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ORMESA takker deg for tilliten ved å velge vår GRILLO mini ganghjelpemiddel.

GRILLO mini er et ganghjelpemiddel der det er lagt vekt på at funksjonaliteten er 
kombinert med respekten for ergonomiske og sikkerhetsprinsipper.

ORMESA foreslår deg å lese denne håndboken veldig nøye. Det vil hjelpe deg med å bli 
kjent med GRILLO mini hurtig og mer effektivt, og du vil også finne mange praktiske råd 
for å bruke den trygt og på best mulig måte og for å holde den perfekt og effektiv.

Hvis du har spørsmål om produktet, ta gjerne kontakt med Ronda AS, som er 
representant for Ormesa i Norge.
Mail: post@ronda.no - Tlf. 915 72 071 - Hjemmeside : www.ronda.no
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RYGG



 
-  Før du bruker hjelpemiddelet, må du lese instruksjonene i denne håndboken nøye, fordi den 

er skrevet for din sikkerhet og for å veilede deg i den nødvendige læringsprosessen for riktig 
bruk og vedlikehold av dette produktet. 

   
 

    
   -  Denne håndboken er for forhandlere, assistenter og brukere; den gir instruksjoner om riktig 

bruk av produktet, og bør gjennomgås sammen med personer med produktkjennskap.  
   

  
- ORMESA forbeholder seg retten til å utføre endring av hjelpemiddelet og i håndboken som 

kan foreslås av brukererfaring, av ved endring av standarder. Disse modifikasjonene vil bli 
gjort uten å være forpliktet til å oppdatere den forrige produksjonen og dens håndbøker.            

             
            

      
  

-  Bruk av GRILLO og dens tilbehør må kontrolleres av kvalifisert personell i henhold til 
gjeldende lover, regler og forskrifter.

 

- GRILLO mini kan bare brukes av personer som har lest instruksjonene som er spesifisert i 
denne håndboken.

    
 

-

  
  

- 

    

 Grillo må brukes av personer med kroppsstørrelse og vekt som er spesifisert i avsnittet 
    “TEKNISKE SPESIFIKASJONER”.
- Be alltid om originale reservedeler, hvis ikke utløper garantien.

 

-

 

Kontroller at alle justerbare deler er godt låst før hver bruk.
- Lås alltid bremser når du stopper, selv på flatt underlag.

  

- Lås alltid bremsene før du regulerer noen deler.

-    Forsikre  deg alltid  om at det ikke er noen  hindringer  som kan føre til at GRILLO 
mini velter, for eksempel matter, trinn og forskjellige gjenstander på gulvet. Pass på 
farlige punkter og hindringer i bruksområdet. 

      
   

           
         

- Unngå områder i nærheten av ubeskyttet kunstig eller naturlig vannkum og vannløp

   

     
 

-     Før hver bruk, sjekk alltid at tilbehøret og de grønne spakene for justeringene er 
effektivt låst

 

-     Før hver bruk, sjekk alltid effektiviteten  til bremser, slitasje på hjulet,  og de grønne 
spakene, at de er låst og generelt for alle de delene som kan løsne etter tid og bruk
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ADVARSLER

Opplæring for bruk av GRILLO mini må gjennomføres med hjelp av kvalifisert personell.



GRILLO mini ER EN MEKANISK MEDISINSK ENHET:

 

 

 
 

 

   
   

Vedlikehold vist på side 4
 

,51  
 

      
      

      
 

     

,
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BRUKEREN må utføre REGELMESSIG 
VEDLIKEHOLD og RENGJØRING ved å følge 
instruksjonene vist i kapittelet "Vedlikehold" på side 47, 
48, 49, 50, 51 og HA ENHETEN INSPISERT I 
INTERVALLENE som er indikert.Ellers vil 
garantien merkingen bortfalle .

Eventuelle endringer i produktet 
KAN IKKE GJØRES UTEN 
GODKJENNING FRA ORMESA

Uautorisert endring fører til bortfall av garanti og CE 
merking

I tilfelle tvil om SIKKERHET AV produktet eller 
SKADE på deler eller komponenter, blir du 
oppfordret til å IKKE BRUKE PRODUKTET og 
KONTAKTE ET SPESIALISERET SERVICESENTER 
for vedlikehold av mekaniske hjelpemidler.

Admin
Highlight



-

  

 

LABELS AND PLATES

Name of the model Series number Article number

Max load

Date of
production

Warning! Read the
useand maintenance
handbook before use

Conformity with the
European safety standards

LOT code

®
s.r.l.

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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- GRILLO SKAL IKKE BRUKES UTEN grundig opplæring.
- GJØR IKKE MANØVER som går på bekostning av sikkerheten
- GRILLO SKAL IKKE BRUKES AV MENNESKER hvis høyde og vekt IKKE 
  er tilpasset
  valgt stativ (ref. Teknisk dok.)
- MONTER IKKE KOMPONENTER ELLER TILBEHØR PÅ APPARATET uten 
  å følge instruksjonene i denne håndboken.
- IKKE JUSTER KOMPONENTER til posisjoner som kan forhindre 
  stabiliteten og sikkerheten.
- BRUK ALDRIG GRILLO PÅ VELDIG UJEVN GRUNN.
- TILLAT ALDRI ukjente mennesker å bruke GRILLO
- FORLAT IKKE GRILLO i en bakke / skråning

EKSEMPLER PÅ HVA MAN IKKE SKAL GJØRE
MED PRODUKTET



CONFORMITY DECLARATION 

ORMESA S.r.l. GUARANTEES AND DECLARES, under its own exclusive 
responsibility, that the following medical device, technical aid for 

rehabilitation: 
GRILLO mini  

Front-drive Gait Trainer 
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 risk classI and has 
been designed in observance to the following standards: 

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

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

EN 980:2009 Graphical symbols for use in the labelling of 
medical devices 

EN 1041:2009 Information supplied by the manufacture with 
medical devices 

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

EN 1985 :2001 Walking aids. General requirements and test 
methods 

EN ISO ISO 11199-3:2005 Walking aids manipulated by both arms - 
Requirements and test methods – Part 3: 
Walking tables 

EN UNI EN ISO11199-2:2005 Walking aids manipulated by both arms. 
Requirements and test methods. Rollators 

October 14,  2014the Legal Representative 
Luigi Menichini 
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GARANTI  

  

 

 

 

 

ENHETEN MÅ OPPBEVARES OG PAKKES forsvarlig. 
Følg instrukser i håndboken 
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ORMESA garanterer produktet i 2 år; i tilfelle problemer, kontakt forhandleren der du kjøpte 
den. 

Be alltid om originale deler og tilbehør. 

ORMESA er ikke ansvarlig for skade i følgende tilfeller: 

- bruk av en ulært person; 

- feil montering av deler eller tilbehør; 

- uautoriserte modifikasjoner eller tjenester;

 

-

 

bruk

 

av

 

annet

 

enn

 

originale

 

reservedeler

 

og

 

 
..slitasjeutstyr

 
(møbeltrekk,

 
hjul

 
osv.);

 
-
 
feil

 
bruk

 
(for

 
eksempel

 
å

 
transportere

 
gjenstander

 
eller

 
laster

 
større

 
eller

 
tyngre

 
enn

 
                                   

. de  som
 

er
 

vist
 

i
 

bruksanvisningen);
 

-
 
skader

 
forårsaket

 
av

 
feil

 
bruk

 
og

 
manglende

 
regelmessig

 
vedlikehold,

 
som

 
vist

 
i
 
 

. bruksanvisningen;

 
-
 
eksepsjonelle

 
hendelser;

 
-
 
Unnlatelse

 
av

 
å

 
følge

 
instruksjonene

 
i
 
denne

 
håndboken.

 
GARANTIEN

 
DEKKER

 
IKKE

 
     

  SLITEDELER,
 

som
 

er
 

utsatt
 

for
 

slitasje,
 

som
 

møbeltrekk
 

og
 

hjul.

HVORDAN LAGRE OG TRANSPORETER DETTE
PRODUKTET

- Driftsmiljøet  har  ingen  spesiell  innflytelse  på enheten  med  mindre  det 
brukes feil, for eksempel ved å la det stå parkert i direkte sollys eller utsatt 
for dårlig vær som regn, eller i marine miljøer, der saltluften kan korrodere. 
malingen  og skyvedelene . I dette tilfellet  anbefaler  vi å rengjøre  og tørke 
rammen  nøye  ved  å  følge  instruksjonene  vist  i  kapitlet  

  "Vedlikehold
 

og
 

rengjøring" på side 47,48,49,50 og advarslene på side 50.

Grillo bør parkeres og eller oppbevares på tørt sted
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GRILLO er et Gå hjelpemiddel, det vil si et produkt som er designet for å hjelpe og gjøre 
uavhengig flytting for en bruker lettere. Det er for brukere med spasmer og for brukere som 
har svake muskler og eller for brukere som trenger hjelp for å begynne å gå.
Den ble designet og laget for å hjelpe en bruke r til å:
- Gå uten hjelp     - bli mest mulig selvstendig.
- trene og starte gangprosessen slik at den kan fortsette uten hjelp i framtiden.
Det kan brukes til å utøve handlinger som lærer / hjelper til å gå, eller bare
som et permanent hjelpemiddel til å bevege seg rundt.
Vi minner om at prosessen med å gå er bare bevegelsen av en kropp i en
oppreist posisjon, fra ett punkt i rommet til et annet, og det er mulig ved:
- trinnmønsteret (alternativ bøyning og strekking av hvert ben);
- opprettholde balansen mellom overkropp og bekkenet, først på begge føttene
  og deretter bare på en fot under bevegelsen;
- bevissthet om plass og avstand
GRILLO brukes til:
A) å generere og hjelpe trinnmønsteret;
B) å trene for å opprettholde balanse mellom overkropp og bekkenet;
C) å orientere seg i rom, plass, avstand til brukerens omgivelser i oppreist stilling;
D) å gjøre det mulig for brukeren å planlegge "prosjekter" og "handlinger", for eksempel å ha    
    mulighet til å se et objekt, tenke på bruk, gjøre bevegelsen for å nå objektet og bruke det.
E) å utvikle fysisk selvforsyning og psykologisk uavhengighet av å eksperimentere
    med muligheten til å handle alene.

HVA ER GRILLO og HVEM ER DEN FOR

HVORDAN GRILLO VIRKER
Grillo kompenserer brukerens mangel på balanse, takket være ergonomisk
støtte og bred base, Den bidrar til at brukeren lettere kan konsentrere sine
resterende evner på å gå. Det brede spekteret av komponenter og støtter gir
maksimal allsidighet. Alt tilbehør er raskt utskiftbart, uten bruk av verktøy.

Tilstrekkelig opplæring for å bruke den må gjøres av fagpersonell.
Følgende informasjon vil sikre den beste måten å bruke denne hjelpen på.

Tilpasning av støtten                                                                                                      
Sett på hjulstopp. Så snart brukeren er i stativet, må støttene lukkes og 
stroppene festes.

Følgende høyder må justeres:                                                                              
- Rammehøyden                                                                                                  
- Kroppstøtte høyde                                                                                              
- Bekkenstøtte høyde                                                                                                    
- Selehøyde

Disse justeringene må gjøres før du plasserer brukeren i henhold til de 
anatomiske tiltak.

Når brukeren er plassert, kan du fortsette med en finjustering til den optimale
innstillingen er nådd.



 Der er ingen forhåndsbestemt posisjon ! 
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Hver innstilling må gjøres i forhold til brukeren, og den må endres i forhold til hans
fysiske utvikling, til endringen i hans motoriske situasjon og rehabiliteringsprogram.
Bekkenstøtten bør justeres rundt den øvre delen av bekkenet. 

Justering på bekkenet og vekten på føttene kan økes eller reduseres med justering 
av selehøyde.

Høyden til kroppstøtten justeres vanligvis i henhold til barnets evne til å kontrollere 
overkroppen. Hvis brukeren har tilstrekkelig kontroll, kan kroppstøtten fjernes.

DET NESTE TRINNET ER Å JUSTERE DE TO STØTTENE I FORHOLD TIL 
HVERANDRE. DETTE ER EN VIKTIG OPERASJON FOR Å FÅ EN KORREKT 
BRYST OG HOFTE POSISJON.

Bruk låsearmene til å plassere kroppstøtten, og flytt støtten bakover eller forover.

DEN IDEELLE POSISJON, ER NÅR SKULDER, RYGG OG HOFTE ER I RETT 
VERTIKAL LINJE

Ved å skyve brystkassen videre fremover i forhold til bekkenstøtten og ved å sette 
hendene på styret, blir kroppen i fremover posisjon, og stimulerer dermed til å gå. 
Denne posisjonen må ikke tvinges, da kan den ha motsatt effekt .

Styret/armstøtter må justeres avhengig av hvor mye brukeren må bøye eller rette seg 
for at armene hans kan presse og styre GRILLO.

NÅR DISSE OPERASJONENE ER FULLFØRT, KAN GRILLO BRUKES SOM 
BESKRIVET UNDER.

Først av alt er det viktig å kjenne utstyret og hvordan du bruker det.

Barn er vanligvis ikke redd for å bruke hjelpemiddelet. Tvert imot er de svært ofte 
fornøyd og glad og de vil bevege seg i alle retninger. Disse barna må ikke forhindres 
fra å gjøre det. Faktisk bør de oppfordres. I de første dagene er det en god ide å la 
barn bruke GRILLO fritt, slik at de kan prøve forskjellige måter å bruke den på.

For barn som er redde for å bruke GRILLO (sannsynligvis på grunn av problemer 
med oppfattelsen som gjør det vanskelig å bedømme plass og avstand), er det bedre 
å starte bruken på en annen måte.

I sine første skritt må brukeren ikke stå alene, men han må være ledsaget av 
kvalifisert personell, enten terapeut eller foreldre som vil stå enten foran, eller til den 
ene siden, og vil bevege seg sammen med GRILLO sakte og forsiktig.

Dette gir brukeren en følelse av trygghet, spesielt hvis terapeut eller foreldre snakker 
til ham samtidig og forklarer hva de gjør (for eksempel, "nå går vi mot Bord, vi 
kommer til TVen, vi skal få ballen på bordet, vi kommer tilbake ... ")

De første trinnene gjøres alltid fremover, deretter bakover og til slutt sidelengs. De 
første stegene vil som regel være i konstant fart, etter hvert kan man oppmuntre 
bruker til å gjøre stegene raskere eller langsommere. 

For de barna som ikke lett kan gå, er det bedre å plassere bryststøtten fremover i 
forhold til bekkenstøtten for å få litt forover bøyning av kroppen. På denne måten blir 
det lettere å begynne å bevege underkroppen / bena.



SLIK ER GRILLO mini SAMMENSATT

LUKKET - FRONT PT 

LUKKET - FRONT PTM 

 

 

Framhjul med
retningsperre 

Bakhjul med:

-
-

 

Framhjul med
retningsperre 
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Bøylehåndtak Kroppstøtte

Hoftestøtte

Gåsele

Parkeringsbrems
Ryggesperre

- Regulerbar slepebrems

Høydejustering skala

Håndtak

Bord

Hoftestøtte

Gåsele

Bakhjul med:
-Parkeringsbrems
-Ryggesperre
-Regulerbar slepebrems

Høydejustering skala



ÅPEN - FRONT PT 

 

 

Framhjul med 
retningsperre 

Høydejustering skala 
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Bakhjul med:
-Parkeringsbrems
-Ryggesperre
-Regulerbar slepebrems

Gåsal

Hoftestøtte

Avtakbare håndgrep

Kroppstøtte



BRUKER HØYDE (C):
BRUKER HØYDE for GRILLO mini: fra 75 cm. til 100 cm.

VIKTIG:
 

de  mål som er angitt for støttene (se side 14 og 15)

A
B

C
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TEKNISKE SPESIFIKASJONER

GRILLO mini er tilgjengelig i to modeller: LUKKET FRONT og ÅPEN FRONT.
ALUMINIUMRAMMEN er sammenleggbar for enkel transport og med 
PATENTERT HØYDJUSTERING SYSTEM.
HOFTESTØTTE og KROPPSTØTTE er polstret og uavhengig justerbar i høyde, bredde og 
omkrets; 
enkel å tre inn i..
De holder brukeren akkurat som to armer / hender, og dette gir ham / henne en følelse av 
sikkerhetog stabilitet slik at brukeren  kan konsentrere seg , og ikke frykte for å gå.
KROPPSTØTTE kan tiltes og justeres forover eller og bakover.
Skala på sylinder fungerer som som referanse til høydejusteringer.
HOFTESTØTTEN er ergonomisk, komfortabel, justerbar og lett avtagbar for vasking. Den 
støtter brukeren uten å påføre smertefullt trykk.
Regulerbare håndtak.
BORD avtak og regulerbar    høyde,  tilt  og  fram  /  bakover  posisjonering.
BØYLEHÅNDTAK flyttbare og regulerbar i høyde, tilt og bakover fremover regulering, den 
brukes som referanse og som en armlene.
HJUL, lett og punkteringssikkert: 2 svingbar foran, Ø15 og 2 bakre, Ø cm 17,5, til innendørs 
og utendørs bruk
RETNINGSERRE på forhjulene.
REGULERBAR SLEPEBREMS på bakhjul.
RYGGESPERRE.
PARKERINGSBREMS
SEMI-ELASTISK BESKYTTELSE på forhjul for å beskytte mot støt.
BENDELER unngår adduksjon og hjelper til med å følge riktig gangmønster.
LEDSAKER HÅNDTAK FOR ASSISTENTEN
PEDALER FOR PARKERINGSBREMSER
AVTAKBARE GRIP-HÅNDTAK 

Bruker dimensjoner

Sjekk at målene A og B i figuren ikke overskrider



DIMENSJON i cm
    

LUKKET - FRONT PT GRILLO  mini  VEKT 14  kg   MAX.  BRUKER kg 35

LUKKET - FRONT PTM GRILLO mini  VEKT 13,5  kg BRUKER    kg 35

fra 53 cm til 79 cm

    

from 53 cm to 79 cm
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Indre omkrets på regulerbare
hofte og kroppstøtte

Indre omkrets på regulerbare
hofte og kroppstøtte



DIMENJON i cm

ÅPEN - FRONT PT GRILLO  mini VEKT 13,5 kg     BRUKER kg 35

 

from 53 cm to 79 cm
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Indre omkrets på regulerbare 
     hofte og kroppstøtte 



HVORDAN  BRUKE  GRILLO mini

BRUK BEGGE JUSTERINGSHÅNDTAK VED HØYDEREGULERING 
  

 

indicator

indicator

Håndtak for 
justering 
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HØYDEREGULERING RAMME

Høyde
Justering

Høyde
Justering
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PARKERINGSBREMS

HENDEL

FRI GANG LÅST HJUL



  

4 POSISJONER 
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JUSTERBAR SLEPEBREMS

LÅST HJUL

FRI HJUL
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RYGGESPERRE

.........................

AKTIVERER
RYGGESPERRE

____________ LØSER
RYGGESPERRE



Låsehendel 
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HOFTESTØTTE: HØYDEJUSTERING

HØYDEREGULERING
INDIKATOR

åpen

låst

SETT OVENFRA



   KROPPSTØTTE: HØYDE-TILT-BAK/FOROVER  

1 LØSNE DE 3 GRØNNE KNOTTENE
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REGULERING

2   REGULERHØYDE, TILT og BAK / FOROVERSTILLING PÅ KROPPSTØTTEN
   FESTE DERETTER DE GRØNNE KNOTTENE.



  

låsehendel
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HOFTE OG KROPPSTØTTE - OMKRETS REGULERING

LÅS LÅS

ÅPNE
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RETNINGSPERRE

ÅPNE

LÅSE



   ENDRE GRILLO mini fra LUKKET FRONT til ÅPEN FRONT og motsatt. 

A HJUL-MONTERING- OG DEMONTERINGSSKJEMA

LUKKET FRONT - GRILLO mini ÅPEN FRONT -  GRILLO mini 
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SETT FRA OVEN



 LUKKET FRONT - GRILLO mini 

Unlock

a CLICK sound

screw cap

 

bushing

 

25/52

DEMONTERING AV HJUL PÅ LUKKET FRONT - GRILLO MINI medfølgende
UTLØSER

Press inn til du hører et KLIKK!

med utløser
retningsperre

umbrakonøkkel

M12

M12 Medfølgende
verktøy



press hardt til du hører
et KLIKK 

dumy top 
m/utløser 

 M12
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Demontering av faste hjul

medfølgende
utløser

Plugg

umbrakonøkkel

medfølgende
verktøy

M12



ÅPEN FRONT - GRILLO mini: MONTERING AV HJUL

Top

bushing

verktøy 

nut M12 
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Plugg

Umbrakonøkkel
M12

M12

verktøy

medfølgende

plugg

retningsperre



D SNU FESTEBØYLER  
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Låsehendel



HOFTE GÅSELE: MONTERE OG REGULERE 
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Karabinkrok

Elastisk

Justerbare karabinkroker



FRONT (Lukket front)

BAK (Lukket front)

     

     
.
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Fest de to faste karabinene på de to krokene foran som vist på bilde.

Feste de to justerbare karabinkrokende bak på høftestøtten - se bilde.



       
(
BORD: HØYDE, TILT og BAK-FOROVER REGULERING
for LUKKET FRONT PTM
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1  LØSNE DE 3 GRØNNE KNOTTENE 
2 JUSTER HØYDE, TILT og BAK / FOROVERSTILLING PÅ BORDET 
   FESTE DERETTER DE GRØNNE KNOTTENE. 



    HÅNDTAK:  HØYDE,  TILT  og  BAK-FOROVER REGULERING   
(forLukket Front PTM Grillo mini)
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1  LØSNE DE 3 GRØNNE KNOTTENE 
  HØYDEREGULER , TILT og BAK / FOROVERSTILLING PÅ HÅNDTAK 

   FESTE DERETTER DE GRØNNE KNOTTENE. 
 



    BØYLEHÅNDTAK:  HØYDE, TILT og BAK / FOROVER REGULERING   
(for Lukket front  PT Grillo mini)

SETT FRA FRONT
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Universal feste

åpen

låst

SETT BAKFRA

låsehendel for universalfeste



BØYLEHÅNDTAK: HØYDE OG BREDDE REGULERING  
(for Lukket front og Åpen front PT 
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åpen

låst



UTSKIFTBARE GRIPEHÅNDTAK (for  PT Grillo mini)

4 positions

press inn knapp som
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knapp som
låser håndtak

Se at låseknapp treffer hull i håndtak

TA AV GRIPEHÅNDTAK

låser håndtaket



ARM STØTTE 

ROTASJON REGULERING
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MONTERING OG REGULERING ARM STØTTE 



låst
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HØYDE OG BREDDEREGULERING

åpen



ARM STROPPER
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Kan bare benyttes sammen med armstøtter



BENDELER GRILLO mini

A 
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MONTERING

BENDELER MONTERT
TIL RAMME

bøssinger

umbrakonøkkel



REGULERING AV BENDELER PÅ GRILLO miniC

B 
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HØYDEREGULERING

åpen

låst



skrue

bøssing

POSISJON PÅ LUKKET FRONT GRILLO mini  OPSISJON ÅPEN FRONT GRILLO mini  
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LEDSAKERSTANG

MONTERING AV FESTE

nøkkel

mutter

nøkkel
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MONTERE LEDSAKESTANG

Låsehendel

HØYDEREGULERING OG ROTASJON

Låsehendel

ADVARSEL
Håndtaket må settes
helt ned i feste på
rammen



   PEDAL FOR PARKEINGSBREMS

låst
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åpen
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GRIPE HÅNDTAK (for lukket front PTM mini)

DEMONTER  HÅNDTAK

MONTER GRIPE HÅNDTAK

nøkkel

Umbrakonøkkel



   

1. ÅPNE DE TO GRØNNE KNOTTENE

2.  (REGULER ROTER) OG LÅS DE TO GRNNE KNOTTENE

3. ÅPNE DEN GRØNNE SENTER HENDEL

4.  VREGULER IDDEN PÅ HÅNDTAKENE FEST HENDEL ETTER REGULERING
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REGULER GRIPE HÅNDTAK i VIDDE OG ROTASJON



 (RYGG BELTE TIL BORD Lukket front PTM  )
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1. ORDINÆRT VEDLIKEHOLD 

 

 

  

1.1. LÅSING AV REGULERINGSHENDLER 

  

 

        

Wrench 
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DET ORDINÆRE VEDLIKEHOLD AV PRODUKTET MÅ GJØRES MINST HVER
MÅNED. ALLE PERIODISKE VEDLIKEHOLDSARBEIDER ER NØDVENDIG
FOR Å SIKRE RIKTIG BRUK OG OPPRETTHOLDE SIKKERHET. DET ER OGSÅ ET
KRAV FOR Å BEHOLDE CE-merkingen.

FORØVRIG ANBEFALER PRODUSENTEN EN FULL SERVICE GJENNOMGANG SOM 
FØLGER:
1) innen 3 måneder fra kjøpet
2) innen 6 måneder fra kjøpet
3) en gang i året etter det første året fra kjøpet

ORDINÆRT OG EKSTRA ORDINÆRT VEDLIKEHOLD

Skulle du merke at noen av de GRØNNE reguleringshendler / låser er noe 
løse i låst stilling, ta kontakt med teknisk personell for å justere de til riktig låse nivå.

Bredde / vidde regulering  av hofte og kroppstøtte



Justere max.  / min. nivå  slepebrems 
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Umbrakonøkkel

JUSTERING / STRAMMING NIVÅ FOR LÅSEHENDEL 



 

Socket wrench

1.2  RENGJØRING AV HJUL 
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Nivåjustering av låsehendel for bøyler til armstøtter

Rengjør hjulene minst en gang i måneden, og hold dem fri for smuss
som kan feste seg til hjulene.

Oppdager du feil eller mangler, kontakt forhandler
som du kjøpte den av.

Øk intervaller på rengjøring i utsatte miljøer som f.eks
der utstyret er utsatt for saltvann etc.



RENGJØRING, DISINFEKSJON, VASKING  

1)  RENGJØRING OG RENSING

 

 

 

2) DISINFEKSJON

    

 ADVARSEL !  
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Bruk en teskje nøytralt ikke-aggressivt og ikke etsende husholdningsvaskemiddel
(f.eks. Marseille såpe), i en liter varmt vann (maks. 40 °).
Fukt en svamp, og før du har klemt den, før den på de berørte delene.
Tørk bare med en vanndempet klut etter rengjøring for å fjerne spor av
vaskemiddel, og tørk deretter.
Når det er nødvendig med rengjøring og en grundigere rensing av det flyttbare
møbeltrekk og sele, er det mulig å vaske dem ved å følge instruksjonene som i
punkt 3)  VASKING.

Desinfeksjon reduserer antall mikroorganismer ytterligere på en overflate
og det eliminerer patogene mikroorganismer, dvs. bakterier som forårsaker sykdommer og 
virus. Produktene som er godkjent av helsedepartementet er "anerkjentdesinfeksjonsmidler "
og derfor definert som" medisinsk kirurgisk utstyr ".

For desinfisering, om nødvendig eller forespurt i henhold til bruk og behov for
den spesifikke brukeren, er det mulig å bruke bakteriedrepende og soppdrepende produkter.
Eksempelvis samme midler som benyttes til sykehus utstyr, tilgjengelig i spray, som er effektivt ved 
kald temperatur og uten skylling.            

             

               
     

Eventuell desinfisering må alltid begynne med rengjøring og rensing, siden skitt
reduserer virkningen av desinfeksjonsmidlet. Tørking er viktig fordi mikrobiell
vekst kan forekomme i den resterende vannfilmen.
Det anbefales å lese det tekniske arket for sprayproduktet for å bekrefte at det er
egnet til bruk på forkrommet / lakkert overflate og på plastkomponenter i
PVC, PA, PP og  test gjerne på en liten overflate for å sikre at den ikke skader hjelpemidlet.

For rengjøring / desinfisering av gåsele og hofte / kroppstøtte, bruk ikke etyl
alkohol eller vaskemidler som inneholder selv små mengder aceton, trikloretylen
og ammoniakk (løsningsmidler generelt).



3) VASKING
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Maskinvask med nøytral 
såpe. 
Maks. temperatur.40 °. 

Ikke bruk blekemiddel Ikke stryking Ikke tørk i tørketrommel

Det er mulig å vaske GÅSELE og AVTAKBARE POLSTRINGER etter
følgende indikasjoner:

4) RENGJØRING MED PERCARBONATE

Perkarbonatet er et naturlig produkt av mineralsk opprinnelse som er kommersielt 
tilgjengelig. Når den er oppløst i vann, frigjør det aktivt oksygen allerede ved 30 ° med 
desinfiserende, antibiotisk og antibakteriell virkning.
For en desinfiserende handling under rengjøring av rammen og vasking av
sele og avtakbare møbeltrekk, kan du legge til en teskje perkarbonat > 30% til 
vaskemiddelet:

- I vaskemaskinen: tilsett 1 ts perkarbonat i trommelen sammen med vaskemidlet.
- Vasking for hånd / for rensing av rammen: oppløs en teskje perkarbonat i en
   skål sammen med vaskemiddelet, fortsett med vask og rens.

ASSISTANSE OG RESERVEDELER TIL GRILLO
Kontakt din forhandler dersom du trenger assistanse eller reservedeler.



BETINGELSER FOR VARIGHET, GJENNOMGANG OG OMDELING 

EN NY BRUKER 
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EN NY BRUKER

Basert på erfaringene fra andre lignende solgte modeller, samt garantiene for 
kvalitetsstyringssystemet sertifisert i 1998 ihtISO 9001, er det tilstrekkelig tillit til at den 
gjennomsnittlige levetiden til GRILLO mini er  minimum ca 5 år. 
Forutsetning er at den brukes i henhold til instruksjonene gitt i brukermanual.

Før resirkulering eller omplassering av et allerede brukt Ormesa produkt,
er det påkrevd at:
1.
         Originalproduktet fortsatt ikke har endret seg og bare
         originalt tilbehør eller reservedeler har blitt brukt.
2.
         Produktet sjekkes av kvalisert teknisk personell som kan
         vurdere slitasje og tilstand av utstyret.
3.
         Produktet rengjøres grundig etter beskrivelse i brukermanual.

Vi anbefaler at du fører skriftlige notater om alle inspeksjoner som er utført på produktet
før tildeling til den nye brukeren.

I tilfelle tvil om produktets sikkerhet eller skade på deler
eller komponenter, blir du oppfordret til umiddelbart å avslutte bruken og
kontakte et spesialisert servicesenter for vedlikehold av
mekaniske hjelpemidler for funksjonshemning, eller direkte til Ronda..





SINCE

1980

FDA REGISTERED - USA

The technical Data and information given in this handbook are not binding. ORMESA reserves the 
right to carry out any necessary change without prior notice or replacements
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