@schuchmann.de • Fon +49 (0) 5402 / 40 71 00

Rudolf-Runge-Str. 3 • 49143 Bissendorf • Germany

Barcode UDI-DI Barcode UDI-PI
UDI-DI
SN / UDI-PI
Type
Product

Max. load
Size

MD

Storlek

max. belastning

Tillverkningsdatum

Produktmärkning enligt MDR

A

Medemagruppen 
Minicrosser AB 
Bultgatan 28, 44240 Kungälv 
Tel. 0303-24 52 00 
info@minicrosser.se · www.medema.com
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