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   Förord 
 
Viktigt, vänligen läs noggrant 

       
       Tack för ditt köp av Amicos Hummingbird. 

Denna enhet är konstruerad för långvarigt bruk, förutsatt att slutanvändaren följer dessa monterings- och 
underhållsinstruktioner. Denna bruksanvisning fungerar som en guide för att säkerställa att du får bästa utbyte av 
utrustningen. Amico Accessories Inc. ansvarar inte för skador åsamkade av felaktigt bruk eller annan underlåtenhet som kan 
vara ett direkt eller indirekt resultat av att inte följa instruktionerna i denna handbok. 
 
Observera följande nyckelord och symboler:  

 

   VARNING 
 

   OBSERVERA  
 

 BRUKA EJ VÅLD 

 
 
VIKTIGA ÅTGÄRDER FÖR ATT UNDVIKA SKADOR 

 
 

 
EXTRA VÄRDEFULL INFORMATION 

 
 
 
VID MOTSTÅND 

 

 LÄS 

 
HÄNVISNING TILL MANUALEN 

  
 
 

  

Verksamhetens ansvar: 
Förebyggande underhållskontroller måste utföras regelbundet för att upprätthålla produktens kvalitet och prestanda. Alla 
delar som är trasiga, saknade, slitna, defekta eller förorenade på något sätt ska inte användas och alla defekta delar bör 
bytas ut omedelbart. Om misstanke uppstår att det krävs någon reparation, vänligen kontakta din lokala distributör JoR AB, 
medical@jor.se alternativt 018-34 28 20. 
 
 
Riktlinjer för batteribyte: 
Hot Swap litiumbatterier som inte kommer att användas under mer än en vecka ska laddas, avaktiveras och förvaras på en 
sval, torr plats tills det behövs. Oanvända batterier på vagnar kommer långsamt att urladdas och kan bli överladdade efter 
lång tid. Alla batterier som lagras i över 6 månader ska kontrolleras, laddas helt och sedan inaktiveras. 
 

 VARNING Överladdade batterier är förbrukade 
 
Så här INAKTIVERAR du batteriet: Tryck och håll in Hot Swap-batteriknappen tills lysdioderna blinkar tre gånger. När 
batteriet är inaktiverat fungerar ej batterifunktionen förrän det är laddat igen. 
Så här A du batteriet: Batteriet aktiveras automatiskt så snart det laddats. 
 

 OBSERVERA   Hot swap batterier levereras upp till 30 % laddade (inaktiverade). 
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Del 1: Produktinformation 
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Del 1 Produktinformation 
Modellinformation – Hot Swappable Battery LCD Cart 
 

Strömsystem Input: 100-240VAC, 50/60Hz 2.5-1.3A 
Output: 200-240 VAC 50/60Hz 80watt tillgänglig via grenuttag 

Batterityp 2X200Wh Li-on batteri  

Höjdjustering Elektrisk 

Laptop låda PC upp till 203,2x228,6x63,5 mm 

Montering LCD 180 grader höjdjustering och justering mellan landskap och 
porträttläge. Vikt: 8,1-10kg  

Kontrollpanel  Standard 

Hjul 2 x låsbara hjul och 2 x svänghjul 

Tangentbordshylla Ergonomiskt med tilt, pivot, glid och höjdjustering med låda 

Belysning På tangentbordshylla och vid basen 

     

 OBSERVERA   Vagnen Hummingbird levereras med en strömkabel som lätt 
kan kopplas ifrån vagnen om nödvändigt. 
Om strömkabeln kopplas ifrån, se till att den kopplas tillbaka 
rätt innan vagnen används igen.  
Grenuttaget skall installeras nära utrustningen och vara 
lättillgängligt.  
. 

 

           Olika valbara lagringslösningar samt tillbehör finns tillgängliga 
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Del 2: Installationsförberedelse 
Installation. Verktyg och delar 

 #2 Philips skruvmejsel 
 Spärrskaft 
 ½” Spärrhylsa 
 5/32” Insexnyckel  
 1/4 ” Insexnyckel 

Förinstallation (LÄS NOGA INNAN DU STARTAR VAGNEN) 

 VARNING Lägg inte tyngre belastning än rekommenderat viktspann på 
vagnen då det kan leda till skada på konstruktionen.  

 VARNING  Luta dig inte mot vagnen och sitt inte på vagnen. 

 VARNING Lämna inte vagnen på lutande underlag utan uppsikt. 
Vagnen kan tippa och orsaka kroppsskada. 

 VARNING Bär inte vagnen uppför/nedför trappor eller över hinder. 
Detta kan leda till kroppsskada. 

 VARNING  Inga vätskor får komma i kontakt med den strömförsörjda 
bottenlådan 

 VARNING  Modifiering av den strömförsörjda bottenlådan skall endast 
utföras av Amicos godkända servicepersonal.  
Otillåten access kan leda till personskador. 

VARNING Risk för explosion föreligger om batteriet byts ut mot en 
felaktig typ. 
Återvinn gammalt batteri i enlighet med lokala föreskrifter. 

VARNING Hantera batterierna med försiktighet; Om de hanteras 
oaktsamt kan de börja ryka eller antändas. Om något tecken 
på skada finns på batterierna – sluta omedelbart använda 
dem och anmäl dem som skadade. 

 OBSERVERA Enheter med automatisk höjdjustering måste ställas i 
hemposition vid första uppstart. Hempositionen kan du justera via kontrollpanelens pilar. 
För att ställa in hemposition, håll ned pilen tills vagnen nått sitt bottenläge. 

 OBSERVERA Amico tillhandahåller ej verktyg 
för montering 
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     Del 2: Installationsförberedelse 
Hot swap batteri – Generella säkerhetsåtgärder 

 OBSERVERA Förvara ej inaktiva batterier på vagn eller i laddare 

 OBSERVERA Förvara ej batterier utan att; 1) ladda dem till minimum 40%  
2) avaktivera dem 3) kontrollera laddningsstatus varje 6 månad 

 OBSERVERA Använd ej systemet om någon del är skadad. Rapportera om 
någon pin i laddarna visar sig vara trasig. 

 OBSERVERA Batterierna får ej tappas från hög höjd, punkteras eller krossas. 
 Rapportera om batteri tappats till medicintekniker. 

 OBSERVERA Använd ej batterier eller batteriladdare som Amico inte 
tillhandahållit 

 OBSERVERA Service eller underhåll får ej utföras på batterier utom av 
Amico auktoriserad personal eller partner 

 OBSERVERA Rengör eller öppna ej batterier eller laddare när de är 
kopplade till strömkälla 

 OBSERVERA Placera ej batterierna nära värmekälla och sortera ej 
batterierna som brännbart avfall 

 OBSERVERA Batterierna får ej helt laddas ur 

 OBSERVERA Konsultera med tekniker innan ny utrustning placeras på 
vagnen så alla anslutningar kopplas korrekt och så att ström 
och viktparametrar tas i beaktning. 
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Del 3: Igångsättning av vagn 
Uppstart av vagn 
 

 OBSERVERA INSPEKTERA VAGNEN INNAN UPPSTART 
 
Vid första uppstart: 

 OBSERVERA BATTERIERNA MÅSTE AKTIVERAS. Se produktguiden  
 

Koppla vagnen till strömuttag och placera aktiverat batteri/batterier på vagnen. 

Aktivera batterier: 

Batterierna aktiveras så snart de placeras i vagnens hållare för laddning. 

Efter initiering av vagnen kommer de två pil-tangenterna att börja blinka. Detta indikerar att användaren 
måste ställa in vagnens ”Hem-position”.  

 

Ställa in hemposition: 

1. Håll ned Pil-ned tangenten för att sänka vagnens arbetsyta ända tills endast Pil-ned blinkar. 
 

2. Släpp Pil-ned tangenten och höj nu arbetsytan till önskad höjd med Pil-upp tangenten. 
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Del 4: Installera externa enheter 
Hummingbird Mobil Arbetsstation skall brukas på plant underlag (mattor, trä, laminat) i inomhusmiljö 
och i maximal lutning av 5°. 

Hummingbird Mobil Arbetsstation har två låsbara hjul (röda) för att undvika otillåten förflyttning samt 
två handtag för att styra vagnen. 
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 Del 4: Installera externa enheter 
Montera en bildskärm: VESA 75/100 

 OBSERVERA Inspektera vagnen innan uppstart. 

 VARNING  Försäkra dig om att Vesa fästet är beläget på vagnens högsta 
läge innan montering eller avlägsnande av bildskärm från 
vagnen. 

 OBSERVERA  4xM4 skruvar medföljer för montering av bildskärm på VESA 
fästet. Andra skruvar kan behövas om håldjupet på skärmen 
inte är kompatibelt med skruvarna. Distanser kan användas vid 
behov.  

 OBSERVERA  Ge kablaget utrymme för att kunna vinkla bildskärmen 90° åt 
båda håll. 

 
Kontrollera om bildskärmen skall monteras med VESA 75 (75 mmx75 mm) el VESA 100 (100 mmx100 mm).  
VESA 100 konfiguration: Placera två skruvar i de översta hålen på baksidan av bildskärmen men skruva bara 
in halva skruven. Häng sedan bildskärmen på vagnens VESA fäste. Fäst bildskärmen genom att montera de 
nedre skruvarna och dra åt alla skruvar med skruvmejsel. 

VESA 75 konfiguration: Rotera VESA plattan så att fästet för VESA 75 är placerat högst upp. Placera två 
skruvar i de översta hålen på baksidan av bildskärmen men skruva bara in halva skruven. Häng sedan 
bildskärmen på vagnens VESA fäste. Fäst bildskärmen genom att montera de nedre skruvarna och dra åt 
alla skruvar med skruvmejsel. 

Försäkra dig om att bildskärmen är belägen på vagnens högsta läge innan du tar bort den (gäller när vagnen 
är utrustad med gasfjäder). Avlägsna de två nedre skruvarna från VESA fästet och lösgör de två övre 
skruvarna. Lyft försiktigt av bildskärmen från VESA plattan. 
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Del 4: Installera externa enheter 

Montera tangentbord och mus  
 

1) Ta bort skyddsplasten på de medföljande låsplattorna och fäst på tangentbordets undersida (figur 1)  
 

2) Ta bort det andra skyddspapperet. (figur 2)   
 

3) Placera tangentbordet försiktigt på tangentbordshyllan och pressa stadigt ned tangentbordet medan 
du stödjer tangentbordshyllan nedifrån. (figur 3)  
 

4) Placera musen i dess hållare. (figur 4) 
 

5) Fäst musens och tangentbordets kablar på hållarna som är placerade på tangentbordshyllans baksida. 
(figur 5)  
 

6) Låt kablarna löpa fritt och fäst dem i de integrerade USB uttagen. Var säker på att kablarna ej blir för 
korta när tangentbordets position ändras. (figur 6) 
  

 VARNING        Överbelasta ej / Luta ej på tangentbordshyllan. (Max vikt = 4,5kg)  

 

   

 

 
 

   



 
 

12 
 

Del 4: Installera externa enheter 
Montera en dator 
 

1) För att öppna arbetsytan. Placera nyckeln i låset och vrid motsols.  
 

2) Lyft upp arbetsytan (se figur 1) för att komma åt lådans insida.  
 

3) Placera datorn försiktigt i lådan och koppla in datorns strömkabel i grenuttaget. Se sidan 2 för 
försiktighetsåtgärder. 
 

4) Koppla USB kablarna till datorn. 

 OBSERVERA  En USB Hub kan behövas (ej inkluderat i vagnen).  

 

5) För att stänga lådan, fäll ned arbetsytan helt och vrid nyckeln medsols för att lådan ska låsas. 
 

 VARNING Försäkra dig om att nyckeln är roterad medsols innan locket 
skall stängas. Annars kan arbetsytan och / eller 
låsmekanismen skadas. 
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Del 5 Justeringar  
Kontrollpanelen  

 
Kontrollpanelen för automatisk höj / sänk funktion styr vagnens belysning samt höj och sänk 
funktionen för arbetsytan. 
 

 OBSERVERA Det rekommenderas inte att enheten är inkopplad långa 
perioder efter att den har laddats fullt. 

 OBSERVERA Det rekommenderas att batterierna laddas fulla för att 
optimera batteriernas livslängd 

Om kollision detekteras kommer pil-tangenterna att blinka. Tag i sådant fall bort eventuellt hinder 
höjdjustering. 
 

 OBSERVERA  Nätkabeln är löstagbar och kan tas bort från vagnen om 
nödvändigt. Om den har tagits bort så försäkra er om att den 
sätts i ordentligt vid återkoppling. Eluttag skall finnas nära 
utrustningen och vara lättillgängliga när man väljer att 
använda det.  

 Ljusindikatorn / omkopplaren (kapacitiv beröring) används för att slå på / stänga av lamporna på 
Hummingbird mobil arbetsstation och tänds när lamporna är på. 
 
För att justera ljusstyrkan för lamporna håller du in Ljusknappen tills ljusstyrkan börjar ändras. Släpp 
brytaren när önskad ljusstyrka uppnåtts. 
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Del 5 Justeringar  
Höjdjustering av arbetsyta med Kontrollpanelen 

1. Börja med att koppla in kabel i vägguttag eller sätt i laddade batterier i batterihållaren 

 OBSERVERA Efter uppstart kommer pilarna på vagnen att börja blinka, 
vilket innebär att användaren måste köra ner arbetsytan till 
hempositionen (lägsta läget på vagnen.) 

2. För att ställa in hempositionen håller du ned knappen "Ner" för att sänka vagnens arbetsyta tills bara 
nedåtpilen blinkar (detta indikerar att vagnen är i lägsta läget och kan inte fortsätta att röra sig nedåt). 
 

3. Släpp "Ner" -knappen och använd ”Upp” -knappen för att höja arbetsytan till önskat läge. 
 

4. För att justera läget håller du "Upp" -knappen för att flytta uppåt eller nedåt knappen för att flytta ner. 
 

 OBSERVERA För att få en så bra arbetsställning som möjligt bör 
användarens underarmar vara parallella med golvet när man 
använder tangentbord eller mus (90º vinkel i armbågsleden)  
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Del 5 Justeringar          

Inställningar monitorstativ 
 

 OBSERVERA            Tilt begränsas av storleken på skärmen.  

 VARNING Se till att det finns ordentligt med stöd ifall du justerar tilten 
med monitorn monterad  

 VARNING När monitorn är installerad, dra åt de stora och små tilt 
justeringsskruvarna så hårt som möjligt. 

Monitorn (ej inkluderad i vagnen) kan vridas upp till 180 °, tiltas +/- 15 ° samt roteras från liggande till stående. 

1. För vridjustering, håll monitorn och sväng åt vänster eller höger tills du är i önskat läge. 
2. För att ändra liggande/stående läge, håll monitorn och vrid 90 ° för skärmorientering. 
3. För att justera skärmens höjd, håll skärmen och skjut uppåt eller nedåt tills önskad höjd uppnåtts. 
 

Justera lutningsspänningen: Dra åt eller lossa spännskruven på monteringsfästet. 

 

 OBSERVERA    Du kan behöva ta bort kåpan och locket som sitter på stolpen. 
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Del 5 Justeringar          

    Arbetsyta 
1. För att öppna lådan under arbetsytan, sätt i nyckeln som följer med i låset och vrid motsols för att öppna 

lådan. 
2. Lyft upp locket genom att ta tag i sidan av locket. 
3. För att stänga, sänk locket tills att det ligger plant och vrid nyckeln medsols. 

 

 OBSERVERA    Max vikt för lådan är 4,5kg  

 

 VARNING  Säkerställ att det inte ligger någonting i vägen när du låser 
lådan då det kan innebära att du skadar arbetsytan eller 
låsmekanismen. 

 VARNING Arbetsytan är till för att skriva på och ställa lätta saker på. 
Max 4,5 kg. Felaktigt användande kan leda till skador på 
arbetsytan.  
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Del 5 Justeringar          

Ergonomisk Tangentbordshållare 
 

Den ergonomiska tangentbordshållaren kan vridas upp och ner, roteras 180º, kan även skjutas in och ut som 
bilderna visar. 
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Del 5 Justeringar          

Låsbara Hjul och Transportposition 
Vagnen har 2 st låsbara hjul (röda plastdetaljer) som ska förhindra otillåten rörelse (bild 1). 

1. För att låsa hjulen, tryck ned den röda klacken på varje hjul så att det klickar i ner läget (bild 2). 
2. För att låsa upp hjulen, tryck upp den röda klacken på hjulen antingen underifrån eller från baksidan av 

klacken. 
3. Vrid skärmen 90° vid transport så att det blir lättare att se (bild 3).   
4. För att styra vagnen, lås upp hjulen ta tag i handtagen och skjut på vagnen försiktigt. 

 VARNING  Vagnen måste vara i transportposition (fullt sänkt, 
tangentbordshyllan inskjuten, monitorn vriden 90° och 
strömkabeln fastsatt enligt bild nedan) förflyttning utan 
transsportposition kan leda till att vagnen går sönder eller 
att någon skadas. 

 VARNING Se till att batterierna sitter ordentligt fast med 
spännbanden före transport. 

 VARNING När du kör vagnen så är det normala att du skjuter vagnen 
framför dig. När du kör över trösklar så rekommenderas 
dock att du drar vagnen efter dig över tröskeln, annars kan 
obalans och skada uppkomma.  
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Del 5 Justeringar          

FIT Justering av gasfjäder 

 VARNING Monitorstolpen innehåller vassa kanter. Använd 
skyddsutrustning när du utför arbete. 

 VARNING Försäkra dig om att monitorn är borttagen och att VESA-
fästet är i toppositionen innan du börjar. 

1. Gasfjädern i monitorstolpen kan bytas ut om monitorvikten ändras så att lämpligt motstånd finns. 
 

2. Ta bort locket på toppen av monitorstolpen, lossa de två skruvarna med PH2 bits (fig 1) ta bort 
plastdetaljen på framsidan av stolpen. 
 

3. Ta bort metallplåten på toppen av stolpen. Dra VESA-fästet uppåt för att frigöra fjädern. Kontrollera att 
det finns en mutter på den tunna sidan av ersättningsfjädern och att muttern är vänd uppåt (fig2). 
 

4. Sätt tillbaka Vesafästet, sätt fast topplåten med de 2 skruvarna, sätt tillbaka plastdetaljen på framsidan 
av stolpen samt topplocket. 

 

 
 

Fjädertyp Viktspann  
25N 2,5 - 3,6 kg 
35N 3,4 - 4,5 kg 
50N*² 5,8 – 7,0 kg 
60N 7,0 – 8,1 kg 
75N 8,1-10 kg 
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Del 6 Kabeldragning 
FIT Kabeldragning 

 

 VARNING  Använd inte bara en kabelkanal för kablaget till batterierna 
utan dela upp kablaget på de båda kanalerna.  

        

1. Det finns 2 FIT-kabelkanaler i monitorstolpen (visas nedan), som täcks av monitorstolpens kabelkåpa. 
 

2. Ta bort kabelkåpan placera kablarna försiktigt i styrkanalerna. 
 

3. Skjut in kabelkåpan så att kablarna passerar genom hålet på toppen och de två hålen på undersidan på 
kabelkåpan. 
 

4. Se till att kablarna är tillräckligt långa för att möjliggöra normal monitorjustering. 
 

5. Med arbetsytan öppen, skjut ut FIT-åtkomstdörren och för kablarna från monitorstolpen till 
huvudfacket. 
 

6. Skjut in FIT-åtkomstluckan innan du försöker stänga arbetsytan. 
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Del 7 Spänningsmatning 

Återställ HotSwap-batterisystemet 
 

      Ansluten till vägguttag: 

1. Stäng av datorn 
2. När datorn är avstängd ta ut strömkabeln från vägguttaget. 
3. Ta bort batterierna från vagnens batterihållare 
4. Koppla in strömkabeln i vägguttaget 
5. Sätt tillbaka batterierna i batterihållarna 
6. Starta datorn 

Ej ansluten till vägguttag: 

1. Stäng av datorn 
2. När datorn är avstängd ta bort batterierna från vagnens batterihållarna. 
3. Sätt tillbaka batterierna i batterihållarna. 
4. Sätt på datorn 

Upplåsning av spänningssystemlådan: 

 

 VARNING Endast utbildade tekniker skall ha tillgång till 
spänningsmatningsenheten som    öppnas med specialnyckeln. Obehöriga användare kan 
utsättas för faror så som hög elektrisk spänning/ström, vilket kan leda till personskador 
eller skador på vagnen. 

 
1. Placera magnetnyckeln på vänster sida av spänningsenheten vid loggan (kolibrin). 
2. Använd båda händerna för att dra upp locket 
3. Ta bort hela kåpan 
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Del 7 Spänningsmatning 

Ladda Batterier 

 OBSERVERA   Ladda alltid nya eller tomma batterier så att de blir fulladdade   

 VARNING                Låt inte batterierna sitta i vagnen en längre tid om den inte 
skall användas. Sätt i vägguttag eller ta ur batterierna i 
sådana fall. 

1. Anslut nätsladden till eluttaget. Den översta batterilampan börjar blinka: nivån visar laddningsstatus. 
 

2. Om den översta lampan på batteriet inte blinkar, kontrollera spänningsmatning samt om batteriet 
sitter ordentligt i batterihållaren. 
 

3. Om batteriet är totalt urladdat kan det behöva lite tid innan den första lampan tänds. Laddningen 
fortsätter till alla 5 dioderna lyser med konstant grönt sken. 

 

 VARNING Försök att undvika total urladdning av batterier då detta 
sliter extra mycket på batterierna 

 VARNING      Ladda batterierna senast när en diod lyser 

 OBSERVERA Ladda batterierna när vagnen inte används och i slutet av 
varje skift för att få full laddning till nästa skift alternativt 
byt till fulladdade batterier. Vagnen drar batterikraft även 
när den inte används. 
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Del 7 Spänningsmatning 
Batteristatus 

 

Batteridioderna lyser när batteriet sitter i vagnen eller i laddningsstationen och visar hur laddade 
batterierna är. 

Om batteriet inte är i vagn eller laddare kan du få reda på status genom att trycka på HotSwap 
knappen, se bild. 
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Del 7 Spänningsmatning 
Batterimontering 
Alla vagnar är utrustade med laddningsfunktion (C-Mount) på vagnen. Användaren ska ansluta den 
spänningskabeln till vägguttag när vagnen inte används, med batterierna kvar på vagnen. Användaren kan 
observera laddningsstatus från lysdioderna på batterierna. Se till att koppla ur vagnen ur vägguttaget innan 
du flyttar den. 

 

Sätta i batterier 

Ta tag i batteriet på mitten med logotypen vänd framåt (figur 1) och sträck det nedre kontaktblocket med 
batteriets topp vinklad utåt, och tryck sedan över den i C-monteringen. Det övre klippet kommer att fästas 
på plats och säkra batteriet. De gröna batterilamporna lyser efter en sekund (om batteriet är laddat). 

Ta ur batterier 

Ta tag i batteriet på den övre halvan (figur 2). Tryck lätt med fingret på toppklämman på batterihållaren och 
dra samtidigt ut batteriet uppifrån och lyft sedan upp. Lysdioderna slocknar. 

 

 VARNING  Vid transport skall batterierna säkras med spännbanden! 
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Del 7 Spänningsmatning 
Batteriladdare bordsmodell 
Bordsladdare har en på/av knapp. OBS: En laddare med batterier på bör alltid vara påslagen, utom vid 
rengöring eller underhåll. Batterierna själv hanterar strömförsörjningen, håller sig redo för användning 
och minimerar strömförlusten. 

 

Byta batterier: 

Det rekommenderas att användaren flyttar vagnen till laddningsplatsen. Ta bort och byt ett batteri åt 
gången, välj det fulla batteriet från laddaren och byt ut det tommaste batteriet från vagnen. När det 
första batteriet har bytts ut kan det andra batteriet bytas ut (när du byter batteri, se till att det alltid 
finns 1 batteri i vagnen). 

 
Ladda alltid ditt HotSwap-batteri om det bara visar 1 LED-lampa (0-14% laddning kvar). 

Det rekommenderas att samma antal batterier laddas som används på vagnar för att minimera 
vagnens tid ur drift. 
 

Det rekommenderas att alltid byta båda batterierna till nyladdade batterier så att de har samma 
laddningsnivå. 

 OBSERVERA Batterierna kommer att sträva efter att ha lika mycket 
spänning i varje batteri när de används på vagnen. Detta 
innebär att om man har olika laddning på batterierna kan det 
leda till att överbelastningsskyddet löser ut. Därför bör man 
undvika att använda vagnen med olika nivåer av batterier med 
olika laddning. 

 OBSERVERA Om spänningskabeln inte är ansluten och de båda batterierna 
tas ur kommer vagnen att bli strömlös. 
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Del 7 Spänningsmatning 
Laddningstid: 
Det finns två sätt att ladda batterierna. Det rekommenderade tillvägagångssättet är att byta ut 
batteriet (en åt gången) från vagnen med de laddade batterierna från en fristående laddningsstation. 
200 WHr-batterier tar mellan 5-6 timmar att ladda helt. 

 

Den alternativa metoden är att ansluta vagnens spänningskabel till ett vägguttag. Vid laddning med 
denna metod bör användarna minimera användningen av vagnen på grund av minskad effekt som 
finns tillgänglig för vagnen, särskilt vagnens s k ombordfunktioner såsom t ex den automatiska 
höjdjusteringen. 

 

Laddningen kan avbrytas och batterierna kan tas bort när som helst. Den sista laddningsfasen kan ta 
lång tid (denna hjälper till att förbättra batteriets livslängd) men det finns inget behov att ladda 
batteriet helt om det finns ett omedelbart behov att använda det. 

 

 

 OBSERVERA Batterierna kommer att sträva efter att nå samma nivå när 
man laddar vilket innebär att batterier med en lägre nivå 
kommer att prioriteras först tills alla är på samma nivå. 

 

 OBSERVERA Batterierna kommer att sträva efter att nå samma nivå under 
drift vilket innebär att den kommer att använda batteriet med 
mest kraft kvar tills samma nivå uppnås. Under de 
omständigheter det är stor skillnad mellan batterierna bör 
man använda övriga funktioner sparsamt.   
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Del 9 Garantipolicy 
Felsökning 

Fel Trolig orsak Lösning 

För lätt eller för svårt att 
vrida monitorn upp och ner 

För hårt åtdragen eller för 
löst åtdragen mekanik. 
 
Vikten på Monitor är för 
hög/låg för fjädern 

Se Monitorjustering sidan 12 
 
 

Använd en gasfjäder som är anpassad 
efter vikten på monitorn 

För lätt eller svårt att vrida 
VESA-fästet för 
stående/liggande läge 

Skadat monitorfäste Kontakta JOR AB 

Monitorfästet sitter löst 
eller vobblar när du växlar 
mellan stående och 
liggande skärm. 

Skadat monitorfäste Kontakta JOR AB 

Olja läcker från gasfjädern (i 
monitorhållaren) Ljusgul i 
färgen. 

       Skadad gasfjäder Gasfjädern behöver bytas ut. Kontakta 
JOR AB 

Power systemet laddas inte Bristande kontakt 
 
 
 
 

 
     Systemet urladdat 

 
 

     Systemet är skadat 

Kontrollera kabeln mellan vägguttaget 
och vagnen (endast servicetekniker) 

 
Lyft ur batterierna (ett i taget) ur 
batterihållaren. Sätt tillbaks dem. 

 
Ladda över natten (försäkra dig om att 
batteriet är på) 

 
Om systemet är skadat skall alla enheter 
som kräver ström tas bort och kontakt 
skall tas med JoR AB. 

 
Starta om vagnen (se sektionen 
Återstarta vagnen 

Batteriet laddas ur fort Batteriet är gammalt och 
behöver bytas ut 
 
1 av två batterier är inte 
aktiverat 

Byt ut batteriet 
 
 

Försäkra dig om att båda batterierna är 
aktiverade (ta ur ett batteri i taget och 
sätt tillbaka i hållaren) 
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Batteriernas LED-lampor 
tänds inte när de placeras i 
vagnen 

Batteriet är avaktiverat 
 
Batteriet får inte kontakt 
 
 
Batteriet är urladdat 

Aktivera batteriet 
 

         Ta ur batteriet och sätt dit det igen 
 
 
Ladda batteriet över natten 
(försäkra dig om att batteriet är på) 
 
Kontakta JoR AB om inget av 
ovanstående löser problemet. 

Batteriernas LED-lampor 
tänds när de placeras i 
vagnen men lyser 
intermittent 

Batteriet får inte fullgod 
kontakt 

Ta ur batteriet och sätt dit det igen 
 

Batteriet sitter löst Batteriet är felaktigt 
placerat i hållaren 
 
Hållaren är skadad 

Ta ur batteriet och sätt dit det igen 
 
 
Kontrollera hållaren, försäkra dig 
om att pinnarna är hela och rena. 
Kontakta JoR AB om hållaren är 
skadad. 

Batteriet är laddat men 
genererar ingen ström 

Dålig kontakt i systemet 
 
 
 
 

         Pin i batterihållaren 
         är skadad  

Ta ur batteriet ur hållaren på 
vagnen, sätt det i väggladdaren i 30 
sek och sätt sedan batteriet i 
vagnen igen 
 
Kontrollera pinnarna i hållaren. 
Kontakta JoR AB om någon pin är 
skadad. 

Den automatiska 
höjdjusteringen fungerar 
inte 

Vagnen har inte blivit 
korrekt uppstartad. 
 
Det är ingen ström i 
batterierna 
 
 
Vagnen är redan så hög 
eller låg den kan 
 
 
Kontakten med 
kontrollpanel är förlorad el 
avstängd 

Starta om vagnen 
 
 
Ladda batterierna genom att sätta i 
kontakten i eluttag eller byt ut mot 
laddade. 
 
Om vagnen är i högsta eller lägsta 
position går det inte att höja eller 
sänka mer.  
 
Öppna arbetsytan (se sid 9) och 
kontrollera kontakten till 
kontrollpanelen 

Båda pilarna (upp och ner) 
blinkar 

Förlust av/ingen definierad 
hemposition är inställd  

Håll nerpilen nedtryckt tills vagnen 
är i bottenläge (enbart om vagnen 
inte går uppåt)  
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En pil (upp eller ner) blinkar Kollision upptäckt Ta bort alla föremål som hindrar 
höjdjusteringen. Justera vagnen i 
motsatt höjdled för att undvika 
kollision och fortsätt sedan åt 
önskat håll. 

Det är svårt att styra 
vagnen 

Hjulen är kladdiga eller 
smutsiga 
 
Hjulen är låsta 
 
Hjulen är skadade 

Gör rent hjulen 
 
 
Lås upp hjulen 
 
Kontakta JoR AB för hjulbyte 

Det är svårt att stänga 
lådan för arbetsytan 

Föremål i lådan är för 
skrymmande 
 
 
Låset är låst läge 
 
 
 
FIT-åtkomstdörren (se del 
6) är öppen 

Försäkra dig om att föremålen i 
lådan inte är för stora. 
 
 
Vrid om nyckelns lås motsols innan 
du provar att stänga igen. 
 
 
Försäkra dig om att FIT-
åtkomstdörren är stängd och inte 
är i vägen för arbetsytan. 

 

Om ovanstående lösningar inte löser problemet eller är i behov av reservdelar, var 
vänlig kontakta JoR AB. medical@jor.se alt 018-34 28 20 
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Förebyggande underhåll 

 VARNING Hummingbird kräver regelbunden översyn och underhåll för 
att fungera optimalt på såväl kort som lång sikt. 

 VARNING Intervallen nedan är rekommendationer. Intervallen bör vara 
tätare för hårt belastade vagnar. 

 OBSERVERA Undersök noga de nedan indikerade områdena 

 
Område Underhåll Tidsintervall 

(månad) 
VESA 
75/100 

Undersök om VESA-fästet är ordentligt fastsatta. 
Försäkra dig om att de fyra skruvarna är helt 
åtskruvade 
 
Gör en ockulär besiktning för att se om det är 
något glapp eller förslitningar 

3 
 
 
 

1 

Swivel-
Post 

Inspektera bultar, brickor och kontaktytor för 
förslitningar. Försäkra dig om att bultar är 
åtskruvade (använd 5/32” insexnyckel) 

1 

Hjul Kontrollera så att hjulen inte är smutsiga eller 
kantstötta och försäkra dig om att alla hjul har god 
kontakt med golvytan 
 
Försäkra dig om att låsningsmekanismen fungerar 
(testa genom att pressa ner låset med foten och 
försök flytta vagnen) 

1 
 
 
 

3 

Handtag Se till att handtagens bultar är hårt åtskruvade. 
Om de är lösa skruvar du åt dem med insexnyckel 
som finns på undersidan av lådan under 
arbetsytan 

3 
 
 
 

Generellt Rengör vagnens ytor från damm och smuts 
 
Dammsug huvudlådan, strömenhetens låda 
(längst ner vid hjulbasen) samt hjulen 
 
Försäkra dig om att ventilationshålen är fria från 
smuts och hinder 

1 
 

1 
 
 
 

1 
Batterier Kontrollera batterierna visuellt för att upptäcka 

eventuell skada 
1 
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Rengöring 

 VARNING De kemikaliska rengöringsmedlen nedan är inte avsedda att 
förebygga infektioner. Det åligger sjukhuset att sanera 
utrustningen enligt gällande rutiner. 

 

 VARNING Spraya inte några kemikalier direkt på Hummingbird. Använd 
istället en mjuk trasa och torka av ytorna för att förhindra att 
kemikalierna kommer på Hummingbirdens invärtes 
komponenter. 

 

Vagnen rengöres med milda lösningar utan slipmedel som t ex alkohol eller annat gängse 
rengöringsmedel för sjukhusmiljö. Ytan förstörs permanent av starka kemikalier och lösningsmedel så 
som aceton och trichloroethylene. Stålull eller annat slipande material skall aldrig användas. Skada som 
uppkommit på grund av användning av avrådda medel täcks inte av garanti. Det rekommenderas att du 
testar rengöringsmedlen på en liten undangömd yta på vagnen för att försäkra dig om att medlet inte 
skadar ytan. Sänk aldrig ner Hummingbirdvagnen i vätska eller tillåt vätska att komma in i vagnens 
innandöme.  

Torka genast av rengöringsmedlen från vagnen med en fuktig trasa och torka därefter noga.  

 
Batteriladdare (på vagn/väggmonterad) rengörs med alkohol eller tvålvatten efter att alla batterier och 
strömkablar är uttagna. Undvik vatten på de små laddarpinnarna, torka av ordentligt och ta bort all 
överflödig vätska innan användning.  

Hotswap-batterierna kan rengöras med tvålvatten under 85℃ som sprayas på eller alkohollösning. Det 
är viktigt att batterierna torkas noga efter rengöring så de är helt torra innan användning. Var särskilt 
noga med metallytorna i botten och se till att inga rester av rengöringsmedel finns kvar. Använd aldrig 
vätska på ett batteri om det är skadat. 
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Hummingbird 
Amico Accessories Inc garanterar att alla fabriksmonterade tillbehör och elektriska system ska vara fria 
från defekter (såväl vad gäller material som tillverkning) i 12 månader från det att vagnen levererats. 
Under denna period reparerar eller ersätter Amico Accessories delar som visat sig defekta. 

Amico lämnar garanti på att alla mekaniska delar ska vara fria från defekter ytterligare fyra år (totalt 5 
år), och elektroniska komponenter i ytterligare två år (totalt tre år), förutom SLA och hot swap 
batterierna som inte tillverkas av Amico själva. Under denna period ersätter Amico Accessories 
kostnadsfritt delar som visat sig defekta. Frakt betalas av kund efter de inledande tolv månaderna.  

Garantin gäller endast om utrustningen har blivit erforderligt installerad enligt Amicos rutiner, 
utrustningen har använts på rekommenderat sätt och förebyggande service genomförts. Garantin 
omfattar inte delar som inte tillverkats av Amico Accessories Inc. Den täcker heller inte skador som 
uppkommer i frakt, vid olyckor, missbruk, oaktsam användning, felhantering eller om modifieringar av 
vagnen gjorts.  

Amico Accessories skall inte hållas ansvariga för direkta eller indirekta skador som uppkommer efter 
användning av utrustningen. 

Alla anspråk på garanti ska först godkännas av Amico Accessories Inc. Ett giltigt Return Goods 
Authorization (RGA) nummer måste erhållas från Amico Accessories innan någon service inom garantin 
kan utföras. Service som inte godkänts av Amico kommer inte ersättas. Kontakta JoR AB vid anspråk på 
garanti. 

 

AMICO ACCESSSORIES INC STÅR INTE BAKOM NÅGRA MUNTLIGA ÖVERENSKOMMELSER RÖRANDE 
GARANTI 

Återförsäljaren/distributören är inte tillåtna att göra muntliga överenskommelser om garanti rörande 
utrustning som beskrivs i detta dokument. Amico står inte bakom några sådana uttalanden och de kan 
inte heller accepteras som en del i säljprocessen. Detta dokument omfattar slutgiltiga och enda villkor 
för överenskommelse.    

 

DENNA GARANTI ÄR ALLOMFATTANDE OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA GARANTIER 

Amico Accessories Inc skall inte, under några omständigheter, hållas ansvariga för direkt eller indirekt 
skada omfattande, men inte uteslutande, ekonomisk vinst, utebliven försäljning, skada på person eller 
egendom.  Amico frånsäger sig allt ansvar om vi, utan att meddela dem, modifierar vagnen (i material, 
design eller dess specifikationer. 

All åberopande av garanti måste först godkännas av Amico Accessories Inc service department: 
(accessories@amico.com) via JoR AB medical@jor.se 

Ett giltigt RGA-nummer måste erhållas innan serviceåtagande påbörjas.  

 

 


