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Hartelijk dank dat u voor de electrische statafel STANDY ELECTRO WING ORMESA hebt gekozen.  
De STANDY ELECTRO WING is een robuuste statafel met een makkelijke bediening, waarbij rekening 
gehouden is met design en functionaliteit alsook met de ergonomische normen en veiligheid.  
 
ORMESA  raadt u aan deze handleiding zeer zorgvuldig door te lezen om de inhoud ervan 
volledig te begrijpen. Naast informatie waarmee u de statafel snel leert gebruiken, bevat de 
handleiding ook veiligheids- en onderhoudstips.  
 
Mocht u nog vragen hebben nadat u dit hebt gelezen, neem dan contact op met de dealer: hij is u graag 
behulpzaam. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met ORMESA. Dit kan telefonisch (+39 0742 
22927 of per fax (+39 0742 22637) of per e-mail (info@ormesa.com) 
 
 
Managing Director 
Luigi Menichini 
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 WAARSCHUWINGEN   

- Lees zorgvuldig de instructies in deze handleiding voor dat u de Standy Electro Wing 
gebruikt; ze helpen u om het product veilig en juist te gebruiken. De handleiding in een integraal 
deel van het product en moet bewaard worden voor naslag in de toekomst. 

- De handleiding is bedoeld voor technisch gekwalificeerde dealers en gebruikers en hun 
begeleiders; het biedt instructies om het product juist te gebruiken en moet toegevoegd worden 
bij de kennis van het revalidatieprogramma van de gebruiker. 

- - de handleiding gaat uit van de staat van het product op het moment dat het verkocht 
wordt. ORMESA heeft het recht om wijzigingen aan te brengen aan het product of de 
handleiding aangegeven door ervaring, technische overwegingen en wetgeving zonder de 
verplichting om vorige producten of handleidingen aan te passen. 

- - STANDY ELECTRO WING moet voorgeschreven worden door een medische specialist 
die het gebruik zal superviseren 

- - het gebruik van de STANDY ELECTRO WING benodigd training bij gespecialiseerd 
personeel zoals orthopedisch techniekers, therapeuten of dokters. 

- OPGELET ! PAS de statafel aan aan de juiste positie voor de gebruiker (blz 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 30). 

- OPGELET ! BLOKKEER DE REMMEN van de statafel en van de rolstoel VOOR DAT DE 
GEBRUIKER PLAATS NEEMT IN DE STANDY ELECTRO WING ! (blz 17 et 29) 

- OPGELET ! verzeker u ervan dat na het afstellen van de statafel de draaiknoppen vast 
staan en de snap locks dicht zijn ( blz 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ). 

- STANDY ELECTRO WING mag enkel gebruikt worden door personen met de toegestane lengte 
en gewicht. 

- STANDY ELECTRO WING is ontworpen voor binnengebruik. 

- STANDY ELECTRO WING mag niet worden gebruikt zonder de aanwezigheid van een 
persoon die weet hoe het toestel werkt. 

- ATTENTION ! de gebruikte materialen zijn niet vuurbestendig.  Blijf uit de buurt van open 
vuur zoals kachels, sigaretten,…. 

- Alle knoppen op de handbediening moeten ingedrukt blijven voor gebruik behalve in de 
automatische mode (blz 31, 32). 

- In geval van ongeval of niet-functioneren van de statafel neem contact op met de dealer waar u 
het toestel gekocht hebt.  Er moeten altijd originele onderdelen gebruikt worden.  
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-  

STANDY ELECTRO WING is een mechanisch 
Medisch Hulpmiddel: 

 

Zorg voor REGELMATIGE ONDERHOUDS- en 
REINIGINGSBEURTEN conform de instructies in het hoofdstuk 
“Onderhoud” op pagina 38- 39 en LAAT HET APPARAAT INSPECTEREN 
OP DE AANGEGEVEN TIJDEN om er zeker van te zijn dat het GOED 
WERKT en in GOEDE STAAT verkeert, anders vervalt de garantie en 

 –markering wordt ongeldig. 
 
 
 
PRODUCTREPARATIES ANDERS DAN HET REGELMATIG 
ONDERHOUD OP pagina 38-39 VAN DE HANDLEIDING DIENEN 
UITSLUITEND TE WORDEN VERRICHT door een SERVICECENTRUM 
DAT IS GESPECIALISEERD in het onderhoud van mechanische 
hulpmiddelen voor mensen met een beperking, anders vervalt de 
garantie en  markering wordt ongeldig 
 
 
 
WIJZIGINGEN aan het product ZIJN NIET TOEGESTAAN. VERWIJS 
UITSLUITEND NAAR ORMESA, anders vervalt de garantie en  
markering wordt ongeldig 
 

 

 

Mocht u TWIJFELS hebben omtrent de VEILIGHEID van het product of 
SCHADE aan onderdelen of componenten, dan raden we u ten zeerste 
aan ONMIDDELLIJK TE STOPPEN MET HET GEBRUIK en CONTACT 
OP TE NEMEN MET een SERVICE-CENTER DAT GESPECIALISEERD 
IS in het onderhoud van mechanische hulpmiddelen voor mensen met een 
beperking, of rechtstreeks met ORMESA 
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OPGELET 
Manueel laten zakken van de gebruiker : in geval van stroompanne, ondersteun de 
gebruiker met twee personen en haak dan pas de tilband los. 
 
 
 
 

OPGELET 
Volgende zaken kunnen een blokkering van de statafel veroorzaken door 
stroomverlies : 
 
 

- Geen stroom 

- Per ongeluk de aan/uit knop bediend 

- Per ongeluk de noodstop bediend 

- Per ongeluk de stroomstekker los gestoten 

Reageer in dat geval als volgt : 

- Zet de STANDY ELECTRO WING uit door op de OFF knop te drukken 

- Wacht 5 seconden zodat de controller een reset kan doen. 

- Zet de STANDY ELECTRO WING terug aan door op de ON knop te drukken  
Als er een probleem is met de stroomtoevoer door een slecht contact, resulteert dat 
in een snelle aan/uit van de controller.  Het toestel valt in veiligheid en blokkeert. 
Ook dan zet u eerst het toestel uit, wacht 5 seconden en zet het toestel terug aan. 
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WAT MOET JE NIET DOEN MET DE STANDY ELECTRO WING   

 

- STANDY ELECTRO WING mag niet gebruikt worden door mensen met broze 
botten, heupinstabiliteit en bij lengte of gewicht buiten de opgegeven maten (blz 
12). 

- Gebruik de STANDY ELECTRO WING niet zonder de scharnieren te controlerendie 
dienen voor de verticalisatie. 

- Gebruik de STANDY ELECTRO WING niet zonder eerst de remmen van de statafel 
en van de rolstoel opgezet te hebben (blz 18 et 29). 

- Gebruik de STANDY ELECTRO WING niet zonder u ervan te verzekeren dat de 
tilband juist vastgemaakt is aan de riemen (blz 33, 34). 

- Zet geen hete dingen op de tafel, deze zouden kunnen omkantelen en de bekleding 
beschadigen. 

- Zet geen vloeistoffen op de tafel, deze zouden kunnen omkantelen en de 
electronica onrepareerbaar beschadigen aangezien de protectiegraad IPX1 is (blz 
14). 

- Maak geen manœuvres waarvan je niet zeker bent van het effect.  In geval van 
twijfel contacteer uw dealer of de fabrikant. 

- Gebruik de statafel niet als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn. 

- Zet de STANDY ELECTRO WING nooit op een helling. 

- Gebruik de STANDY ELECTRO WING nooit op oneffen terrein, dichtbij hellingen 
of trappen. 

- Laat niet toe dat anderen de STANDY ELECTRO WING gebruiken, ook niet als spel. 

- Laat de gebruiker nooit alleen op de STANDY ELECTRO WING. 
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GARANTIE   

 
− ORMESA geeft 2 jaar garantie op het product; neem in geval van problemen contact 

op met de winkelier waar u het product hebt gekocht. Vraag altijd om originele 
reserveonderdelen, anders vervalt de garantie.  

− ORMESA is niet aansprakelijk voor schade in de volgende gevallen:  
− gebruik door een ongeschikt persoon; 
− onjuiste montage van onderdelen of accessoires; 
− niet toegestane wijzigingen of onderhoud 
− gebruik van andere dan originele reserveonderdelen en onderdelen die aan slijtage 

onderhevig zijn (bekleding, wielen etc..); 
− onjuist gebruik (zoals het vervoeren van objecten of ladingen, groter of zwaarder dan die in 

het instructiehandleiding); 
− schade, veroorzaakt door onjuist gebruik en het nalaten van regelmatig onderhoud zoals 

aangegeven in de instructiehandleiding; 
− uitzonderlijk gebeurtenissen; 
− het niet volgen van de instructies in de handleiding 

 
ONDER DE GARANTIE VALT NIET DE SLIJTAGE VAN ONDERDELEN die 
onderhevig zijn aan slijtage zoals bekleding en wielen. 
 
 

 
ZO BERGT U HET MEDISCHE APPARAAT OP EN ZO 
VERVOERT U HET 

  

T THE MEDICAL DEVICE 
HET APPARAAT DIENT WORDEN OPGESLAGEN EN VERPAKT met behulp van 
het originele Ormesa-verpakkingsmateriaal, anders vervalt de garantie. 

- Zodra het is uitgepakt dient HET APPARAAT TE WORDEN VERVOERD door het 
ADEQUAAT aan het voertuig VAST TE MAKEN 

HET APPARAAT DIENT OP AFGESLOTEN EN DROGE PLAATSEN TE WORDEN 
GEPARKEERD/OPGEBORGEN 

DE OMGEVING HEEFT GEEN BIJZONDERE INVLOED OP HET APPARAAT, TENZIJ 
HET ONJUIST WORDT GEBRUIKT, bijvoorbeeld door het lange tijd in direct zonlicht 
te laten staan of door het aan slecht weer zoals regen bloot te stellen of in MARIENE 
OMGEVINGEN te plaatsen, waar de zilte lucht de verf en de schuivende onderdelen 
kan aantasten. IN DAT GEVAL ADVISEREN WIJ U HET FRAME ZORGVULDIG TE 
REINIGEN EN SCHOON TE MAKEN CONFORM DE INSTRUCTIES IN HET 
HOOFDSTUK “ONDERHOUD, REINIGEN EN ONTSMETTING “ OP PAGINA 38-39 EN 
DE WAARSCHUWINGEN  OP PAGINA 38 
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 WAT IS DE STANDY ELECTRO WING EN WAARVOOR DIENT HET?   
 

STANDY ELECTRO WING bestaat uit een traditionele basis waarop een 
gemotoriseerd systeem gemonteerd is om een persoon recht te zetten. 
STANDY ELECTRO WING IS ONTWORPEN VOOR : 
- TRAINEN EN VERKRIJGEN VAN EEN OPSTAANDE POSITIE ; 
- VERKRIJGEN VAN EEN VERTIKALE POSITIE MET HET GEWICHT OP BEIDE 

VOETEN, ALS EEN ALTERNATIEF OM ZELFSTANDIG TE STAAN. 
 
Herinnering : 

- Het rechtstaan is de perfecte anti-zwaartekracht houding voor personen, dwz lopende 
op 2 voeten : de bovenste ledematen en handen blijven vrij van ondersteunende 
functies ; 

- Met houding bedoelen we de constante verhouding van het lichaam in de omgeving die 
men behoudt door het evenwicht tussen de elastische krachten van de agonistische en 
antagonistische spieren en tussen de interne krachten van het lichaam en de externe 
krachten van de omgeving; 

STANDY ELECTRO WING vergemakkelijkt deze houding. 
 

 
OPGELET 

STANDY ELECTRO WING moet voorgeschreven worden door een dokter die de 
volgende eigenschappen van de gebruiker geevalueerd heeft : 

- Gewicht en afmetingen ; 

- Geen ontwrichtingen of breuken van de onderste ledematen, hun mate van 
extentie, geen broze botten en dat de gebruiker niet aan het herstellen is van een 
operatie; 

- De mogelijkheid om het toestel te gebruiken. 

 

De levering moet gebeuren door een gekwalificeerde persoon, volgens de wetten van 
kracht in het land van de gebruiker, die de aanbevelingen ivm aanpassen van het toestel 
aan de afmetingen van de gebruiker nauwgezet opvolgt. 

  
OPGELET 

Een slechte evaluatie kan negatieve ergonomische consequenties hebben ! 
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ETIKETTEN EN LABELS   
 

Naam van het model Serienummer Artikelnummer 

 

Lotnummer 
 

Productiedatum Opgelet !! Lees de
instructies voor gebruik  

Conformiteit aan de 
Europese veiligheidsnormen

Aansluiting voor 
bedieningskastje

aan/uit 
schakelaar

 

Stroomaansluiting

 

Zekeringen
 

Noodstopschakelaar 

Conformiteit aan de 
Europese veiligheidsnormen 

Productiedatum

Informatie over de 
stroomaansluiting 

 

Opgelet !! Electriciteits risico 

 

Maximum toegelaten
gewicht

 

 

Recyclage symbool

Serienummer 

Productnaam

Max. laden

Via A. Da Sangallo, 1  06034 Foligno (PG) ITALY  Tel. +39 074222927  Fax +39 074222637

M O D E L . P A R T  N °

S NLOT MAX. KG

!
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Het recyclage symbool betekent dat de Standy Electro is ontwikkeld en geproduceerd met 
hoogwaardige materialen, die gerecycleerd en opnieuw gebruikt mogen worden.  Op het einde 
van hun levenscyclus moeten zij gesorteerd afgevoerd worden naar het recyclagepark en niet 
bij het huisvuil, volgens de Europese norm 2003/96/CE (zie blz  39, “verwijderen van het 
product”) 
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CONFORMITEITSVERKLARING   
 
 
 

 

Serial Number (SN): 

ORMESA S.r.l. guarantees and declares, under its own exclusive responsibility, that the following Medical 
Device, technical aid for rehabilitation: 

STANDY ELECTRO WING
STANDING FRAME FOR AN UPRIGHT POSITION 

which this declaration refers to, conforms with the general requirements provided in the Directive 
93/42/EEC and subsequent amendments and additions, concerning the medical devices, according to 
which this aid belongs to the I risk class and has been designed in observance to the following 
standards:

UNI CEI EN ISO 14971:2012 Medical Devices - Application of risk management to 
 medical device 

UNI EN 12182:2012   Technical aids for disabled persons - general requirements and test 
     methods 

ISO 9999:2011    Technical aids for persons with disabilities - Classification and  
     terminology 

UNI CEI EN ISO 15223-1:2017  Medical devices — Symbols to be used with medical device  
     labels, labelling and information to be supplied — Part 1: General 
     requirements  
   
UNI EN 1041:2009   Information supplied by the manufacture with medical devices. 

EN 60601-1:1993   Medical electrical equipment -- Part 1: General requirements for 
     basic safety and essential performance  

EN 60601-1-2:1993    Medical electrical equipment - Part 1-2: General requirements for 
     safety - Collateral standard: Electromagnetic compatibility -  
     Requirements and tests 
EN 55014-1:1994   Electromagnetic compatibility - Requirements for household 
     appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission    
   
EN 61000-4-2:1996    Electromagnetic compatibility (EMC)- Part 4-2: Testing and 
      measurement techniques - Electrostatic discharge immunity test 

EN 61000-4-4:1996   Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and  
     measurement techniques - Section 4: Electrical fast transient/burst 
     immunity test. Basic EMC Publication 

EN 61000-4-5:1996   Electromagnetic compatibility (EMC). Testing and measurement +A
     techniques. Surge immunity test   
    
Foligno, 2019/8/1 
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VOORBEREIDINGEN   

INFORMATIE IVM DE VERPAKKING 

HOE DE STANDY ELECTRO WING UIT DE VERPAKKING HALEN 

OPGELET ! 
 SNIJ DE DOOS OPEN ZONDER TE 

HARD TE DUWEN OM DE INHOUD 
NIET TE BESCHADIGEN 

 
 
 
 
   

Statafel A 
cm 

B 
cm 

C 
cm 

VOLUME 
m3 

Gewicht 
kg 

Standy 
Electro Wing 107  103  78 0.859  

 
68 
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I

F

D

E
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n
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TECHNISCHE GEGEVENS     
 

- STANDY ELETTRO WING bestaat uit een sterke contstructie van stalen buizen, 
met verchroomde delen waar de buizen moeten schuiven en de rest geverfd en 
vernist met polyester en epoxy polyester. 

- DE WIELEN laten toe om het toestel met de gebruiker er in naar een andere kamer 
te verrijden. 

- DE HIELSTEUNEN kunnen versteld worden antéro-postérieur en lateraal. 
- DE KNIESTEUNEN kunnen versteld worden antéro-postérieur, in hoogte en lateraal. 
- HET TAFELTJE is verstelbaar in hoogte, schuift in de antéro-postérieur richting en in 

kantelbaar (van 0° tot 23°). 
- DE NOODSTOPSCHAKELAAR (onder het plateau) is regelbaar in diepte dmv 4 vijzen. 
- DE TILBAND heeft een ergonomische vorm en heeft antislip materiaal en lussen 

voor het optrekken.  Op bestelling kan een alternatieve tilband met heupgordel 
geleverd worden.  Beide modellen zijn verkrijgbaar in 2 maten (zie volgende 
afbeeldingen).  

AFMETINGEN IN cm 
 

STANDAARD TILBAND

907 TILBAND MAX.  

908 TILBAND MET HEUPGORDEL  

Omtrek heupgordel 
min-max 77-97cm 

909 TILBAND max. MET HEUPGORDEL 

Omtrek heupgordel 
min-max 97-117 cm 
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TAFEL
NOODSTOPSCHAKELAAR

 

ELECTRONICA KIT

 

(MOTOR) 

KNIESTEUNEN

OPTREKHAKEN

HANDVATTEN

HANDBEDIENING

TILBAND

WIEL

HIELBAND

 
Werk spanning V = 220 (V) ~  toepassingsgedeelte 

conform ’art. 6.1-I van de norm CEI EN 60601-1 B 
Opgenomen vermogen P = 400 (W)  
Net frequentie F = 50 [Hz]  zekeringen 2 x 5A 
Klasse van het toestel CLASSE I  

Voedingsspanning van het control circuit V = 24 
(V)  Graad van bescherming IPX1  

 
Het electrisch schema is op vraag verkrijgbaar. 
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Afmetingen in cm 

 
De cijfers gescheiden door een koppelteken indiceren en minimum en maximum verstelling 
 
 
 

Gewicht van het toestel 62 kg Maximum toegelaten gewicht 120 kg 
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 HOE DE STANDY ELECTRO WING MONTEREN   
 

 
 1. Schuif de 2 gasveren in het frame 

2. Schuif de 2 vertikale buizen van de 
handvatten in het frame en zet ze vast met 
de kiphevels 

3. Schuif de 2 vertikale buizen van de tafel en 
de electronica kit in het frame en zet ze 
vast met de sterknoppen 

4. Voor de montage van de tilband zie blz 33 
en 34 

OPGELET ! 
De gasveren moeten niet met bouten 

vastgezet worden  

Demonteer de steunpunten van de 
gasveren niet 



 

 

 

p. 17 de 40 

AFSTELLING ZONDER GEBRUIKER   
 

OPGELET 

Vooraleer de statafel te gebruiken, stel de hoogte van de motor in zodat de gebruiker 
recht getrokken kan worden afhankelijk van zijn/haar lengte.  

Stel de motor nooit te laag af tov de lengte van de gebruiker, anders kan dit pijnlijke 
druk veroorzaken aan de knieën. Handel als volgt :  

1. controleer de lengte van de gebruiker, indien mogelijk rechtstaand of anders 
liggend op een bed.  Meet de lengte van de onderkant van de voeten tot de geplooide 
elleboog (zie tekening); 

2. zet de tafel van de statafel op deze hoogte (zie H op de tekening); 

3. de motor (zwarte blok) moet vlak onder de tafel zitten (zie tekening). 

Als de statafel juist afgesteld is, staat de tafel op hoogte van de elleboog van de 
gebruiker.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

H
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AFSTELLING MET GEBRUIKER   
 

REMMEN OPZETTEN/AFZETTEN 
 
 
 

OPGELET 
Vooraleer de statafel af te stellen met de gebruiker zet eerst de remmen op. 

 
 
 

REMMEN OPZETTEN REMMEN AFZETTEN
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HOOGTE TAFEL AFSTELLEN  
 Door de tafel in hoogte te verstellen, zal automatisch de positie van de motor wijzigen.  
 

Indicatie hoogteverstelling 

 
Het stop-teken duidt de 

maximale hoogte aan 

 
 
 

1. Draai de 2 knoppen los 
2. Regel de hoogte van de tafel en de motor mbv de gasveren en draai de 

2 knoppen terug vast 
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HOOGTE HANDVATTEN AFSTELLEN 
 

Indicatie 
hoogteverstelling 

Het stop-teken duidt de 
maximale hoogte aan 

 
1. Draai de 2 knoppen los 
2. Regel de hoogte van de handvatten et draai de 2 knoppen terug vast 
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DIEPTE TAFEL AFSTELLEN  

 

1. Draai de 2 knoppen los 
2. Regel de diepte van de tafel en draai de 2 knoppen terug vast 
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HOEK TAFEL AFSTELLEN 
 

1. Draai de 2 knoppen los 
2. Regel de hoek van de tafel en draai de 2 knoppen terug vast 
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DIEPTE KNIESTEUNEN AFSTELLEN 
 

Lateraal zicht

 
1. 

1.  Draai de 2 hendels los 

2. 

2.   Regel de diepte van de kniesteunen en draai de 2 hendels terug vast 
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BREEDTE KNIESTEUNEN AFSTELLEN 
 

1. Draai de 2 hendels los

Achteraanzicht 

 
2. Regel de kniesteunen in breedte en draai de 2 hendels vast 
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HOOGTE KNIESTEUNEN AFSTELLEN 
 

Lateraal zicht

Snapper
Snapper

Snapper open

 

Snapper dicht 

 
1. Trek met 2 handen aan beide snappers  
2. Regel de hoogte van de kniesteunen (snappers moeten vast klikken) 
 

 
OPGELET:  zorg dat de snappers dicht zijn  
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HIELSTEUNEN AFSTELLEN 
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DIEPTE NOODSTOPSCHAKELAAR AFSTELLEN 
 
 

1. Draai de 4 bouten los met de meegeleverde 
inbussleutel 

2. Regel de diepte van de noodstopschakelaar 
en draai de 4 bouten terug vast 

 
 

inbussleutel 
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POSITIE HANDBEDIENING 
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HOE PLAATS JE DE ROLSTOEL BIJ DE STATAFEL 
 
- Rijd de rolstoel met de voorwielen tot tegen de basis van de statafel 
 
 
 
 
 

OPGELET 
Zet de remmen van de rolstoel op 
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HOE POSITIONEER JE DE ONDERSTE LEDEMATEN  
 
- Zet de voeten in de hielsteunen (zie blz 26)  
- Zorg ervoor dat de knieën lichtjes kunnen buigen : het buigen kan verminderd of 

vermeerderd worden met de persoon in vertikale positie door de kniesteunen of 
hielsteunen af te stellen (zie blz. 23, 24, 25 et 26). 

 
 

OPGELET 
Vooraleer u de statafel gebruikt, zet de remmen op en doe de afstellingen op blz 18  
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AANSLUITING OP DE STROOM 
 

Zorg ervoor dat de stroomsterkte correspondeert met die op het label (zie blz 9) en 
dat het electrisch systeem overeen komt met het land waar de statafel gebruikt 
wordt. 

- Steek de stekker van de handbediening in het linkse contact en let op het 
referentiepunt om hem juist in te steken (zie blz 32). 

- Steek de stekker van de statafel in het stopcontact met de meegeleverde kabel. 

- Zet de groene schakelaar op AAN om de statafel in te schakelen.  De schakelaar 
licht op.  

- Trek de optrekriemen volledig uit de motor door er met beide handen aan te 
trekken (zie blz 33). 

- Als de rolstoel juist staat en de remmen van de rolstoel en de statafel opstaan (zie blz 
18, 29), haak de tilband aan de riemen (zie blz 33,34). 

- Breng de tilband dichter bij de gebruiker door op de handbediening op de omlaag-
knop te duwen. 

 

Het opstaan en gaan zitten van de gebruiker kan gebeuren met de handbediening in 
manuele of automatische modus : 

A) opstaan/gaan zitten in manuele modus 

Gebruik deze modus om de gebruiker stap voor stap te laten opstaan/zitten met eventuele 
tussenpauzes indien de gebruiker een half-gestrekte of volledig rechte positie kan 
aannemen. 

B) opstaan/gaan zitten in automatische modus 

Het opslaan van de automatische modus is noodzakelijk voor het geleidelijk 
rechtzetten van de persoon. De statafel stopt dan ook automatisch aan het begin en 
einde. 

Om het opsta traject op te slaan (en daarna te kunnen wijzigen) moet u eerst de 
statafel uitschakelen. 

1) houd de AUT knop op het bedieningskastje ingedrukt et zet de statafel aan : een 
piepend signaal waarschuwt dat de statafel klaar is om het traject op te slaan.  
Laat nu de AUT knop los. 

2) druk op de omhoog knop tot u de gewenste vertikale positie bereikt hebt 

3) druk 2x achter elkaar opnieuw op de AUT knop. 

Het automatische opsta traject is nu opgeslagen en dit wordt niet gewijzigd door de 
statafel manueel te bedienen. 

Om de automatische modus te gebruiken, druk op AUT (je krijgt dan een 
piepsignaal) en dan op omhoog. Om terug naar beneden te gaan druk op AUT en 
omlaag.   
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LED-lichtje voor automatishce 

bediening 

omhoog-knop 
omlaag-knop 

Schakelaar voor automatische 
bediening 

Referentiepunt  

AUT 

2x5A



 

 

 

p. 33 de 40 

 

PLAATSING RIEMEN EN TILBAND 

OPGELET 

Haak de tilband aan de riemen wanneer deze NIET opgerold zijn !!! 
Vooraleer u de statafel gebruikt, controleer dat de riemen volledig uitgetrokken zijn 

 

Houd de opening van 
de haak naar buiten

- Het aanhaken van de tilband aan de riemen moet door de begeleider 
gebeuren, die moet garanderen dat de statafel goed afgesteld is, zonder 
de gebruiker (blz. 17). 

- Voor het recht tillen moet de gebruiker: 
1. Met de rolstoel tot tegen de statafel rijden (blz. 29) ; 
2. De remmen van de rolstoel opzetten; 
3. Het bovenlichaam naar voor buigen om de tilband juist te positioneren. 

 

door ze met beide handen uit trekken. 

Trek beide riemen gelijktijdig uit
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 Voor het recht tillen moet de begeleider  : 
1. De remmen van de statafel opzetten ; 
2. Haak de riemen aan de ogen van de tilband met de musketons van de riemen 

(FIG. A). 
 

OPGELET 
Het is aangeraden om een aansluitende broek te dragen om het beste contact met 
de tilband te hebben. Voor de armetingen van de tilband , zie blz 13  
 

 Tilband standaard 
907 Tilband MAX.  

908 Tilband met heupgordel  
909 Tilband MAX. met heupgordel

velcro

riemen
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MONTAGE EN AFSTELLING ACCESSOIRES   
 

 
HEUP-, RUG- EN HOOFDSTEUN  

 
 

866 
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HEUPSTEUN 

 
 

867 
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REGELBARE VOETSTEUNEN  

inbussleutel

902 
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ONDERHOUD EN REINIGEN VAN STANDY ELECTRO WING   
 
GEREGELD (OF PREVENTIEF) ONDERHOUD  
GEWOON ONDERHOUD VAN HET PRODUCT EN DE BIJHORENDE ACCESSOIRES DIENT 
MAANDELIJKS PLAATS TE VINDEN. REGELMATIG ONDRHOUD IS VEREIST OM ERVOOR TE 
ZORGEN DAT HET PRODUCT ADEQUAAT EN VEILIG WERKT EN IS ESSENTIEEL VOOR 
BEHOUD VAN DE CE MARKERING. 
 
DE FABRIKANT IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE GOEDE WERKING VAN HET PRODUCT 
TENZIJ ER REGELMATIG ONDERHOUD WERD VERRICHT (BIJLAGE I ,RICHTLIJN 93/42/EEC). 
DE FABRIKANT RAADT DE ZORGVERLENER TEVENS AAN CONTACT OP TE NEMEN MET EEN 
ONDERHOUDCENTRUM DAT GESPECIALISEERD IS IN HET ONDERHOUD VAN 
MECHANISCHE HULPMIDDELEN VOOR MENSEN MET EEN BERPERKING TENEINDE EEN 
VOLLEDIGE CONTROLE UIT TE VOEREN OP DE WERKING EN DE VEILIGHEID VAN HET 
PRODUCT, EN WEL MET DE VOLGENDE FREQUENTIE: 

1) DRIE MAANDEN NA AANKOOP 
2) ZES MAANDEN NA AANKOOP 
3) EEN KEER PER JAAR IN DE JAREN NA HET JAAR VAN AANKOOP 

 
het vervangen van de riemen is een onderdeel van het periodiek onderhoud.  Ze 
moeten ongeveer om de 2 jaar vervangen worden bij normaal gebruik.  
 

Reinig en desinfecteer het toestel en de accessoires regelmatig volgens 
onderstaande instructies. 
 

Reiniging en desinfectie van het geverfde en chrome frame 
Reinig de gelakte en verchroomde onderdelen met een zachte doek, gedompeld in een huishoudelijk 
was- en ontsmettingsmiddel, zoals alcohol, vermengd met water.  
 

Reinigen van de bekleding 
Reinig de bekleding met een vochtige spons. Voor het wassen van de tilband volg onderstaande 
instructies : 
 

 

 
 

was met neutrale zeep 
max. 30 °C 

niet centrifugeren 

 

 
 

Niet bleken 
 

 

 
 

Niet strijken 
 

 

 
 

Niet in de droogtrommel 

 
Reinigen van de basisplaat en de tafel 
Reinig met een vochtige spons en een neutraal detergent. Na het reinigen met een zachte doek 
opdrogen. 
 
Reinigen van de wielen 
Houdt de wielen proper door het stof, de haren en andere dingen er af te nemen, zodat de wielen niet 
haperen 
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SMERING 
Het product hoeft niet speciaal te worden gesmeerd.  behalve als de wielen niet vrij draaien. In deze 
gevallen moet u een commerciële vetspray gebruiken. Lees aandachtig de waarschuwingen op de 
verpakking. NA HET SMEREN, DROOG DE BEHANDELDE DELEN GOED AF OM DE RESTEREND 
VET TE VERWIJDEREN.  
 

Als u merkt dat de REMWERKING  wordt  BELEMMERD, al is het maar gedeeltelijk, 
neem dan onmiddellijk contact op met een gespecialiseerd onderhoudscentrum of met 
de winkel waar u het product hebt gekocht. Zij bepalen of de remmen moeten worden 
gerepareerd of vervangen  om gevaarlijke situaties  te voorkomen die tot ongelukken 
kunnen leiden.  
 
Voer GEEN onderhoud uit en vervang GEEN delen of accessoires als de gebruiker in 
het apparaat zit. 
 
Bij gebruik in de buurt van de zee moet u de wandelwagen vaker inspecteren en 
reinigen. Zorg dat onderdelen die in aanraking komen met zeezout (zoals onderdelen 
van chroom, bouten en schroeven) goed zijn ingevet. 
 

 

BUITENGEWOON (OF CORRECTIEF) ONDERHOUD 
ONDER BUITENGEWOON ONDERHOUD VERSTAAN WE ALLES DAT AAN HET PRODUCT 
WORDT VERRICHT EN HIERVOOR NIET WERD GENOEMD.  
 
WE ADVISEREN DE GEBRUIKER, WINKELIER EN DE GEZONDHEIDSINSTELLINGEN OM AL 
HET BUITENGEWOON OF CORRECTIEF ONDERHOUD UIT TE BESTEDEN AAN DE FABRIKANT 
OF AAN EEN ANDER DOOR DE FABRIEK GEAUTORISEERD ONDERHOUDSCENTRUM. 
 
ELKE ANDERE OPLOSSING HEEFT TOT GEVOLG DAT DE GEBRUIKER EN HET THIRD-PARTY 
ONDERHOUDSBEDRIJF DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID DRAGEN VOOR HET 
RESULTAAT VAN HUN WERK EN DAT DE FABRIKANT ALLEEN NOG AANSPRAKELIJK IS 
VOOR INITIËLE DEFFECTEN AAN MATERIALEN OF AFWERKING 
 
 
 
 VERWIJDEREN VAN DE STANDY ELECTRO WING   

 
 

Als het product moet worden verwijderd, dient dit te geschieden overeenkomstig de 
wet- en regelgeving in het land van bestemming.  

 
 
 
Het juist verwijderen van het product helpt negatieve effecten te voorkomen voor het milieu en de 
gezondheid.  Dit is een voordeel voor u zelf en de omgeving.  De gebruiker die zijn product niet correct 
afvoert kan administratieve sancties krijgen. 
 
 
KLANTEN SERVICE EN ONDERDELEN   

 
Ik geval van service of onderdelen contacteer uw dealer die het toestel bij u geleverd heeft. 
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VOORWAARDEN VOOR DUURZAAMHEID, HERGEBRUIK EN OVERDRACHT 
AAN EEN NIEUWE GEBRUIKER   

Vooropgesteld dat producten van Ormesa dienen te worden geselecteerd, beoordeeld en 
besteld om te voldoen aan de behoeften van een afzonderlijk gebruiker, is hergebruik 
desalniettemin mogelijk onder de volgende voorwaarden. 

Op basis van ervaring opgedaan met de verkoop van soortgelijke modellen, op technologische 
vooruitgang, op garanties van het Quality Management System, gecertificeerd in 1998 conform ISO 
13485, bestaat er genoeg vertrouwen om te stellen dat de gemiddelde levensduur van de Standy 
Electro wing ongeveer 5 jaar bedraagt, op voorwaarde dat hij wordt gebruikt in 
overeenstemming en volgens de richtlijnen die in de gebruiksaanwijzing worden gegeven.  

ALLEEN wanneer de voorwaarden voor opslag en transport uit hoofdstuk “HOE HET MEDISCHE 
APPARAAT OP TE SLAAN EN TE TRANSPORTEREN” worden gevolgd, dienen de perioden dat 
het product bij de dealer werd opgeslagen niet in die periode te worden meegenomen.  

Factoren die niet aan het product gerelateerd zijn, zoals de ontwikkeling van de gebruiker, 
diens ziektes, het gebruik en de omgeving, kunnen de levensduur van het product aanzienlijk 
bekorten; daarentegen kan, als de aanwijzingen ten aanzien van het gebruik en het 
onderhoud adequaat in acht worden genomen, de betrouwbaarheid van het product zich veel 
verder uitstrekken dan de hiervoor genoemde levensduur. 

Voordat een reeds gebruikt Ormesa-product wordt gerecycleerd of opnieuw aan iemand 
wordt toegewezen, is het vereist dat: 

1. Een dokter of therapeut vaststelt dat het hulpmiddel geschikt is en adequaat werkt 
om te voldoen aan de eisen van de nieuwe gebruiker qua afmetingen, functies en 
postuur, en of alle onderdelen geschikt/juist zijn voor deze gebruiker. Ook dient u 
in overweging te nemen dat de  - markering en de verantwoordelijkheid van de 
fabrikant voor wat betreft de veiligheidseisen voor het product alleen dan blijven 
bestaan als het originele product nog steeds ongewijzigd is en er alleen originele 
accessoires of reserveonderdelen zij aangebracht.   

2. Gekwalificeerd technisch personeel van een bedrijf dat gespecialiseerd is in het 
onderhoud van technische hulpmiddelen voor mensen met een beperking een 
gedetailleerd technische inspectie uitvoert om de conditie en de slijtage vast te 
stellen, alsmede de afwezigheid van schade en gebreken van de 
componenten/aanpassingen, de aanwezigheid van de gebruiksaanwijzing en van 
het label met de datum en het serienummer. Er kan altijd een verzoek voor een 
exemplaar van de gebruiksaanwijzing en onderhoudinstructies worden gericht aan 
de dealer die het product leverde, of rechtstreeks aan Ormesa.  

3. Het product is grondig schoongemaakt en ontsmet conform de richtlijnen die 
worden gegeven in het hoofdstuk  “ONDERHOUD, REINIGING EN 
ONTSMETTING” 

We raden u aan schriftelijke verslagen over alle inspecties die het product onderging te 
bewaren voordat u het overdraagt aan de nieuwe gebruiker.  

Mocht u twijfels hebben omtrent de veiligheid van het product of schade 
aan onderdelen of componenten, dan  raden wij u ten zeerste aan om 
onmiddellijk te stoppen met het gebruik en contact op te nemen met een 
service-center dat gespecialiseerd is in het onderhoud van mechanische 
hulpmiddelen voor mensen met een berperking of rechtstreeks met 
ORMESA.  





Authorized Dealer

SINCE

1980

FDA REGISTERED - USA

De Technische gegevens en informatie in deze handleiding zijn niet bindend. Ormesa heeft het
recht om nodige wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande berichtgeving of vervangingen
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