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Montage-/gebruikershandleiding

Kniesteunen/platen 
9A410 / 9A411 / 9A412 / 9A413

Van toepassing op de 
volgende modellen:
204 / 222 / 223 
604 / 622 / 623 / 625 
230 / 630 

Speciale middelen:
geen

003-10286-10   Rev.  AA2   (3/24/20)
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Modelnummer/serienummer:

Datum van aankoop:

Door Midmark geautoriseerd 
servicebedrijf:

Distributeur:

Productinformatie

Plaats van 
modelnummer/
serienummer
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Apparatuur afvoeren
Aan het eind van hun gebruiksduur kunnen de stoel, bijbehorende accessoires en overige verbruiksartikelen 
zijn verontreinigd als gevolg van normaal medisch gebruik. Raadpleeg plaatselijk geldende wet- en 
regelgeving voor de correcte afvoer van apparatuur, accessoires en overige verbruiksartikelen.

Productregistratie
Ga naar www.midmark.com om uw product te registreren

Bedrijfsomstandigheden
Omgevingstemperatuur: .............................................+10 °C tot +40 °C (+50 °F tot +104 °F)
Relatieve luchtvochtigheid ..........................................30% tot 75% (niet-condenserend) 
Hoogte ........................................................................3000 m of minder

Geautoriseerde vertegenwoordiger

 
 
Klanten binnen de EU kunnen voor al hun vragen, voorvallen en klachten terecht bij de hieronder vermelde 
geautoriseerde vertegenwoordiger van Midmark. 
 
CEpartner4U 
Esdoornlaan 13
3951 DB Maarn, Nederland 
Telefoon: +31 343 442 524
Fax: +31 343 442 162

Waarschuwing
Neem bij ernstige voorvallen met betrekking tot het toestel 
contact op met Midmark en de betreffende bevoegde autoriteit.
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Catalogusnummer

Fabrikant Serienummer

WAARSCHUWING
  Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die kan leiden tot ernstig letsel.

Belangrijke informatie - Veiligheidssymbolen

Let op
  Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die kan leiden tot gering of matig letsel. Dit symbool 

kan ook gelden als waarschuwing tegen onveilige praktijken

Apparatuurwaarschuwing
  Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die kan leiden tot apparatuurschade. 

Opmerking
Benadrukt een procedure, praktijk of voorwaarde.

Lijst van symbolen

Beoogd gebruik
Ondersteunen van de knieën/benen van de patiënt tijdens onderzoeken en procedures.

Veiligheidsinstructies

Waarschuwing
Aan dit apparaat mogen geen wijzigingen worden doorgevoerd.

Waarschuwing
Niet op kniesteunen zitten.

Waarschuwing
Kniesteunen niet als grijpvlak gebruiken tijdens op- en afstappen.

Waarschuwing
 Sluit altijd de stroom naar de stoel af voordat afdekkingen worden verwijderd of 
onderhoudsprocedures worden uitgevoerd.



Ned. - 6003-10286-10 © Midmark Corporation 2019
 TP202   20-42-FO-00014  Rev A1  C2169

Montage - platen verwijderen (modellen met platen)

Schroef

Vereisten:
Voor de modellen 604 / 622 / 623 is een speciale 
plaatkit vereist voor de kniesteunbeugels. 
Raadpleeg de prijscatalogus van Midmark om de 
juiste kit te kiezen.

Modellen: 622 / 623

De plaat van 622 / 623 is magnetisch. 
Trek naar buiten om te verwijderen.

Opmerking
De plaat op de modellen van 604 met 
de serienummers V1177445 tot nu wordt 
magnetisch bevestigd. De laden en schroeven 
hoeven niet te worden verwijderd.

Modellen: 604

Om de plaat van 604 
te verwijderen... 
A.  Trek de lade eruit. 
B.  Druk de rechter vergrendeling 

omhoog en de linker vergrendeling 
omlaag en verwijder de lade.

C.  Verwijder de schroeven en platen.

Modellen: 625

Om de plaat van 625 te verwijderen: 
A.  Druk de twee vergrendelingen in.
B.  Trek de onderkant van de plaat van de tafel af.
C.  Til de plaat op om deze te verwijderen.

Vergrendelingen

Serienummers vóór V1177445:
Plaat is met schroeven aan 
de binnenkant van de kast 
bevestigd.

Opmerking
Verwijder alle accessoires (behalve armleuningen) voordat u deze 
procedure uitvoert.
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Kniesteunbeugels (204 / 222 / 223 / 
604 / 622 / 623 / 625) 

A)  Verwijder de busafdekking. (indien aanwezig)
B)  Positioneer de klembeugel en sluitringen. Zet vast met twee zeskantschroeven. Breng indien gewenst 

het label voor de gatafdekking aan. Herhaal dit voor de andere beugel.
C)  Positioneer de klemplaten met verschuiving tegen de bovenwikkeling zoals weergegeven op de 

afbeelding, zet de klemplaten vervolgens met schroeven vast op de beugels. 
D)  (604 / 622 / 623) Installeer de ingekeepte zijplaten. Opmerking: Wanneer beugels met spievertandingen 

worden geïnstalleerd, moet u de opvulplug uit de zijplaat verwijderen.
D)  (625) Verwijder de toegangsplaatjes. Monteer de zijplaten. Opmerking: Wanneer beugels met 

spievertandingen worden geïnstalleerd, moet u de opvulpluggen uit de zijplaat verwijderen.

Montage - modellen 204 / 222 / 223 / 604 / 622 / 623 / 625

Klemplaatje

Sluitring
(De installatie is dezelfde voor de 
kniesteunbeugel met spievertanding

Label 
gatafdekking

Opvulplug

Toegangsplaatje

622 / 623

604

625

Busafdekking 

Opmerking
Verwijder alle accessoires (behalve armleuningen) voordat u deze procedure uitvoert.
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Montage - modellen 230 / 630

Moer

Stijgbeugel-
aanslagschroef

Opvulplug

A)  Verwijder de opvulpluggen.
B)  Verwijder de stijgbeugel-aanslagschroef en het stijgbeugelsysteem.
C)  Positioneer de klembeugel. Zet vast met twee schroeven/moeren. Herhaal dit voor de andere beugel. 
D)  Installeer het stijgbeugelsysteem en de stijgbeugel-aanslagschroef.

Opmerking
Verwijder alle accessoires (behalve armleuningen) voordat u deze procedure uitvoert.

Kniesteunbeugels (230 / 630)
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Montage - kniesteunen (alle modellen)

Om de kniesteun te monteren... 
A)  Plaats de hendel/sluitring zoals weergegeven.  

(Draai de hendel niet vast) 
B)  Schuif de kniesteun in het blok.
C)  Draai de hendel vast om de kniesteun te bevestigen.



Ned. - 10003-10286-10 © Midmark Corporation 2019
 TP202   20-42-FO-00014  Rev A1  C2169

Positionering (alle modellen)

Bediening - kniesteunen (alle modellen)

Afstelhendel 
(alleen scharnierende 

kniesteunen)

Bandgesp

Bevestigingsband

Vergrendelingshendel

Om de kniesteun te positioneren... 
A)  Draai de vergrendelingshendel los om 

de kniesteun te positioneren.
B)  Draai de vergrendelingshendel vast om 

de kniesteun te bevestigen.
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Onderhoud
Contact opnemen met de onderhoudsdienst

 

Voor reparatie en onderhoud kunt u contact opnemen met de geautoriseerde Midmark-distributeur. 
 
Om direct contact op te nemen met Midmark Versailles Tech Service: 

 +1-937-526-3662
	 	8:00	tot	19:00	maandag	-	donderdag	(EST)	[behalve	op	officiële	Amerikaanse	feestdagen]
	 	8:00	tot	17:00	maandag	-	vrijdag	(EST)	[behalve	op	officiële	Amerikaanse	feestdagen]

 www.midmark.com

Reiniging

Gelakte metalen/plastic oppervlakken  
Reinig gelakte metalen en plastic oppervlakken wekelijks met een schone, zachte doek en een mild 
reinigingsmiddel. 

Preventief onderhoud
Inspecteer periodiek de volgende gebieden:
	 •			Alle	bevestigingsmiddelen	moeten	aanwezig	zijn	en	goed	vastzitten.
	 •			Alle	mechanische	functies	dienen	correct	te	werken.

Opmerking
Als u contact opneemt met de onderhoudsdienst, dient u het 
modelnummer/serienummer bij de hand te hebben.

Apparatuurwaarschuwing
  De kniesteunen zijn bestand tegen de meeste vlekken afkomstig van geneesmiddelen. 

Wel kunnen de kniesteunen beschadigd raken als gevolg van oplosmiddelen en 
kleurstoffen. Als er vloeistof op de kniesteunen wordt gemorst, moet deze onmiddellijk 
worden verwijderd. 
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Beperkte garantie

TOEPASSINGSGEBIED VAN DE GARANTIE Midmark Corporation ("Midmark") biedt de oorspronkelijke koper de garantie dat zij onderdelen 
van de door Midmark vervaardigde binnenlandse en internationale medische producten (uitgezonderd die onderdelen die staan vermeld onder 
"Garantie-uitsluitingen") met materiaal- of constructiefouten ofwel zal repareren ofwel zal vervangen, waarbij de keuze bij Midmark ligt. Het enige 
rechtsmiddel	dat	ingevolge	deze	beperkte	garantie	wordt	geboden	is	reparatie	of	vervanging,	waarbij	de	keuze	bij	Midmark	ligt,	van	de	betreffende	
onderdelen. De beperkte garantie is uitsluitend van toepassing op defecten die binnen de geldende garantietermijn aan Midmark zijn gemeld en 
waarvan het bestaan na onderzoek door Midmark is vastgesteld. Deze garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper van een product en 
kan niet op derden worden overgedragen of aan derden worden toegewezen. Vervangende onderdelen of producten kunnen worden gebruikt en/of 
gereviseerde	onderdelen	of	producten	mits	de	kwaliteit	en	specificaties	daarvan	gelijk	zijn	aan	die	van	nieuwe	onderdelen	of	producten.

Midmark biedt de oorspronkelijke koper gedurende de garantietermijn de garantie dat zij software waarmee de door Midmark vervaardigde 
producten (uitgezonderd die onderdelen die staan vermeld onder "Garantie-uitsluitingen") zijn uitgerust ofwel zal repareren ofwel zal vervangen 
indien: (1) de media die de software bevatten bij normaal gebruik materiaal- of constructiefouten vertonen; of (2) de software niet in belangrijke 
mate	voldoet	aan	de	bekendgemaakte	specificaties.

LOOPTIJD VAN DE GARANTIE De looptijd van de garantie voor alle producten en onderdelen die onder de garantie vallen, gaat in op de datum 
van de aan de oorspronkelijke koper verstrekte factuur voor het product en duurt voort tot één (1) jaar.

SERVICE OP GROND VAN GARANTIE Voor onderhoud of reparatie op grond van de garantie dient men zich te wenden tot Midmark zelf of tot 
een geautoriseerde distributeur van producten uit de productenreeks van Midmark waarvoor een beroep op service op grond van de garantie 
wordt gedaan. Voor vragen over of kwesties in verband met de service op grond van de garantie kunt u via www.midmark.com per e-mail 
contact opnemen. Voor telefonisch contact belt u naar 1-800-MIDMARK. Wilt u dit per briefpost doen, dan kan dit aan Midmark Corporation, 
60 Vista Drive, Versailles, Ohio 45380, USA. De koper zelf is ervoor verantwoordelijk om te zorgen dat een product bij Midmark of een van haar 
geautoriseerde distributeurs wordt afgeleverd ten behoeve van een garantieservice. Deze levering komt voor rekening van de koper. Tevens is 
het de verantwoordelijkheid van de koper om zich te houden aan de instructies voor de garantieservice die zijn verstrekt door Midmark of haar 
geautoriseerde distributeur. De koper dient binnen dertig (30) dagen na aankoop een ingevuld garantieregistratieformulier aan Midmark te sturen 
om een beroep te kunnen doen op deze beperkte garantie.

GARANTIE-UITSLUITINGEN: Deze beperkte garantie is niet van toepassing op, en Midmark aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het volgende:
(1) Gebreken, schade of andere gesteldheden die, geheel of gedeeltelijk, het gevolg zijn van verkeerd gebruik, misbruik, veronachtzaming, 
wijziging, ongeval, vrachtschade, onjuiste opslag, manipulatie of het niet tijdig verzoeken om en verkrijgen van reparatie of vervanging;
(2)	Producten	die	niet	volgens	de	in	de	bij	het	betreffende	product	behorende	“Installatiehandleiding”	en/of	“Installatie-	en	gebruikshandleiding”	
van	Midmark	vermelde	vereisten	of	aanbevelingen	zijn	geïnstalleerd,	gebruikt,	gereinigd	en	onderhouden,	met	inbegrip	van	de	gespecificeerde	
vereisten en aanbevelingen ten aanzien van structurele aspecten, de gebruiksomgeving en elektriciteit;
(3) Producten die als verbruiksartikelen of steriele producten worden beschouwd;
(4) Accessoires of onderdelen die niet door Midmark zijn vervaardigd;
(5) Kosten die door derden in rekening worden gebracht voor aanpassingen, reparaties, vervangende onderdelen, installatie- of overige 
werkzaamheden aan of in verband met dergelijke producten waarvoor geen voorafgaande uitdrukkelijke toestemming door Midmark is verleend;
(6) Kosten en vergoedingen in verband met periodiek onderhoud en periodieke reiniging; en
(7) Verklaringen en garanties die door andere personen of entiteiten dan Midmark worden afgegeven.
(8) Overeenstemming van kleur, structuur of stof behalve dat het product voldoet aan commercieel aanvaardbare normen;
(9) Verkleuringen ten gevolge van natuurlijk licht of kunstlicht;
(10) Op maat vervaardigde producten;
(11) Wijzigingen of aanpassingen aan het product door andere personen of entiteiten dan Midmark; en
(12) Producten waarop deze beperkte garantie normaal gesproken wel van toepassing zou zijn, ware het niet dat deze zijn verworven: (i) van een 
andere persoon of entiteit dan Midmark of een van haar geautoriseerde distributeurs, of (ii) van een distributeur van Midmark die niet bevoegd is om 
het	betreffende	product	te	verkopen	binnen	het	geografische	gebied	waar	de	koper	is	gevestigd,	of	niet	bevoegd	is	om	het	betreffende	product	op	
de medische markt te verkopen.

SOFTWARE: TEN AANZIEN VAN SOFTWARE DIE EEN PRODUCT OF ONDERDEEL DAARVAN IS, GARANDEERT MIDMARK NIET DAT 
DE SOFTWARE: (1) VRIJ IS VAN FOUTEN; (2) ZONDER PROBLEMEN OF ONDERBREKINGEN KAN WORDEN GEBRUIKT; OF (3) NIET 
VATBAAR IS VOOR VIRUSSEN OF VIRUSAANVALLEN OF ANDERE GEVAREN.
EXCLUSIEF RECHTSMIDDEL: AFWIJZING GEVOLGSCHADE DE ENIGE VERPLICHTING VAN MIDMARK INGEVOLGE DEZE BEPERKTE 
GARANTIE OMVAT REPARATIE OF VERVANGING VAN DEFECTE ONDERDELEN. MIDMARK IS NIET AANSPRAKELIJK, EN WIJST 
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HAND, VOOR ALLE RECHTSTREEKSE SCHADE, BUITENGEWONE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, 
INCIDENTELE SCHADE, EXEMPLAIRE SCHADE OF GEVOLGSCHADE OF VERTRAGINGEN, MET INBEGRIP VAN, DOCH ZONDER 
BEPERKT TE ZIJN TOT, SCHADE ALS GEVOLG VAN DERVING VAN WINSTEN OF INKOMSTEN, GEBRUIKSDERVING, GEGEVENSVERLIES, 
NIET-BESCHIKBAARHEID, DEKKING ALSMEDE BEZOLDIGING VAN, BETALINGEN AAN EN VOORDELEN VOOR WERKNEMERS OF 
ZELFSTANDIGE INHUURKRACHTEN. DEZE AFWIJZING BLIJFT VAN KRACHT ONGEACHT ENIG TEKORTSCHIETEN OF VERMEEND 
TEKORTSCHIETEN VAN DE WEZENLIJKE DOELSTELLING VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE OF DE HIERIN SPECIFIEK VERMELDE 
RECHTSMIDDELEN. AFWIJZING VAN GARANTIE DEZE GARANTIE IS DE ENIGE DOOR MIDMARK GEBODEN GARANTIE EN KOMT IN 
DE PLAATS VAN ALLE OVERIGE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES. MIDMARK BIEDT GENERLEI STILZWIJGENDE 
GARANTIES, OOK NIET TEN AANZIEN VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. DEZE GARANTIE 
BEPERKT ZICH TOT DE REPARATIE OF VERVANGING VAN DEFECTE ONDERDELEN.

VERJARINGSTERMIJN Tegen Midmark kan na negentig (90) dagen na het verstrijken van de looptijd van de beperkte garantie geen gerechtelijke 
procedure wegens schending van deze beperkte garantie, een stilzwijgende garantie, voor zover daarvan sprake zou zijn, of enige andere 
vordering die voortvloeit uit of verband houdt met de producten, worden ingesteld.

GEEN	BEVOEGDHEID	Geen	persoon	of	firma	is	bevoegd	om	namens	Midmark	enige	andere	verplichting	of	aansprakelijkheid	in	verband	met	de	
producten tot stand te brengen of goed te keuren. 

Garantie
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Notities:
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Notities:
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Notities:



Midmark Corporation
60 Vista Drive
Versailles, OH 45380 USA
1-800-643-6275 
+1-937-526-3662
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