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Viktig

Denne brukermanualen inneholder viktige sik-
kerhetsinstrukser og informasjon om bruk av MRS 
Duo og tilbehør.

I denne manualen brukes begrepene “bruker” om 
personen som løftes og “assistent” om personen 
som styrer løfteren

Advarsel!
Dette symbolet indikerer viktig 
sikkerhetsinformasjon. Følg disse 
instruksene nøye.

Les brukermanual før bruk.
Det er viktig at innholdet i denne 
brukermanualen leses og forstås 
før utstyret tas i bruk.

Besøk www.etac.com for å laste ned dokumen-
tasjon, og sikre at du har den siste utgaven av 
brukermanualen.

Norsk Manual
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MRS Duo

Mrs Duo er et 2 søyle stativ ment for Molift Air og 
Molift Nomad løftere. Passer til løfting og forflyt-
ning av personer fra/til seng, gulv, stol, rullestol og 
toalett med bruk av seil. MRS Duo er laget av lette 
materialer og kan enkelt demonteres og flyttes til 
nye lokasjoner. Den kan justeres til 4 forskjellige 
høyder (2,25-2,55 m). Bommen kan leveres i 4 
forskjellige lengder (2-3,5m) og har en løftekapa-

sitet på 300kg (661 lbs). Den er ideell for sykehus 
og institusjoner og i omgivelser hvor permanente 
installasjoner ikke er ønskelig eller mulig, men også 
i private hjem. MRS Duo skal kun brukes innendørs 
på flatt underlag sånn som soverom, bad, stue etc.

Om MRS Duo

MRS Duo komponenter:

Bom

Utløserbolt

Fot

Kontroll
etikett

Ytre 
stolpe

Produkt 
etikett

Ende  
stopper

Indre 
stolpe

Transport hull

Høyde 
etikettl

Justerbare 
føtter
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Produkt merkelapp
Hovedmerkelapp har en merkelapp som inne-
holder artikkelnummer og Produksjonsdato.

MRS Duo
SWL 300kg / 661lbs

Advarselsmerker og symboler
Symboler som er brukt på utstyret, forklart i detalj:

CE merket

Les brukermanual

Kun innendørs bruk

Produsent

Produksjonsdato

Katalognummer

Serienummer

Medisinsk utstyr

YYYY-MM-DD

Produktidentifikasjon

Generelt

Samsvarserklæring
Produktet og tilhørende tilbehør, som er beskrevet i denne bruksanvisningen, er i samsvar 
med forordning (EU) 2017/745 av 5. april 2017 - som medisinsk utstyr, risikoklasse I.
Alle alvorlige hendelser som oppstår i forbindelse med enheten, skal rapporteres til pro-
dusenten og kompetent myndighet i landet der brukeren og/eller pasienten befinner seg.

Betingelser for bruk
Løft og forflytning av en person vil alltid innebære en viss risiko, og kun personer som har gjennomgått 
nødvendig opplæring kan bruke utstyret som omtales i denne brukermanualen. 

Modifikasjoner og bruk av komponenter laget av andre produsenter.
Vi anbefaler kun å bruke Molift komponenter og reservedeler. Samsvarserklæring er ikke gyldig og Etac
er ikke ansvarlig for garanti hvis det blir gjort noen endringer på produktet. Etac skal ikke holdes ansvar-
lig for feil eller ulykker som kan oppstå ved bruk av komponenter fra andre produsenter.

Kun sertifisert personell kan utføre reparasjoner.

Garantimelding
To (2) års produktgaranti mot feil i materialer og arbeidsutførelse. 
Les vilkår og betingelser på www.etac.com.
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Maks brukervekt, Safe Working Load (SWL)
 300 kg (661 lbs) 

Vekt
 Stolpe (komplett): 14,8 kg/30,9 lbs
 Bom Kg/m: 4,2 kg/m/8,8 lbs/m
 Fot: 3,8 kg/6,6 lbs
 Stolpe (uten fot): 11 kg/24,3 lbs
 Total vekt (2 stolper og bom):38-44,3   
 kg/83,8-97 lbs

Tilgjenngelige bom lengder (A):
 2m - 2,5m - 3m - 3,5 m

Dimensjoner:
        Bredde (D): 2,15 - 3,65 m
        Høyde (B): (4 steg x 100mm) 2,25-2,55 m
        Dybde (E):1,2m
        Største innvendige åpning (AxC): 3,5x2,4m
        Transport høyde: 1,7 m

Materialer:
 Anodisert aluminium, Plast

Forventet levetid
 MRS Duo hare en forventet levetid på 10   
 år.

Teknisk data

A

BC

E

D
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Montering

Medsendte deler

2x 4x 4x

4x

2x
2x

2x
2x1x

2x
4x

Kontroller at pakken inneholder følgende deler. 

Bommen kan ha skarpe kanter.

Montering av fot

1. Legg stolpen på gulvet.
2. Bruk de lengste boltene M10x50.
3. Bruk sekskantnøkkelen for å trekke til boltene. 
4. Rett opp foten og trekk til boltene.
5. Kontroller at boltene er skikkelig tilskrudd.

Viktig! Bruk de lengste boltene, 
bruk av feil bolter kan føre til 
kollaps.

6. 

7. 

Fest endestoppere midlertidig under montasje.
Viktig! Fest endestopper for å 
forhindre at løpevognen beveger 
seg nå høyden på stolpene just-
eres. Løpevognen kan treffe og 
skade assistenten.
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Montering

Justering stolpehøyde

1. Løft den indre stolpen og trekk ut 
utløserbolten.

2. Løft stolpen til ønsket posisjon og sett inn 
utløserbolten.

3. Se på høyde etiketten og kontroller at begge 
stolpene er satt til same høyde.

Ikke stå under bommen når stolp-
ehøyden justeres.

Se til at utløserbolten er rett 
installert.

Stolpen må ikke løftes høyere når 
stop merket på høyde etiketten 
kommer til syne.

 Ende stopper

1. Sett endestopper til ønsket posisjon og fest 
boltene.

2. Se til at ikke liften treffer stolpen.
3. Bruk sekskantnøkkel og trekk til boltene.

Montere lader til stolpe

1. Fjern pluggene på stolpen.
2. Bruk den minste sekskantnøkkelen for å feste 

skruene
3. Fest den nedre skruen først.
4. Sett på laderen og sett inn og skru til den 

andre skruen.

Kontrolliste før bruk

Ikke bruk MRS Duo før kontrol-
listen er gjennomgått etter 
montasjen.

Bruk kontrollisten for må sjekke at MRS Duo er 
rett sammensatt og klar for bruk.

 � Se til at begge boltene på foten trekt til.
 � Se til at begge at alle fire boltene på bom  

 men er trekt til.
 � Se til at utløserbolten er korrekt innsatt.
 � Se til at begge endestopperne er skikkelig   

 festet.
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Løfting av bruker

1. Se til at gulvet er plant.
2. Se til at MRS Duo star støtt. Juster føttene til 

korrekt posisjon.
3. Sett MRS Duo rett over brukeren. 
4. Les brukermanualen på Molift Air eller Molift 

Nomad før bruk.

Løft aldri brukeren høyere enn 
nødvendig.

La aldri brukeren være alene I en 
løftesituasjon.

Transport

1. Sikre løpevognen. (se side 6, Fest endestoppere 
midlertidig)

2. Dra ut utløserbolten og senk MRS Duo. 
3. Sett inn utløserbolten i transport posisjon. (ned-

erste hull).
4. Transport høyden er nå 1,7m.
5. Flytt MRS Duo som vist på illustrasjonen.

Aldri transporter MRS Duo uten at 
utløserbolten sitter i. Stolpene kan 
skli fra hverandre.

Transport og lagring

MRS Duo kan lagres og transporteres i tempera-
turer fra -25°C til 70°C med en relativ luftfuktighet 
mellom 15-93%.

Hvordan bruke MRS Duo
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Tilbehør

Batterilader

Molift Air og Molift Nomad blir ladet gjennom 
håndkontrollen. Denne laderen kan monteres på 
MRS Duo.

Lader for Molift Nomad/AIR.
 Art. no.: 1240100

Molift Air

Molift Air 205 og Molift Air 300 kan brukes til 
MRS Duo.

Molift Air ert tilgjengelig bade med og uten 
fremdrift, for 205 eller 300 kg SWL.
• Molift Air 205
• Molift Air 300
• Molift Air 205 med fremdrift
• Molift Air 300 med fremdrift

Løpevogn for Molift Air
MRS løpevogn
 Art. no.: 2520000
MRS løpevogn med fremdrift
 Art. no.: 2500103

Molift Nomad

Molift Nomad kan brukes til MRS Duo.

Molift Nomad finnes i 160, 205, 230 og 255 kg 
SWL.
• Molift Nomad 160 kg SWL
• Molift Nomad 205 kg SWL
• Moilft Nomad 230 kg SWL
• Molift Nomad 255 kg SWL

Løpevogn for Molift Nomad
Løpevogn med brems
 Art. no.: 1109109

Bom

MRS Duo kan leveres med 4 forskjellige bom 
lengder fra 2,5 til 3,5 m.

Bom for MRS Duo: 
 Art. no.: 1600012-20 - 2 m 
 Art. no.: 1600012-25 - 2,5 m
 Art. no.: 1600012-30 - 3 m
 Art. no.: 1600012-35 - 3,5 m
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Vedlikehold

Rengjøring og desinfisering

Rengjør regelmessig. Vask overflater med lett
fuktet klut med et egnet pH-nøytralt rengjørings-
middel. Ikke bruk kraftige eller etsende midler. 
For desinfeksjon i nødvendige tilfeller; benytt 
isopropyl alkohol. Ikke bruk slipemidler. Fjern hår 
og lo fra hjulene og se til at disse roterer fritt.

Sørg for å ikke fjerne eller skade
merkelapper ved vask.

Rekondisjonering

Følg vedlikehold og installasjonsveiledninger,
gjennomfør periodisk inspeksjon og bruk sjekkliste 
etter installasjon for rekondisjonering av MRS Duo.

Resirkulering

MRS Duo kan uten batterilader avhendes som 
metall avfall. Batteriladeren må fjernes og 
avhendes som elektrisk utstyr. 

Reservedeler

En liste med reservedeler er tilgjengelig på
forespørsel.

Periodisk inspeksjon

Periodisk inspeksjon omfang

Periodisk inspeksjon består av en visuell kontroll
(spesielt av takheisens bærende konstruksjon
og løftemekanismen med tilkoblinger, bremser,
kontroller, sikkerhetsfunksjoner og tilhørende løf-
teutstyr) i henhold til Periodisk Inspeksjonsrapport 
for MRS Duo. Denne kan lastes ned på www.etac.
com

Hvis inspeksjonen avdekker feil 
eller mangler som påvirker sikker-
heten så skal takheisen tas ut
av drift og merkes tydelig med “i 
ustand” og skal ikke bli brukt igjen 
før feilen er utbedret.

Periodisk inspeksjon skal utføres minst en
gang i året eller oftere hvis det kreves av lokale
bestemmelser. Inspeksjonen må utføres av service 
personell sertifisert av Etac. Kontakt Etac for 
tre-ning og autorisering eller anbefaling av en 
godkjent servicepartner.
 

Når periodisk inspeksjon utføres skal inspektøren 
fylle ut inspeksjonsrapport for MRS Duo. 
Rapporten skal oppbevares av den som er ans-
varlig for service av takheisen. Hvis inspeksjonen 
avdekker feil eller mangler, skal eieren varsles og 
en kopi av rapporten skal sendes til Etac.
Når periodisk inspeksjon er gjennomført skal 
inspektøren merke takheisen med et klistremerke 
på kontroll merkelappen, som viser når periodisk 
inspeksjon er gjennomført. Kontroll merkelappen 
finnes på innsiden av sidedekselet, og denne vil 
indikere når neste service skal utføres.

Merkes med 
måned og år 
for gjennom-
ført inspeksjon
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Feilsøking

Symptom Mulig feil/Tiltak
Slark mellom stolpe og fot. Kontroller bolt mellom fot og stolpe, trekk til 

boltene
Slark mellom indre og ytre stolpe. Kontroller glideskinnene i ytre stolpe for slitasje. 

Bytt gliskinner.
Slark mellom bom og stolpe. Kontroller boltene mellom brakett og bom. Trekk 

til boltene.
Kontroller boltene mellom stolpe og bom. Trekk til 
boltene.

MRS Duo kiler seg ved senking av bom. Utløserbolten er allerede satt inn I den ytre 
stolpen. Trekk ut utløserbolten.
Senking av den ene stolpen, prøv å senke begge 
stolpene samtidig. Sett utløserbolten i nedre 
posisjon, senk så stolpen på motsatt side.
Kontroller glideskinnene for slitasje. Bytt 
glideskinner.

Molift Air eller Molift Nomad treffer stolpen under 
bruk.

Juster endestopper til rett posisjon.
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