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Kjære kunde
Takk for at du valgte vårt produkt. For at du og brukeren kan bruke det nye produktet trygt, 
praktisk og komfortabelt, ber vi deg om å lese denne bruksanvisningen nøye før bruk. 
Dette vil bidra til å unngå skade, personskade og feil bruk og håndtering av produktet. 
Vennligst sørg for at en kopi av bruksanvisningen følger med produktet slik at hver bruker har
tilgang til den.

Hvis du har spørsmål, vennligst kontakt produsenten eller oss direkte.

Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG
Walkmühlstraße 1
27432 Bremervörde/Germany
Phone: +49 (0) 4761 8860
www.thomashilfen.de

Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer. Dette kan føre til forskjeller mellom ditt 
produkt og hvordan det presenteres i brosjyrer og andre medier.
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1. Innhold

Etikett Beskrivelse

Strekkodeetikett
Posisjon på produkt (fig. 1)

- Produsent

- Produsent

- Produktnavn

- Produktnavn
- Maks. brukervekt
- CE merking
- Følg bruksanvisningen 

- Produktgruppe
- Artikkelnr. kort/lang
- MD = Medisinsk enhet
- Produksjonsdato
- Serienummer

Type skilt

Posisjon på produkt (fig. 2)

Posisjon på produkt (fig. 2)

Informasjon: Produktet har et bevis 
på styrkesertifikat i henhold til 
ECE R 44/04.

Krasjtestnotat
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Beltespenne
Posisjon på produkt (fig. 3)
Referanse til beltespenne:

• Skulderstopper (bakplate over)
• Hoftebelter (bakplate nederst)
• Skrittpolsterstropp (seteplate)

2. Merknader
Generelle merknader
• Denne ”spesielle behovsbegrensningen” er designet for å gi ekstra støtte til barn, 

unge og voksne som ikke kan sitte ordentlig i konvensjonelle seter. For å være sikker 
på at dette systemet er egnet for brukeren, bør lege alltid konsulteres. 

• Les bruksanvisningen nøye før bruk. Hvis bruksanvisningen mangler, kan den lastes ned  
fra www.thomashilfen.de. 

• Sjekk emballasjen for transportskader for å være sikker på at produktet er i god tilstand. 

• Endringer på produktet er kun tillatt innenfor rammen av de tiltenkte justerings- 
mulighetene. 

• Renhold og daglig vedlikehold kan utføres av pårørende og omsorgspersoner. Vedlikehold 
og inspeksjon gjøres av distributøren. 

• Alle skruene til produktet må oppvarmes før de fjernes da de er festet med gjengelås. Hvis 
produktet skal settes sammen igjen, må alle skruene sikres med gjengelås. 

• I noen land er det nødvendig å ha en legeerklæring. 

• Bilsetet kan brukes i baksetene og passasjersetet. Bilsetet MÅ vende fremover. 

• Bruk kun setet forovervendt og oppreist stilling.
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• Plasser bilsetet i kjøretøyet slik at det ikke kan bli truffet av døren eller andre flyttbare  
kjøretøyseter.  

• Dette setet er ikke egnet for bruk i hjemmet, i båt eller andre ikke-sertifiserte applikasjoner. 

• Alle etiketter må forbli på produktet og skal ikke tukles med. 

• Sjekk minst hver 3. måned at innstillingene på produktet fortsatt fungerer for brukerens 
nåværende kroppsmål. Om nødvendig, ha en distributør/ortopedisk tekniker for å justere 
innstillingene. 

• Gjør regelmessige (ukentlige) avsjekk for å sikre at innstillingene på produktet er riktige. 

• Vær forsiktig med de bevegelige delene når du justerer eller folder produktet. 

• Løft kun opp produktet i de fastsveisede eller skrudde delene. 

• Løft/bær aldri setet i stroppene. 

• Kontroller før hver bruk at alle muttere, bolter og skruer er stramme. 

• Ikke overbelast produktet og legg merke til maksimal brukervekt og maksimal lastekapasitet 
(se tekniske data). 

• La aldri brukeren være uten tilsyn i produktet. 

• Produktet skal kun brukes av én bruker om gangen.  

• Alle brukere må være kjent med hvordan produktet fungerer. På denne måten kan brukeren 
tas raskt ut av produktet i en nødssituasjon. 

• Brukeren skal alltid plasseres med fempunkts posisjoneringsselen (standardutstyr). Setet 
og brukeren må alltid festes med kjøretøyets eget trepunkts sikkerhetsbelte. 

• Juster stroppene på setet slik at de sitter tett inntil brukeren, men ikke for hardt. Pass på at 
stroppene ikke er løse eller vrir seg. 

• Før hver reise må du kontrollere at produktet er godt festet. 

• Selv når produktet ikke er i bruk, må det være forsvarlig sikret med kjøretøyets eget 
3-punkts sikkerhetsbelte. I tilfelle ulykke kan et usikret bilsete forårsake alvorlig skade på 
passasjerene i kjøretøyet.

3. Sikkerhetsinstruksjoner
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• Intens sollys og varme kan føre til høye overflatetemperaturer på produktet. Dette kan føre 
til skade ved berøring av produktet. Bruk kun produktet når det er avkjølt nok. Generelt, 
prøv å beskytte produktet mot direkte sollys. 

• Vær oppmerksom på sikkerhetsstandardene som gjelder for kjøretøyet ditt som beskrevet i 
kjøretøyets bruksanvisning for å sikre brukerens sikkerhet. 

• Bruksanvisningen må være med produktet. 

• Hvis det skjer en alvorlig ulykke med produktet, vennligst informer vårt selskap umiddelbart 
og ansvarlige myndigheter. 

Hercules Prime er designet for å trygt transportere fysisk funksjonshemmede og for å sikre 
at barn som veier opptil 80 kg sitter trygt i kjøretøyet. Setet festes alltid med kjøretøyets eget 
trepunkts sikkerhetsbelte. Fempunkts posisjoneringsselen i Hercules Prime hjelper til med å 
posisjonere og støtte passasjeren i oppreist sittestilling.

Bilsetet gir ekstra støtte slik at brukeren sitter sikkert, stabiliserer hodet, og støtter hoftene. 
Setet kan tilpasses etter brukerens vekst eller kroppsbygning ved å justere rygghøyde og/
eller skulderbredde. I tillegg har produktet et bredt utvalg av tilbehør for tilpassede justeringer. 
Ytterligere tilbehør som kreves for å støtte ryggen kan lages av autorisert personale og festes 
til de tilgjengelige monteringsalternativene på bilsetet.

Enhver bruk som går utover dette samsvarer ikke med tiltenkt bruk.

Hercules Prime bilsete er for barn, ungdom og voksne med strukturell og/eller funksjonelle 
begrensninger eller dårlig hode- og overkroppsholdning, samt folk som er psykisk, nevrologisk 
eller perseptuelt svekket, som for eksempel demenspasienter. Det sikrer en stabil, fysiologisk 
posisjon dersom et standard bilsete er for lite eller ikke egnet, eller hvis kjøretøyets eget 
sikkerhetsbelte ikke er tilstrekkelig for en oppreist sittestilling i kjøretøyet.

Ved riktig bruk av bilstolen, kan risikoer utelukkes. 

4.Tiltenkt bruk
4.1 Tiltenkt bruk

4.2 Tiltenkte brukere

4.3 Risiko
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5. Produktbeskrivelse

Ditt produkt leveres med standardutstyr og leveres ferdigmontert. Tilbehør som bestilles 
sammen med produktet må monteres. En kopi av bruksanvisningen er vedlagt med produktet.

• Sete med integrert setedybdejustering.
• Rygg med integrert rygghøydejustering.
• Ryggvinkeljustering med hurtigutløser.
• Pustende trekk med flammehemmende trekkstoff.
• Hodepute. 
• Ryggpute. 
• Bekkenpute.
• Setepute.
• Skrittpute.
• 5-punktsbelte inkludert med skulderputer.
• Belteføring for 3-punkt kjøretøybelte (kan brukes på høyre eller venstre).
• Forberedte monteringsmuligheter for alt tilbehør.

• Fjern forsikig transportbeskyttelsen og emballasjen.
• Hold emballasjen og små deler utilgjengelig for barn for å forhindre svelging og kvelning.
• Produktet leveres sammenfoldet. Legg merke merknadene for folding som finnes i avsnittet 

for justeringsmuligheter. 
• Produktet leveres med minimum rygghøyde. Sørg for at rygghøyden og ryggputen er riktig 

tilpasset før produktet tas i bruk. 

5.1 Leveringsomfang

5.2 Standardutstyr

5.3 Før du bruker produktet
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Hercules Prime innstilles i ønsket posisjon i bilsetet. Ryggstøtten til Hercules Prime justeres til 
ønsket posisjon. 3-punkts sikkerhetsbelte føres først gjennom den øvre røde belteføringen 
(fig. 4), deretter gjennom belteføringen plassert i bekkenområdet (fig. 5+6). Begge belte-
føringene må brukes i bekkenområdet. Beltet låses deretter i spennen med beltelåsen (fig. 7) 
og beltet må kontrolleres slik at det ikke er vridd. 

Tips: Monteringen i kjøretøyet er enklere hvis du bretter ut Hercules Prime etter at du har 
plassert setet på kjøretøysetet. 

OBS: Hvis setet brukes på passasjersiden med kollisjonspute, må kollisjonsputen deaktiveres.

Du kan også se detaljert instruksjonsvideo på www.thomashilfen.de/hercules-prime-montage 

5.4 Montering i bil

5

6 7

Brukeren læres hvordan dette produktet skal brukes av opplært personale. Opplært personale 
bør montere setet i kjøretøyet sammen med brukeren og justere setet til brukerens faktiske 
mål. 

Brukeren må vises alle produktets funksjoner samt hvordan man installerer og demonterer den 
fra kjøretøyet.

5.5 Lære brukeren

4
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6. Justeringsmuligheter

Hercules Prime kan legges sammen for enkel og plassbesparende transport. 

Trekk ut de røde spakene på begge sider av setet for å folde ut setet. (Fig. 8).
Fest deretter setet i ønsket posisjon. Fest de medfulgte bekkenputene. Sett bekkenputene over 
sideføringene med den polstrede siden vendt innover. Bekkenputen festes på utsiden og inn-
siden av metallplaten med grep og fester. (Fig. 9)

6.1 Legge sammen

6.2 Folde ut

8 9

Fjern først de to bekkenputene på venstre og høyre side. Dette forhindrer at putene blir klemt. 
Trekk deretter de røde spakene på begge sider av setet for å folde setet sammen. 
Sikre deretter setet i sammefoldet posisjon. 

6.3 Folde opp
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Løsne ryggputen nederst på ryggpanelene og trekk puteenden frem mot setet. Løsne 
skulderstroppene og fjern ryggpolstringen. (Fig. 25B). (Fig. 10).

6.4 Justere rygghøyden

25 10

11

12

Bruk en unbraconøkkel og en gaffelnøkkel 
og løsne de fire skruene nok slik at 
bakplaten kan flyttes. (Fig 11).

Riktig rygghøyde er nådd når den røde 
belteføringen på øvre ryggstøtte er ca. 2 cm 
over brukerens skulder. (Fig. 12).



12

Bytte av side
Avhengig av plasseringen av bilsetet i kjøretøyet, 
kan det være nødvendig at den øvre røde
belteføringen er på den andre siden av setet. 

Skru først den sorte vinkelplaten fra bakplaten 
(Fig. 13). Monter braketten på andre siden av 
bakplaten. 

Løsne så den røde belteføringen på den svarte 
braketten og korriger posisjonen til den røde
belteføringen for å sikre optimal belteføring i 
kjøretøyet (Fig. 14).

6.6 Belteføring, topp

Bruk de røde spakene på begge sider av 
bilsetet for å justere baksiden av setet til 
ryggstøtten. (Fig 7.). 
Pass på at setet er i full kontakt med 
kjøretøysetet. 

6.5 Justere ryggvinkel

Stram de fire skruene og fest skulderstrop-
pene og ryggputen (Fig. 25B) til baksiden av 
bakplatene. 

25

7

13

14
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Plasser setet utenfor kjøretøyet på bakplaten for å få 
tilgang til setet fra undersiden. Løsne seteplaten for 
å få tilgang til mutterne på setet. 
Løsne setedybdejusteringsskruene under setet med 
en unbraconøkkel. (Fig 15). 

Lås mutrene over seteplaten med en gaffelnøkkel. 
(Fig 15). 
Skyv på øvre seteplate til ønsket dybde. Stram 
deretter alle skruene og fest seteputene til borrelås-
festene på seteplaten. 

Tips: Endre justeringene utenfor bilen for å gi
tilstrekkelig med plass. 

Skrittstroppen kan brukes i to posisjoner på setet.  
Løsne beltespennen og fjern skrittputen og sete-
puten fra seteplaten.  (Fig 17.)

6.7 Justere setedybden

6.8 Justering av skrittpute

15

16

17
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Det er best å plassere bilsetet på ryggplaten og løsne 
setedybdeskruen. De to skruene kan nås fra under-
siden. 

Skruene finner du på setedybdeplaten. (Fig 16). 
Trekk setedybdeplaten ut så langt som mulig. Nå kan 
du justere skrittstroppens posisjon. Sørg for at den er 
gjenget riktig, se illustrasjonen på setedybdeplaten. 

15

16

18 19

Skrittstropposisjon for små 
brukere. (Fig 18).

Skrittstropposisjon for store 
brukere. (Fig 19).

Still inn ønsket setedybde igjen og stram de to skruene. Tre selespennen gjennom seteputen 
og selespenneputen. Tre til slutt den nedre enden av seleskjoldet gjennom seteputen på 
samme måte som skrittstroppen. 
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Merk: 5-punkts posisjoneringsbelte brukes til å posisjonere brukeren i setet, og beskytter ikke 
brukeren i en ulykke. For å sikre brukeren i setet, skal alltid 3-punkts sikkerhetsbelte som er 
tilgjengelig i bilen brukes. 

Høydejustering av skulderstoppene
Løsne skulderstroppene bak ryggpolstringen. (Fig. 20).

Før dem deretter gjennom belteføringene i ryggplaten i 
en høyde passende for brukeren. (Fig. 21).

Sørg for at stroppene er tredd riktig inn i bakplaten, 
en illustrasjon er plassert direkte på bakplaten.
(Fig. 3).

6.9 5-punkts posisjoneringsbelte

20

21

3
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Endre stroppenes lengde (skulderstropper)
Trekk i de løse stroppene for å stramme inn stroppene. 
For å forlenge stroppene, trykk på utløseren til stropp-
strammerne og trekk deretter stroppen til ønsket 
lengde. (Fig. 22).
Ved å endre justeringsområdet på beltestrammeren, 
kan du tilpasse beltet enda bedre for brukeren. 

Endre beltelengden (hoftebelte)
Hvis justeringen ved beltestroppene ikke er 
tilstrekkelig, kan du også justere bekkenbeltet i det 
nedre området av bakplaten. For å gjøre dette, løsne 
det gjengede beltet og juster det til ønsket lengde.
Pass på at enden av stroppen stikker ut minst 5 cm 
fra sporet i bakplaten. (Fig. 23).

Beltespenne
For å åpne, trykk på den røde fordypningen på hetten. Skill deretter de to øvre belteholderne 
fra hverandre. For å lukke beltet, sett inn belteholderne individuelt inn i låsen og trykk på dem 
til du hører et ”klikk”.

Hodestøttepute
Hodeputen holdes på plass av fire borrelåser. Disse 
tres gjennom sporet i ryggpolstringen og festes til 
baksiden av ryggpolstringen. (Fig. 24)

22

23

24



7. Polstring og stropper
Ryggpute
Dette putesettet består av 4 deler. (Fig. 25).
A = Hodepute
B = Ryggpute
C = Sideputer

Setepute
Dette putesettet består av 4 deler. (Fig. 26).
D = Setepute
E = 2x Bekkenputer 
F = Setebelte beskyttelsespute

Setebelte
Sett med seler. (Fig. 27).
G = 5-punkts posisjoneringsbelte
H = 2x Skulder belteputer

25

26

27
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Tilbehør
Merk: Montering/demontering av tilbehøret utføres med standard verktøy.

• Unbraconøkkel str. 3/ str. 4/ str. 5
• Gaffelnøkkel str. 8/ str. 10/ str. 13
• Skruelåsmateriale (Loctite®)
• Hårføner 

Du kan også se detaljert instruksjonsvideo på www.thomashilfen.de/hercules-prime-montage

7.4 Svingfunksjon
Svingfunksjonen gjør at man kan vri setet til høyre eller 
venstre mot bildøren slik at det er enklere å komme inn 
og ut av kjøretøyet. 

For å vri setet, trekker du den røde trekkspaken (Fig. 28)
og dreier setet mot bildøren. Når du snur det tilbake, sørg 
for at du hører et ”klikk”, da vet du at det sitter på plass. 

Det er mulig å endre rotasjonsretningen (til høyre eller 
venstre). Retningen kan velges ved bestilling av 
Hercules Prime. Hvis dreiefunksjonen er ettermontert, 
leveres monteringsmaterialet i seks monteringssett. 
(D, E, F, G, H, I) (Fig. 29).

Montering må utføres av en kvalifisert fagperson. 

OBS: Hvis kjøretøyets sete ikke har en rett seteflate for bilsetet, anbefales ”pute for funksjons-
plate” på det sterkeste. Hercules Primes overflate må hvile på et så stort område som mulig,
spesielt når du bruker svingfunksjonen. 

28

29

18



Pute for funksjonsplate
Plasser puten for funksjonsplater under bilsetet på kjøre-
tøyets sete. (Fig. 30). Den brukes til å kompensere for
formen på kjøretøysetet. På noen bilmodeller er det lite 
kontaktflate for Hercules Prime, som kan forårsake skade 
på bilsetet, spesielt når man svinger. 

For å minimere denne risikoen, vil puten kompensere for 
formen på setet. 

Tiltfunksjon
Tiltfunksjonen gjør at Hercules Prime bilsete kan tiltes 
bakover i 2.50 trinn. For å endre til ønsket tilt, løsne de to 
skruene som er plassert hullradene. 
Endre tilten og fest vippeplaten tilbake på plass med 
skruene. (Fig. 31). 

Tiltfunksjonen er tilgjengelig i to versjoner:
00 til 100 og 100 til 200.

Hvis tiltfunksjonen ettermonteres, er det tre 
monteringssett som er inkludert. (Fig. 32).
Monteringen må utføres av en kvalifisert fagperson.  

• ”Monteringssett A” kreves hvis setet tidligere var  
utstyrt UTEN tilfunksjon. 

• ”Monteringssett” B” kreves hvis setet tidligere var 
utstyrt med en svingfunksjon. 

• ”Monteringssett C” er ALLTID nødvendig.

Advarsel: Bruk av puten kan øke den totale høyden på Hercules Prime. Før du kjører, sjekk at 
det fortsatt er nok plass. En avstand på ca. 20 cm mellom den øverste kanten av bilsetet og 
biltaket er anbefalt. 

30

31

32
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Hodepute
Monteringstips: For å montere hodestøtten, hold trekk-
sporet i ryggstøtten (A) åpen med et avstandsstykke. 
(Fig. 33).

Ved montering av hodestøtten, skal skruen være i 
bunnen. Sett inn skruen gjennom polstringen i ryggen
og skru hodestøtten til ryggplaten bak. (Fig 34).

For å justere hodestøtten, løsne skruen som holder
hodestøtten. Deretter kan høyden på hodestøtten 
tilpasses brukeren. Stram skruen. (Fig. 23).
Pass på at baksiden av brukerens hode er sentrert
i hodestøtten. 
Hodestøtten er festet til et kuleledd. Hodestøtten kan
finjusteres ved å løsne skruene under polstringen.
Hodestøtten må fjernes før dette gjøres. 

33

34
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Skulderstøtte
Skulderstøtten gir ytterligere støtte på begge sider i 
skulderområdet på overkroppen. Et monteringsspor er 
tilgengelig i bakplaten på hver side. 
Løsne ryggpolstringen på toppen for å få tilgang.
(Fig. 35).

Monter skulderstøtten til bakplaten med to skruer på hver 
side bakfra. (Fig. 36). 
For individuell justering av skulderbredden, flytt skulder-
støtten til ønsket posisjon. Stram skruene og fest 
ryggputen. 

Sidestøtter faste/utsvingbare
For montering av sidestøttene er det to spor i 
bakplaten på hver side. Disse sporene er dekket av 
sidedekslene. (Fig. 37).

Skyv sidestøttene gjennom sporet på sidedekslet inn
på bakplaten for å montere sidestøtten i det indre 
sporet. (Fig 38).

35
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Dersom du vil bruke det ytre sporet, fjern sidedekslet 
og monter sidestøtten direkte på bakplaten. (Fig. 39).

Fest deretter sidedekslet tilbake på bakplaten og over  
holderen til sidestøtten.

OBS: Små sidestøtter og store sidestøtter kan ikke 
brukes samtidig. 

Store sidestøtter faste/utsvingbare
Det er to spor i bakplaten på hver side for montering av
store sidestøtter. Disse sporene er dekket av sidedekslet.
(Fig. 37).

Skyv sidestøtten gjennom sporet på sidedekslet på 
bakplaten for å montere sidestøtten i det indre sporet. 
(Fig. 40).

Hvis du vil bruke det ytre sporet, fjern sidedekslet og 
monter sidestøtten direkte på bakplaten.
(Fig. 41).

Sett deretter sidedekslet tilbake på bakplaten og over 
sidestøtten.

39
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Abduksjon
Holderen for abduksjonen er plasser på oversiden av 
setedybdeplaten og strammes under. (Fig. 42).

Benstøtte
Benstøttene skrus til venstre og høyre nedenfra i de 
medfølgende borehullene på setedybdeplaten 
(2 skruer hver). (fig. 44).

Disse støtter lårene og gir brukeren mer støtte i 
lårområdet.

Fotstøtte, sammenleggbar
Fotstøtten monteres forfra inn i holderen under 
seteplaten. (Fig. 45).

Abduksjonen føres inn i holderen med firkantrøret og 
låses ved ønsket høyde med verktøyet. (Fig. 43).
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Juster dybden på fotstøtten til setet i kjøretøyet. Skru
fotstøtten til siden under seteplaten ved hjelp av de to 
medfølgende skruene. (1 skrue pr. side). (Fig. 46).

Ønsket vinkel kan justeres med de røde spakene på 
begge sider. Sørg for at de røde spakene peker nedover 
etter justering. (Fig. 47).

Velg høyden på den nedre stangen slik at den støtter
bilsetet i kjøretøyet. Høyden kan justeres ved hjelp av 
sideskruene. (Fig. 48).

Hvis fotstøtten ikke er i riktig høyde for brukere, løsne
fotstøttens skruer på begge sider. Juster høyden for å 
passe brukeren og stram skruene. (Fig. 49).
Pass på at begge skruene er på fotstøtten.
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Den sammenleggbare fotplaten holdes av en magnet. 
Dette gjør det lettere å komme seg inn og ut av setet. 
(Fig. 50).

Juster dybden på stativet til setet i kjøretøyet. Skru 
stativet til sidene under seteplaten ved hjelp av de to
skruene (en skrue pr. side) som følger med. (Fig. 46).

Ønsket vinkel kan justeres med de røde spakene på 
begge sider. Sørg for at de røde spakene peker nedover 
etter justering. (Fig. 47).

Stativ
Stativet settes inn fra fronten i holderen under seteplaten. 
(Fig. 45).
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Velg høyden på den nedre stangen slik at den støtter
bilsetet i kjøretøyet. Høyden kan justeres ved hjelp av 
sideskruene. (Fig. 48).

Brystklips
Løsne først ryggputedekselet fra bakplatene for å få fri
tilgang til skulderstroppen. For å sette inn beltekoblingen,
løsne skulderbeltene fra bakplaten og fjern skulderbelte-
puten. (Fig. 27H).

Nå kan beltekoblingen tres på beltet til 5-punkts 
posisjoneringsbeltet (Fig. 51).

Skulderbelteputen er plassert på beltekoblingen. 
Deretter tres belteenden av 5-punkts posisjoneringsbeltet 
tilbake på bakplaten. Pass på at beltet ikke er vridd. 
(Fig. 3).

Tips: Monter først brystklipsen på den ene siden før du 
løsner den andre siden. 
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Andre beltestøtte, topp
Den andre beltestøtten (Fig. 52) kan monteres for fleksibel
bruk på forskjellige bilseter. Bilens 3-punkts sikkerhets-
belte kan brukes på høyre eller venstre side av bilsetet
uten å måtte bytte den øvre beltestøtten først. 

Seatfix adapter
Merk: Forutsetning for bruk av Seatfix-adapteren er et 
eksisterende ISOFIX-utstyr på kjøretøyet. Dette må 
sjekkes før kjøp!

Seatfix-adapteren skyves bakfra inn i holderen under
seteplaten. (Fig. 53).

Skru løst de fire medfølgende (to på hver side) skruene inn i 
holderen slik at Seatfix-adapteren fortsatt kan flyttes.  
(Fig. 54).

Bestem ønsket plassering av Seatfix-adapteren:
For å gjøre dette, sett setet inn i kjøretøyet og sett inn 
Seatfix-kontaktene (med gul utløser) inn i kjøretøyets 
Isofix-ankre. Sjekk at kontaktene er låst ordentlig ved å 
trekke i setet. Ryggstøtten på bilsetet må ha så mye 
kontakt med ryggstøtten på kjøretøyet som mulig. 
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Stabiliseringsbue
Stabiliseringsbuen skyves inn i holderen under seteplaten 
bakfra. (Fig. 53).

Skru løst de medfølgende fire gjengede pinnene (to på 
hver side) inn i kontakten slik at stabiliseringsbraketten 
fortsatt kan flyttes. (Fig. 54).

Bestem den nødvendige posisjonen til stabiliserings-
stangen:
For å gjøre dette, plasser setet i kjøretøyet og før 
stabiliseringsstangen mellom seteoverflaten og ryggstøtten 
på kjøretøysetet. Ryggstøtten til Hercules Prime må ha så 
mye kontakt som mulig med kjøretøyets ryggstøtte. Merk
ønsket posisjon i krysset mellom stabiliseringsstang og 
kontakten under seteplaten. 
Ta bilsetet ut av kjøretøyet igjen og fest stabiliserings-
stangen ved merket posisjon. 

Stabiliseringsbuen kan også brukes opp-ned, avhengig av 
kjøretøysetet. For å gjøre dette, monter braketten med 
bøylen enten opp eller ned. (Fig. 55).
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Polstring: Polyester - Trevira CS
Materialet som brukes på polstringen er ”flammehemmende” og ble testet iht. 
DIN EN 1021-1 og DIN EN 1021-2.

Materialet og komponentene gjennomgikk standard testing for å bestemme omfanget av 
motstand mot varme og ble vurdert til å være svært usannsynlig å ta fyr.

100% Trevira CS-materialet er et høykvalitets, pustende materiale og testet positivt for 
biokompabilitet. (DIN EN ISO 10993-5 og 10993-10 Trevira CS, svart).

8. Tekniske data Hercules Prime8. Tekniske data Hercules Prime

Sete tilt-in-space (basismodell)
Sete tilt-in-space (med tiltbase 100)
Sete tilt-in-space (med tiltbase 200)
Nedre benlengde (med fotstøtte)
Høyde sidestøtte (øvre kant)
Avstand sidestøtter (maks.)
Maks. overordnede mål (bxhxd)

Vekt sete (basismodell)

Maks. brukervekt

Min. sammenlagt mål (bxhxd)

Brukerhøyde

Setedybde
Setebredde

40 - 46 cm
38 cm
67-80 cm
45 cm
42-64 cm

1200

00

00/2,50/50/7,50/100

100/12,50/150/17,50/200

42-51 cm

17-43 cm
26-36 cm
35 cm
52 x 88 x 43 cm

12,3 kg

80 kg

52 x 21 x 73 cm

130-180 cm

Rygghøyde (innvendig)
Ryggbredde (sete)
Skulderhøyde (beltestøtte)
Skulderbredde med skulderstøtte
Ryggvinkel (maks.)

9. Materialer

29



10. Rengjøring, vedlikehold og reparasjon
Daglig rengjøring, vedlikeholdsinstruksjoner og desinfeksjon på basis 
polstring

Polstring
Polstringen kan enkelt fjernes og vaskes separat. Polstringen består av stofftrekk og noen 
ganger fyll laget av skum. Sjekk om polstringen har glidelås, dersom den har det, åpner du 
polstringen og fjerner skumfyllet før du vasker trekket. Vær også oppmerksom på følgende 
vaskeinstruksjoner.

Kroker og fester
For å holde borrelåsene i orden, rengjør dem i blant med en børste. Lukk eller dekk alltid til 
borrelåsene før vask.

Plastdeler
Plastdelene på produktet kan rengjøres og desinfiseres med vanlig såpe (nøytral såpe).

Metalldeler
Metalldelene på produktet kan rengjøres og desinfiseres med vanlig såpe (nøytral såpe).

Desinfeksjon
Rengjør polstringen, plastdelene og metalldelene før desinfisering.

Tørk av alle plast- og metalldeler på produktet med desinfeksjonsmiddel. Bare vannbaserte 
produkter bør brukes. Når du desinfiserer, les til instruksjonene fra den aktuelle produsenten.

Polstring og trekk må desinfiseres før gjenbruk. For å gjøre det, bruk riktig vaskemiddel i tråd 
med retningslinjene til Association of Applied Hygiene
VAH (Verbund für Angewandte Hygiene e.V.) eller bruk et ”polstringssett for gjenbruk” som 
tilbys av produsenten.

Det påpekes at selv materialer av høy kvalitet kan falme som følge av lang og intens 
eksponering for sollys eller hyppig vask.

Ved bytte av bruker tilbys et ”polstringssett for gjenbruk” av produsenten.
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11. Vedlikehold og inspeksjon av distributøren
Forberedelser
En kopi av bruksanvisningen må vedlegges produktet. Hvis man ikke har det tilgjengelig, be 
om en kopi fra distributøren. Gjør deg kjent med hvordan produktet fungerer. Hvis du ikke er 
kjent med produktet, les bruksanvisningen før du bruker den. Rengjør produktet før du 
begynner å bruke. Vær oppmerksom på vedlikeholdsinstruksjonene i bruksanvisningen og 
produktspesifikke testinstruksjoner. 
Hvis du har ytterligere spørsmål, vennligst kontakt Hjelpemiddelspesialisten AS eller 
Thomashilfen direkte.

Service og reparasjoner på produktet skal kun utføres av kvalifisert personale. Det er 
brukerens ansvar for å sikre at foreskrevne inspeksjoner/vedlikehold blir utført regelmessig og 
til rett tid. Hvis skaden er åpenbar, må brukeren aktivt informere og få skaden utbedret 
umiddelbart av kvalifisert personale.

Område

Område

1 Seteenhet

Vinkeljustering

Polstring

Belter

Plastdeler

Skruer og muttere

Etiketter

Polstring

Justeringsmuligheter

Plastdeler

Metalldeler

Utført av: Dato:

= Inspeksjon = Gjenbrukt = Test fullført

Skruer og mutter

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Funksjon Skade Erstatt
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Reservedeler
Kun originale reservedeler skal brukes til reparasjoner. En liste over reservedeler er tilgjengelig
på www.thomashilfen.de. For å motta riktige reservedeler, kreves serienummeret/UDI-PI og 
den nøyaktige UDI-DI.
Demontering/montering av reservedeler skal kun utføres av kvalifisert personale! Ved retur, 
vennligst sørg for at produktet er forsvarlig pakket for transport.

Oppbevaring
Oppbevar produktet på et trygt sted når det ikke er i bruk. Ikke legg tunge gjenstander på 
produktet under oppbevaring. Beskytt produktet mot regn, intenst sollys og frost. 
Hvis produktet er vått, tørk av metallet og plastdeler og la polstringen tørke før du oppbevarer 
produktet.

Resirkulering
Hvis produktet ikke lenger er brukbart på grunn av dets tilstand eller det har nådd slutten av 
sin levetid, kan det resirkuleres hos det lokale renovasjonsstasjon. Vennligst referer til
lokale retningslinjer for resirkulering.

EU-samsvarserklæring
Vi erklærer herved som den eneste ansvarlige for at dette produktet og eventuelle versjoner
og tilbehør er i samsvar med de grunnleggende forskriftene. 
Den gjeldende EU-samsvarserklæringen kan lastes ned på www.thomashilfen.de eller bes om 
fra oss direkte.

Garanti
Thomashilfen tilbyr deg to års garanti som kreves av loven for dette produktet.
Garantiperioden starter ved utlevering av varen. Garantien inkluderer alt som påvirker 
funksjon. Skader som er et resultat av feil bruk (f.eks. overbelastning) og naturlig slitasje 
dekkes ikke av garantien.

Levetid
Produktet har en levetid på inntil 6 år ved riktig bruk og regelmessig service i henhold til 
informasjonen fra produsenten. Produktet kan brukes utover dette hvis den er i sikker og 
teknisk forsvarlig stand. 

Den teoretiske bruksperioden tilsvarer ikke en garantert levetid. Det kommer an på 
bruksintensiteten og gjennomgår alltid en individuell vurdering av distributøren.

Levetiden gjelder ikke slitedeler som polstring, deksler osv.
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Servicelevetid
Produktet har en servicelevetid på 8 år eller 2 ved gjenbruk (3 brukere) dersom kravene for 
bruksperioden er oppfylt. Servicelevetiden består av bruksperioden og lagringstidene mellom 
gjenbruk.

Gjenbruk
Produktet er egnet for gjenbruk. Før den sendes videre til neste bruker må produktet alltid 
rengjøres og desinfiseres nøye. Tilstanden må være kontrolleres av kvalifisert personale for 
eventuelle slitasjer og skader. Eventuelle slitasjer/skader må repareres før ny bruker mottar 
produktet. En kopi av bruksanvisningen må videreformidles til den nye brukeren.

Distributør

PO Box 3091
Littlehampton BN162WF
Phone: +44 1903 726 161
Fax: +44 1903 734 083
info@tendercareltd.com
www.tendercareltd.com

Tendercare Ltd.
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Hjelpemiddelspesialisten AS 
Rosenholmveien 22, 1252 Oslo

Tlf: 66 81 60 70 
firmapost@hm-spes.no - www.hm-spes.no


