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SYMBOL LEGEND

! CAUTION/ATTENTION

PINCHPOINT

SERIAL NUMBERSN

ENVIRONMENTAL
CONDITIONS

DATE OF MANUFACTURE

Please be environmentally responsible and recycle this product through your recycling facility at its end of 
life.

Afin de préserver l’environnement, veuillez confier ce produit à votre centre de recyclage à la fin de sa 
durée de vie.

Nachdem dieses Produkt ausgedient hat, entsorgen Sie es bitte auf umweltfreundliche Weise, indem Sie es zu der 
entsprechenden Recyclingstelle bringen.

Wees a.u.b. milieubewust en recycleer dit product via uw recycleerder na het verstrijken van de levensduur.

Sea responsable con respecto al medio ambiente y recicle este producto al finalizar su vida útil en el lugar de reciclaje 
correspondiente.

Siate responsabili verso l’ambiente e riciclate questo prodotto, al termine della sua vita d’uso, presso la vostra sede di 
riciclaggio.

Kierrätä tämä tuote sen käyttöiän lopussa ympäristövastuullisella tavalla paikallisella kierrätyslaitoksella.

Var miljömedveten och återvinn denna produkt efter dess användning.

Vi ber deg ta hensyn til miljøet og resyklere dette produktet ved hjelp av de rette resykleringsfasilitetene når produktet 
ikke lenger kan brukes.

Vis venligst hensyn til miljøet ved at levere produktet til det nærmeste genbrugsanlæg, når det ikke længere fungerer.

Por favor, assuma responsabilidade ambiental, reciclando este produto em suas instalações de reciclagem no final de 
sua vida útil.

SEE INSTRUCTIONS FOR USE

TYPE BF APPLIED PART

Limited Warranty
This warranty is extended only to the original purchaser/customer (or supplier non consumer who does 
not buy or resell). Altimate Medical, Inc., warrants the EasyStand against defects in materials and work-
manship as listed below.

• Steel Frames - 5 year warranty
• Hydraulic Actuator - 2 year warranty
• Upholstered components, plastic pads, rubber parts, painted surfaces, bearings and other parts not 
specifically identified above - 90 day warranty

Warranty on Electric lift option components is as follows:  
• Actuator & Hand Pendant – 2 year warranty 
• Control Box & Battery – 90 days 
• Battery Charger – 90 days 

The warranty period commences for the consumer on the purchase date from the seller/supplier. If the 
product is rented or otherwise not sold to a consumer, the warranty period commences from the date of 
invoice from Altimate Medical. Any product proven to Altimate Medical satisfaction to be defective and 
within warranty period, shall be repaired or replaced at Altimate Medical’s option.

ALTIMATE MEDICAL SOLE OBLIGATION AND YOUR EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY SHALL 
BE LIMITED TO SUCH REPAIR AND/OR REPLACEMENT. This warranty does not include any labor charges 
incurred in replacement parts installation. Freight charges to factory are at the expense of consumer to 
seller. Return freight charges will be prepaid by Altimate Medical. For warranty service, please contact 
the authorized supplier from whom you purchased your Altimate Medical product. In the event you do not 
receive satisfactory warranty service, please write directly to Altimate Medical at the address below. Do 
not return products to our factory without prior authorization.

LIMITATIONS AND EXCLUSIONS: The foregoing warranty shall not apply to serial numbered products if the 
serial number has been removed or defaced. Products subject to negligence, abuse, misuse, improper 
operation, improper maintenance, improper storage, or damages beyond Altimate Medical’s control are 
not covered by this warranty, and that evaluation will be solely determined by Altimate Medical. Products 
modified without Altimate Medical’s express written consent (including, but not limited to, modification 
through the use of unauthorized parts or attachments) are not covered by this warranty. The warranty shall 
not apply to problems arising from normal wear or failure to follow instructions. The warranty will be void if 
parts not manufactured by Altimate Medical or parts not complying with original equipment specifications 
are added to an Altimate Medical product. 

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES.  ALTIMATE 
MEDICAL SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES WHATSOEVER.

Altimate Medical maintains a policy of continual product improvement and reserves the right to change 
features, specifications, and prices without prior notification. Check with Altimate Medical for latest 
information.

Altimate Medical, Inc., 262 W. 1st St., Morton, MN 56270 USA
Phone: 507.697.6393  Fax: 507.697.6900  800.342.8968

easystand.com     info@easystand.com

Environmental Issues
After life of the product:
• Recycle in accordance with the recycling codes of your country.
• Recycle all metal parts.
• Plastic parts should be disposed of or recycled according to the directive in your country.
• Please inquire at your local disposal management and recycling center for local codes.
• Return hydraulic actuator or damping cylinder (Pow’r Up only) to Altimate Medical, Inc. Warranty
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Cleaning/Disinfecting 
•  Clean the EasyStand with a mild, non-abrasive disinfectant or soap and water.
•  Check the EasyStand at least weekly to ensure all nuts, bolts and adjustable parts are tightened securely, failure 

to do so may result in parts falling off which may cause a choking hazard for children.
• Do not use bleach or any other bleach-based cleaners on the EasyStand. 
• Disinfecting wipes are safe to use on metal and non-porous surfaces. 
• Use a damp sponge with mild soap or a mild, non-abrasive disinfectant.   
• Spot clean Neoprene with mild soap and water.  
• Neoprene covers may be removed and hand washed with water. Air dry the covers. Always use care when  

removing and replacing the covers.  
• Do not dry clean any upholstery items.
• If the EasyStand is being used with one user, clean the EasyStand on a monthly basis or as needed.
• If the EasyStand is being used in a multiple-user environment, the EasyStand should be cleaned after each use.

Urethane Coated Fabrics (Dartex or generic equivalent)
• The recommended cleaning and disinfection instructions should be followed whenever possible to avoid damage 

to the PU membrane which could lead to premature failure of the cover.
• For superficial dirt, use a disposable wipe and a warm solution of neutral detergent. Do not use abrasive cleaners. 
• Disinfect using a 0.1% sodium hypochlorite solution (1000ppm chlorine), stronger bleach solutions not 

recommended. 
• Thoroughly rinse any remaining cleaning solution with water and dry fabric before re-use or storage.
• Do not iron.

Hydraulic Actuator Maintenance 
•  An initial break-in period of approximately 50-100 full cycles is normal for the hydraulic unit. The very close fit of 

its mating parts gives each pump its own break-in “feel” and signature sound, signaled by a squeaking or a 
less-than-smooth stroke.

•  If the pump is leaking oil or not holding properly contact your local EasyStand Supplier for a replacement.  
•  Do not exert excessive force on the pump handle or use the pump handle to move an EasyStand. This may cause  

damage to the pump handle and/or the pump mechanism and will void any warranty.
•  User maintenance is not required or recommended on the hydraulic pump. Never apply lubricant, household oil,  

grease, or a similar product to any part of the unit. Some compounds may react with the seals used in the 
manufacture of this product. This may damage the unit and will void any warranty.

•  Do not exceed the rated weight limit.
•  If the EasyStand was shipped and exposed to a temperature of less than 50 degrees Fahrenheit, the hydraulic unit 

must warm to room temperature before use. Failure to follow this step could damage the unit and render it 
inoperable.

• Once the standing position is reached, the pump may settle back one stroke, this is normal.
•  It is not always necessary to push the pump handle all the way back to lower the seat. Try pushing the handle 

back in different positions if it is difficult to lower the seat. 
•  If the unit is in the standing position and unoccupied, it is necessary to apply pressure to the seat of the unit while 

pushing the pump handle back.

Purging The Hydraulic Actuator
The hydraulic pump on the EasyStand has a high probability of getting air trapped in the internal workings of the unit. 
This is usually caused by in-transit handling and is quite normal. Please follow the simple steps below, as manual hy-
draulic systems may never operate properly unless the entrapped air is correctly purged. The unit must be at room 
temperature for this procedure.

1. Pump the handle until the full extension is reached.
2. Now continue pumping the handle slowly for an additional 10 strokes. This will properly purge the system.

Maintenance

Maintenance
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Johdanto
Onneksi olkoon, olet uuden EasyStand -seisomatelineen omistaja! 
Me täällä Altimate Medicalissa olemme suunnitelleet EasyStand -telineen mukavuutta silmälläpitäen.

EasyStand -telineen kuvaus
EasyStand -mallisto on suunniteltu niille, jotka pystyvät liikkumaan itse, hoitajan tai nostolaitteen avulla. 
Se on hyödyllinen työkalu kuntoutukseen, kotiin, kouluun ja töihin. 
EasyStand -seisomateline tukee henkilöä sekä istuma- että seisoma-asennossa. 
Lukuisia erilaisia lisävarusteita on myös saatavilla, kuten käsiohjaus tai Power Up Lift -nostolaite henkilökohtaisia 
tarpeita varten.

Käyttötarkoitus
EasyStand Bantam -mallisto on tarkoitettu avustamaan niitä henkilöitä, joilla on vaikeuksia nousta seisomaan    
istuma-asennosta. Käyttäjän painon tulee olla maksimissaan 91 kg. 

Tämä käyttöohje on tärkeä osa seisomatelineen toimintaa ja kaikkien laitetta käyttävien tulisi lukea se huolella. 
Näin voimme taata, että EasyStand -teline kootaan oikein ja sitä käytetään mahdollisimman hyödyllisellä tavalla.

Altimate Medical suosittelee valvojan paikallaoloa EasyStand -telineen ollessa käytössä. 
Jos ilmenee ongelmia, jotka eivät ratkea tätä käyttöohjetta lukemalla, ottakaa yhteys paikalliseen toimittajaan 
tai soittakaa suoraan Altimate Medicalille numeroon 800-342-8968 tai 507-697-6393.
On tärkeää, että EasyStand Bantam -teline turvatarkastetaan viikoittain turvallisen käytön takaamiseksi.
Telineen käyttäjä voi itse säätää EasyStand -telinettä ohjeiden mukaisesti. Kun säädot on suoritettu, 
tarkasta EasyStand -teline taataksesi, että kaikki säädettävät osat ovat turvallisesti paikoillaan, kuten käyttöohjeessa on 
esitetty. Kuluneiden osien vaihdot tai suuremmat säädöt tulisi aina suorittaa paikallisen toimittajan tai huoltajan 
toimesta. 
Käytä ainoastaan Altimate Medical Inc.:in hyväksymiä osia turvallisuuden ja toimivuuden takaamiseksi.

Älä käytä EasyStand Bantam -telinettä ilman lääkärin suositusta. 
EasyStand Bantam -telineen käyttö ilman lääkärin suositusta saattaa johtaa terveydellisiin ongelmiin.
Suosittelemme ensin kunnollisen seisontaohjelman laatimista lääkärin tai fysioterapeutin kanssa.

Liity seisovaan joukkoomme!
Tavoitteemme on yksinkertainen – pyrimme saamaan liikuntarajoitteisia ihmisiä seisomaan heidän terveytensä 
edistämiseksi. Tapaa, jaa ja opi muilta liikuntarajoitteisilta ihmisiltä, erityishuomiota kaipaavien lasten vanhemmilta, 
lääketieteen ammattilaisilta ja seisomisen asiantuntijoilta sosiaalisessa verkostossamme. 
Kun pidät seisontaohjelmasi “ajatustesi kärjessä”, sinulla on paras mahdollisuus ylläpitää seisontarutiinia, 
joka maksimoi kaikki seisomisen edut!

Lue, ja ja kommentoi EasyStand Blogia osoitteessa .easystand.com  

EasyStand löytyy näistä sosiaalisista verkostoista:

Sivu 1
Options & Parts Detail
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Turvaohjeet 

sivu 2

Options & Parts Detail
• Ole hyvä ja lue huolellisesti kaikki turvaohjeet ennen telineen käyttöä. 
• Soita Altimate Medicalille numeroon 800-342-8968 tai 507-697-6393 jos sinulla on kysyttävää tai haluat tietää lisää.
• Jos käyttäjä ei täytä alla mainittuja vaatimuksia eikä häntä ole asetettu telineeseen asianmukaisesti kuntouttajan tai fysioterapeutin toimesta, 

Altimate Medical Inc. ei suosittele EasyStand Bantam -telineen käyttöä.
Bantam Medium- on suunniteltu kaikille 122-168 cm pitkille ja enintään 91 kg painaville henkilöille. 

• Tarkemmat yksityiskohdat löytyy osoitteesta www.easystand.com 

• EasyStand Bantam -telinettä ei tule käyttää konsultoimatta ensin fysioterapeuttia. Konsultoimatta jättäminen saattaa johtaa terveydellisiin ongelmiin. 
Suosittelemme hyvän seisontaohjelman laatimista ja fysioterapeutin valvontaa.

• EasyStand Bantam -seisontatelinettä tulisi aina käyttää asiantuntevan aikuisen läsnäollessa. Älä koskaan jätä lasta yksin Bantam -telineeseen.

• Älä säädä Bantam -telinettä telineen ollessa pystyasennossa. 
Poikkeus: Jos omistuksessanne on maattava versio, katso sivut 17-19. 
Kaikki asennon korjaukset tulee suorittaa asiantunteva hoitaja tai terveydenhuollon ammattilainen.

• On tärkeää tarkastaa EasyStand Bantam -teline vähintään viikoittain, jotta teline säilyy turvallisessa käyttökunnossa. 
Kiinnitä erityistä huomiota löystyneisiin osiin. Jos EasyStand -teline on varustettu Pow'r Up -nostolaitteella, tarkasta kaikki sähköjohdot kulumien varalta ja 
varmista, että ne ovat kiinnitetty huolellisesti. Kuluneiden osien vaihdon tai muiden tärkeiden säätöjen tulee suorittaa valtuutettu myyjä
tai huoltopalvelu. Ainoastaan Altimate Medicalin hyväksymiä varaosia tulee käyttää turvallisuuden ja käyttömukavuuden takaamiseksi.

• Jos EasyStand -telinettä käytetään kotiympäristössä, tarkasta teline ennen jokaista käyttökertaa lemmikkien, lasten tai tuholaisten aiheuttamien vaurioiden tai 
kulumien varalta.

• Älä säädä jalkaosia käyttäjän ollessa seisoma-asennossa. Keskustele fysioterapeutin kanssa oikeanlaisesta jalkojen asennosta ja kulmasta.

• Älä koskaan nosta jalkoja tai säädä selkätukea etuasentoon käsitukea säätämällä. Jalkatukea voi ainoastaan nostaa makuuasennossa, 
joka samalla laskee selkänojaa.

• Varmista, että tarvittavat tuet ovat tiukasti paikoillaan ennen lapsen saattamista seisovaan asentoon.

• Jos teline on ollut alle 10˚C lämpötilassa, sen tulee olla huoneenlämpöinen ennen käyttöä.

• Käyttöolosuhteet: Lämpötila: 5˚C - 40˚C, Ilmankosteus: 20% - 90% lämpötilan ollessa 30˚C, Ilmanpaine: 700 – 1060hPa.

• Varastointi/kuljetusolosuhteet: Lämpötila: -10˚C - 50˚C, Ilmankosteus: 20% - 90% lämpötilan ollessa 30˚C, Ilmanpaine: 700 - 1060hPa.

• EasyStand -telinettä voi käyttää enintään 3,050 metrin korkeudessa.

• EasyStand -telineen käyttöikä normaaliolosuhteissa on 5 vuotta. Huomio: Tämä voi vaihdella käyttömäärästä riippuen.

• Seisontateline on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan sisätiloissa tasaisilla pinnoilla. Pidä pyörät lukittuina käytön aikana.

• Telineen kuljetusta käyttäjän ollessa seisovassa asennossa ei suositella.

• Äärimmäiset sivuttaiset tai edestakaiset liikkeet voivat saada telineen kaatumaan.

• Telinettä suositellaan säilytettäväksi huoneenlämmössä normaalissa ilmankosteudessa.

• Altimate Medicalin tuotteet on tarkoitettu käytettäväksi Altimate Medicalin lisäosien kanssa. 
Muiden valmistajien lisäosat eivät ole Altimate Medicalin testaamia, jos niin ei ole erikseen mainittu, eikä niitä täten suositella käytettäväksi 
Altimate Medicalin tuotteiden kanssa.

• Tuotteeseen ei suositella muutoksia ilman kirjallista suostumusta (joihin sisältyy mm. muiden valmistajien osilla aikaansaadut muutokset) 
ja se kumoaa tuotteen takuun.

• EasyStand Bantam -sähkönostin täyttää IEC 60601-1 ja 60601-2 säädösten vaatimukset.*

• Liikkuvan mallin rengaslukko on tarkoitettu ainoastaan telineen pitämiseksi paikoillaan siirrettäessä tai paikallaan ollessaan, 
eikä sitä saa käyttää kelattavan jarruna liikkuvan yksikön pysäyttämiseen.

• Varoitus : Laite on valmistettu materiaaleista, jotka eivät pala normaaleissa olosuhteissa.

• Potilaan ja avustajan turvallisuuden vuoksi, roskia tms ei saa varastoida tai säilyttää laitteessa tai sen ympärille. 

Varoitus: Laite on tarkoitettu monille erilaisille käyttäjille; siksi telineessä on lukuisia säätöreikiä.
Vältä sormien tai muiden ruumiinosien laittamista kyseisiin reikiin.

Varoitus: Käytössä ollessaan laitteessa on lukuisia liikkuvia osia. 
Tutustu telineeseen huolella ja vältä laittamasta käsiä tai sormia liikkuville alueille. 

• Varoitus: Neuvo sivustakatsojia pysymään kauempana telineen ollessa käytössä. 

* Vain Bantam Pow’r Up -nostolaite
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1. Peruskokoonpano pitää sisällään: 2 5” etupyörää, 2 
lukkiutuvaa 5” takapyörää, käsikäyttöinen 
hydraulinen nostotoiminto kahvalla, istuinlevy, 
polvityynyt, jalkatuet; vain korkeussäätö, 
selkäverhoilu, sininen runkoväri

2. Aseta runko kuvan osoittamalla tavalla
asentaaksesi etupyörät.

3 . Poista asennusosat molemmista pyöristä ja aseta 
kuvan osoittamalla tavalla. Tässä järjestyksessä osat 
asennetaan. Kierretapissa on ruuvilukite valmiina. 
Älä poista tätä ainetta, se on tärkeää, jotta pyörien 
kiinnitys ei löysty ajan saatossa.

Kokoaminen

sivu 3

Recommended separation distances between portable and mobile 
RF communications equipment and the EasyStand Bantam Medium

The EasyStand Bantam Medium is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF distur-
bances are controlled. The customer or the user of the EasyStand Bantam Medium can help prevent electromagnetic 
interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (trans-
mitters) and the EasyStand Bantam Medium as recommended below, according to the maximum output power of the 
communications equipment.

Rated maximum output
power of transmitter

150 kHz to 80 MHz 80 MHz to 800 MHz 800 MHz to 2 .5 GHz

Separation distance according to frequency of transmitter

d = 1.2 √P

m

d = 1.2 √P d = 2.3 √P

.12 .12 .23

.38 .38 .73
1.2 1.2 2.3
3.8 3.8 7.3
12 12 23

W

0.01
0.1
1
10
100

NOTE 1: At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.
NOTE 2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and 
            reflection from structures, objects, and people.

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d in meters 
(m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output 
power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.
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4A. Aseta metallinen aluslevy kierretappiin 
pyörässä.

4B. Aseta pyörä runkoon kuten kuvassa

5A. Aseta kuppimainen aluslevy kierretappiin

5B. Aseta toinen metallinen aluslevy kuppimaisen 
aluslevyn sisään kierretappiin.

6. Aseta lukkomutteri paikoilleen kierretappiin ja
kiristä hyvin mukana tulleella työkalulla.

sivu 4

Guidance and Manufacturer’s Declaration - Electromagnetic Immunity

The EasyStand Bantam Medium is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer 
or the user of the EasyStand Bantam Medium should assure that it is used in such an environment.

Immunity Test

Conducted RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz to 80 
MHz

3 Vrms

Portable and mobile RF communications equipment 
should be used no closer to any part of the 
EasyStand Bantam Medium, including cables, than 
the recommended separation distance calculated 
from the equation applicable to the frequency of the 
transmitter.

Recommended separation distance

d = 1.2 √P

d = 1.2 √P 80 MHz to 800 MHz

d = 2.3 √P800 MHz to 2.5 GHz

Where P is the maximum output power rating of the
transmitter in watts (W) according to the transmitter
manufacturer and d is the recommended separation
distance in meters (m).

Field strengths from fixed RF transmitters, as deter-
mined by an electromagnetic site surveya, should 
be less than the compliance level in each frequency 
range.b

Interference may occur in the vicinity of equipment 
marked with the following symbol:

IEC 60601 
Test Level

Electromagnetic Environment - Guidance

NOTE 1: At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.
NOTE 2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and 
            reflection from structures, objects, and people.

Compliance 
Level

Radiated RF
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz to 2.5 
GHz

3 V/m

a Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile 
radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. 
To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be 
considered. If the measured field strength in the location in which the EasyStand Bantam Medium is used exceeds the 
applicable RF compliance level above, the EasyStand Bantam Medium should be observed to verify normal operation. If 
abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as re-orienting or relocating the 
EasyStand Bantam Medium.

b Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m.

4A 4B

5A 5B
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7. Aseta musta hattu asennusosien suojaksi.

Toista nämä työvaiheet toisen pyörän asentamiseksi.

8. Aseta teline kuten kuvassa. Jos selkäosaa EI
tilattu, etene vaiheeseen 21

Aseta selkä sekä säätövarsi (following arm) kuten 
kuvassa

9A. Poista ruuvi säätövarresta ja laita se sivuun. 
Tarvitset sitä myöhemmin.

9B Säätövarressa: pyöritä nuppi koko matkan löysäksi, 
taita nupin harmaa vipu täysin auki kunnes kuuluu 
”click”

sivu 5

Guidance and Manufacturer’s Declaration - Electromagnetic Emissions
The EasyStand Bantam Medium is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer 
or the user of the EasyStand Bantam Medium should assure that it is used in such an environment.

Emissions Test

RF emissions CISPR 11 Group 1 The EasyStand Bantam Medium uses RF energy only 
for its internal function. Therefore, its RF emissions 
are very low and are not likely to cause any interfer-
ence in nearby electronic equipment.
The EasyStand Bantam Medium is suitable for use 
in all establishments, including domestic establish-
ments and those directly connected to the public 
low-voltage power supply network that supplies 
buildings used for domestic purposes.

Compliance Electromagnetic Environment - Guidance

RF emissions CISPR 11 Class B

Harmonic emissions
IEC 61000-3-2

Class A

Voltage fluctuations/
Flicker emissions
IEC 61000-3-3

Complies

Guidance and Manufacturer’s Declaration - Electromagnetic Immunity

The EasyStand Bantam Medium is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer 
or the user of the EasyStand Bantam Medium should assure that it is used in such an environment.

Immunity Test

Electrostatic
Discharge (ESD)
IEC 61000-4-2

± 6 kV contact
± 8 kV air

± 6 kV contact
± 8 kV air

Floors should be wood, concrete, or ceramic tile. If 
floors are covered with synthetic material, the rela-
tive humidity should be at least 30 %.

Mains power quality should be that of a typical com-
mercial or hospital environment.

IEC 60601 
Test Level

Electromagnetic Environment - Guidance

Electrical Fast
Transient/Burst
IEC 61000-4-4

± 2 kV for power 
supply lines
± 1 kV for input/
output
lines

Surge
IEC 61000-4-5

± 1 kV line(s) to 
line(s)
± 2 kV line(s) to 
earth

Compliance 
Level

± 2 kV for power 
supply lines
± 1 kV for input/
output
lines

± 1 kV line(s) to 
line(s)
± 2 kV line(s) to 
earth

Mains power quality should be that of a
typical commercial or hospital environment.

Voltage dips, short
interruptions and
voltage variations on
power supply input
lines
IEC 61000-4-11

<5 % UT
(>95 % dip in UT)
for 0,5 cycle
40 % UT
(60 % dip in UT) 
for 5 cycles
70 % UT
(30 % dip in UT)
for 25 cycles
<5 % UT
(>95 % dip in UT) 
for 5 s

<5 % UT
(>95 % dip in UT)
for 0,5 cycle
40 % UT
(60 % dip in UT) 
for 5 cycles
70 % UT
(30 % dip in UT)
for 25 cycles
<5 % UT
(>95 % dip in UT) 
for 5 s

Mains power quality should be that of a typical 
commercial or hospital environment. If the user of 
the EasyStand Bantam Medium requires continued 
operation during power mains interruptions, it is 
recommended that the EasyStand Bantam Medium 
be powered from an uninterruptible power supply or 
a battery.

Power frequency
(50/60 Hz) magnetic
field
IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Power frequency magnetic fields should be at levels 
characteristic of a typical location in a typical 
commercial or hospital environment.

NOTE: UT is the a.c. mains voltage prior to application of the test level.

Following Arm

9A 9B
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10.Aseta säätövarsi paikoilleen, kunnes punainen
asetus on esillä säätövarressa.

11.Aseta ruuvi (jonka laitoit sivuun) takaisin
paikoilleen ja kiristä hyvin kuusiokoloavaimella.
Taita harmaa lukitusvipu kiinni-asentoon ja kiristä
nuppi hyvin.

12A. Poista 2 suojusta lonkan nivelkulmasta 
selkäosassa. Molemmassa suojuksessa on 3 pientä 
senkattua ruuvia.

12B. Aseta suojukset ja ruuvit sivuun, tarvitset näitä 
myöhemmin.

sivu 6

CAUTION: Using the emergency mechanical release as the primary means of returning to the seated 
position can cause damage to the unit. Only use the mechanical release in 
emergency situations.   

All Altimate Medical electric lift products are equipped with a mechanical 
release to be used in emergency situations.  

FIG . C-The release allows the user to be lowered to a seated position in the 
unlikely occurrence of the battery losing charge while the user is in a 
standing position. The actuator only retracts if the release is pulled and there 
is weight on the seat. The release is located on the left side of the seat and 
is signified by a red tag with the word “EMERGENCY.”

1.  To activate the emergency mechanical release pull out the quick release 
pin located underneath the seat.

2.  Squeeze the handle and if necessary, push down on the handle. 

Battery Replacement
The batteries are enclosed in the control box of the Pow’r Up Lift (the black box where the cords are 
plugged in). Once the batteries have reached their end of life and need to be replaced, do not open the 
control box; please contact Altimate Medical Customer Service or your medical equipment dealer for 
information about purchasing a replacement control box. It is recommended that the batteries be replaced 
every four years.  

Please contact a local recycling authority for information about disposing of the old batteries.

IP Rating 
The IP rating is a classification system indicating the protection degree from dust, water and impact for 
electrical equipment and enclosures. Pow’r Up Lift components are rated at IP21. The definition for IP21 is 
as follows:  

First character definition: 2 - Protected against solid foreign objects of 12.5mm diameter and greater.
Second character definition: 1 - Protected against vertically falling water drops.

Electromagnetic compatibility
Pow’r Up Option components have been designed and tested to meet the applicable EMC requirements. It 
is unlikely that you will encounter problems with your EasyStand due to inadequate electromagnetic 
compatibility. However, if you notice any unusual (such as intermittent) behavior of your Pow’r Up option 
and the EasyStand is being used next to possible interfering equipment such as mobile phones, 
microwaves, or radio broadcast masts, this could be an indication of electromagnetic interference. If such 
behavior occurs, use the mechanical release to lower the unit to the seated position and move the 
EasyStand away from the interfering equipment. Please report any instance of possible electromagnetic 
interference to AMI’s Customer Service Department.  

FIG . C

Activating the Mechanical Emergency Release

12A 12B
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13 Poista pultti, muovinen aluslevy, metallinen 
aluslevy sekä mutteri telineen molemmilta 
puolilta

14. Toisen henkilön auttamana aseta selkäosa
istuinosaan kuten kuvassa

15 Tasaa reiät kohdilleen ja aseta muovinen aluslevy 
istuimen ja selkäosan osien väliin kuten kuvassa. 
työnä pultti sisäpuolelta. Tee sama toisella puolella.

sivu 7

Charging the Battery
The EasyStand Bantam Medium Pow’r Up Lift uses two 12-volt sealed lead batteries rated at 2.9 amps 
each. An EasyStand Bantam Medium can be lifted approximately 100 times on one full battery charge. 
An audible alarm will sound when the battery is low. Please charge the battery after the alarm sounds. 
A battery needing to be fully recharged will take approximately 8 hours. The EasyStand Bantam 
Medium can be raised to the standing position while being charged. The function of the charger is to 
detect a full battery and then provide a constant potential power supply to hold the 
battery at a full condition without overcharging. When the battery EMF 
rises to a factory preset point, the charger circuit will not allow the peak 
output voltage to exceed that value. This factory setting protects a battery 
from excessive depletion of electrolyte, which can occur from overcharg-
ing. The charger can be found in the tool pouch on the back of the unit.

CAUTION: Use only the Linak charger, model numbers 10CH01S-00,
provided by Altimate Medical with the Pow’r Up option.

1. Plug the receptacle into a wall outlet. The length of the charger cable 
is 80” (203cm). The light on the charger will be green indicating an open 
circuit.
2. FIG . A- Plug the charger cord into the side of the hand control. The light 
on the charger will turn yellow indicating the batteries are being charged. 
The length of the hand pendant cable is 30” (76cm), retracted.
3. FIG . B- The unit will arrive unplugged from the battery, plug in the white 
cord that supplies power to the actuator and the black cord that supplies 
power to the remote. The black cord has a notch on it to orient the 
connector properly. Fully charge battery before use.
Note: The white cord has a rubber washer on it, which makes it very sticky 
and sometimes will not get pushed in completely, make sure to push the 
cord all the way into the battery.
4. When the batteries are charged, the light on the charger will turn green.
5. Fully charge the batteries every three months or less during periods of 
intermittent or non-use.

CAUTION: The Bantam Medium Pow’r Up Option is not designed for 
continuous use. Duty Cycle 5% Max, 1 min. / 19 min.

Raising the Lift - Press the UP (arrow up) button on the hand control to lift 
the seat.

Lowering the Lift - Press the DOWN (arrow down) button on the hand control to lower the seat.

CAUTION: Ensure the cables are attached properly per the instructions for use. Do not allow the cables 
to drag on the floor or to catch on objects.  

Pow’r Up Lift Option Usage

FIG . A

FIG . B

The hand pendant is a 
Type BF applied part.
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16 Aseta metallinen aluslevy ja lukkomutteri pulttiin

17. Kiristä hyvin mukana tulevilla
kuusiokoloavaimella ja kiintolenkillä.
Älä kiristä liikaa.

Toista työvaiheet toisella puolella.

18. Jos Pow’r Up sähkötoiminen nosto on tilattu
lisävarusteena, aseta pultti asennusrautaan laitteen
sivulla.

Jos Pow’r Up sähkötoimintoa ei tilattu, 
siirry kohtaan20

sivu 8

Head Support Adjustment

25 . To adjust the head support height, loosen the knob 
on the back of the back option, move to desired position 
and tighten securely.

26A . To adjust the head support depth, loosen the knob 
on the back of the headrest and slide into desired posi-
tion, tighten securely.

26B . To adjust the head support angle, loosen the 
ratchet handle and place into desired position. Tighten 
securely.

Foot plate Adjustment

27 . Adjust the foot plate by loosening the red ratchet 
handle on the foot plate, up or down and to the desired 
angle, tighten securely. Foot plates maybe be inverted 
for increased range.

Knee pad Adjustment 

28 . To adjust the knee pads, loosen the knobs and move 
into position. Tighten securely once desired position is 
complete. The standard knee pads have depth and pad 
rotation adjustments only. The Swing Away Knee pads 
swing out of the way by depressing the red button, they 
also have width and height adjustments.

Caution: Make knee pad adjustments while the user is in 
the seated position only.

25.

27.

26A. 26B.

28.
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B
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D

E
F
G

19. Asenna ohjausyksikkö kuten kuvassa

A-A-pultti
B-B-asennusrauta
C-C-kovera-aluslevy
D-D-ohjausrasia
E-E-kovera-aluslevy
F-F-metallinen-aluslevy
G-G-mutteri

20A. Aseta suojus takaisin paikoilleen, niin että 
Easystand logo on oikein päin.

20B Aseta ylin ja tain ruuvi paikoilleen ja kiristä 
hyvin, kolmas ruuvi ruuvi asennetaan myöhemmin

21. Lukitse pyörät, toisen avustamana aseta teline
kuten kuvassa.

sivu 9

Swing-Away and Shadow Tray Adjustment

21 . To adjust the tray height, loosen both knobs on the 
back of the unit and set to desired position. Tighten 
knobs securely.

Back Option Adjustment

22 . To adjust the back angle, adjust the knob to the 
desired position.

Lateral Support Adjustment

23 . The lateral supports are optional and can be 
removed for transferring. The lateral support width can 
be adjusted by loosening the knobs on the back of the 
unit. Always tighten securely.

The lateral supports have a number of attachment holes 
on the back of the pad which will allow for additional 
positions vertically and horizontally. The pads may also 
be bolted on at a straight, 90º, 180º, or 270º position.

Please check for fit and interference by bringing the unit 
to the full standing position and back to sitting again 
without a user seated in the unit. Due to the variety of 
adjustments that can be made the pads may not work 
properly in all settings or configurations.   

Hip Support Adjustment

24 . The hip supports are optional and can be removed 
for transferring. The hip support width can be adjusted 
by loosening the knobs underneath the seat. Loosen the 
knob on the side of the unit to adjust the hip support 
width. Always tighten securely.

The hip supports have a number of attachment holes on 
the back of the pad which will allow for additional 
positions vertically and horizontally.  The pads may also 
be bolted on at a straight, 90º, 180º, or 270º position.

Please check for fit and interference by bringing the unit 
to the full standing position and back to sitting again 
without a user seated in the unit. Due to the variety of 
adjustments that can be made the pads may not work 
properly in all settings or configurations.

21.

22.

23.

24.
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22. Poista kaikki 4 pulttia eturungosta. Eturungon
avoin osa alaspäin suunnattuna, aseta pyörällinen
eturunko istuinrunkoon.

23. Aseta kaikki 4 pulttia molempien runkojen
läpi, aloita kaikkien 4:n kiristäminen vähitellen,
kiristä sitten hyvin.

24. Aseta molemmat jalkatuet runkoon, säätövipu
rungon ulkopuolelle.

sivu10

Swing-Away Shadow Tray Adjustment

17 . To swing-away tray, loosen one knob and swing tray 
away.

18 . To adjust tray depth, loosen knob under tray, set to 
desired depth and tighten securely.

19 . To adjust tray angle, loosen one lever clamp 
approximately 2 turns at either side of the tray where 
the extension tubes are attached, as shown. Support 
the tray with one hand before fully loosening the second 
lever clamp.

20 . Adjust to desired angle and tighten securely

Caution: Extra care should be exercised if the tray is 
adjusted with a patient seated in the unit to ensure they 
are being supported by a chest vest, chest strap or 
similar supportive device. Lateral guides by 
themselves, even models with an anterior inward curve, 
should not be relied upon for frontal support.

Caution: Never adjust or remove the tray while the 
patient is standing or in a partially standing position.

17.

18.

19.

20.

Adjustments & Usage
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25A. Jos makuu/kallistus (supine)- toiminto tilattiin, 
aseta teline takaisin pyörilleen.   

Paikanna pultit ja koverat aluslevyt rungon takaosasta 
(vas).

25B. Tue koveraa aluslevyä ja poista vain mutterit. 
Aseta ohjausyksikön asennuslevy pultteihin.

Jos makuu/kallistus-toimintoa ei tilattu, 
siirry kohtaan 28

26. Aseta mutterit pultteihin ja kiristä hyvin

27A. Aseta kaapelit ohjaus levyyn. 
Aseta ohjauslevyn reikä rungon reikää vasten 
ja paina muovinen kiinnityspinni 
molempien reikien läpi.
Huom: Kaapeleiden muoviset ohjauslevyt ja 
kiinityspinnit ovat ohjausyksikön pakkauspussissa 

27B. Tee sama vastapuolella. 
Älä väännä kaapeleita ohjausyksikköä asentaessa. 
Ohjausyksikön käytöstä lisää s. 17

sivu 11

Shadow Tray Adjustment

13 . To adjust tray depth, loosen each knob as shown 
all the way loose. Then flip the gray plunger lever in the 
center of each knob fully open until it “clicks”. Continue 
to loosen the knob until resistance is felt. DO NOT 
continue to turn the knob counterclockwise. Forcing the 
knob past its stop will damage the mechanism.

The tray may now be removed completely, or adjusted to 
the desired position using the click detent positions as a 
guide.

14 . Release the gray plunger levers to re-engage the 
locking plungers in the clamp knobs. You may need to 
partially tighten the knobs and slightly move the tray 
back and forth to allow the locking pins to engage their 
“home” positions. Fully close the gray plunger levers and 
tighten the knobs to secure the tray.

15 . To adjust tray angle, loosen one lever clamp 
approximately 2 turns at either side of the tray where 
the extension tubes are attached, as shown. Support 
the tray with one hand before fully loosening the second 
lever clamp.

16 . Move the tray surface to the desired angle and 
re-tighten both lever clamps securely. 

Caution: Extra care should be exercised if the tray is 
adjusted with a patient seated in the unit to ensure they 
are being supported by a chest vest, chest strap or 
similar supportive device. Lateral guides by 
themselves, even models with an anterior inward curve, 
should not be relied upon for frontal support.

Caution: Never adjust or remove the tray while the 
patient is standing or in a partially standing position.

13

15.

16.
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28. Jos lisävaruste Shadow pöytä tilattiin,
aseta pöytä ylösalaisin kuten kuvassa.
Käännä säätövarret kuten kuvassa.
Poista 4 ruuvia pöytälevyn pohjasta ja aseta pöytälevyn
kiinnitysraudat ja linjaa reiät kohdilleen, aseta 4 ruuvia
paikoilleen ja kiristä hyvin.

29. Lukitse telineen pyörät, löysää pöytälevyn
kiinnityksen nupit täysin auki, taivuta harmaa
lukitusvipu auki asentoon, kunnes kuulet ”click”.
Aseta pöytälevyn varret pöytälevyn kiinnittimeen
kuten kuvassa.
(pöydän säädöistä lisää s. 20)

30. Jos sivulle taittuva (swing away) pöytä tilattiin;
käyttämällä kiintolenkkiavainta, irrota mutterit
pöydän varressa olevasta pultista ja heitä mutterit pois.
Huolehdi, että kaikki asennusosat pysyvät paikoillaan.

VAROITUS: Kun pöytä on asetettu haluttuun 
asentoon, huolehti että vipuruuvit pöydän sivuilla ovat 
hyvin kiristetty.

sivu 12

Controller Usage

12 . Supine Mode

Caution: A properly fitted and adjusted headrest MUST 
be used with the supine option.

The Bantam Medium with Supine Option functions both 
as a sit-to-stand stander and a supine stander. It may be 
safely switched between modes at will, without 
removing the user from the stander.

Caution: Do not make back angle adjustments while in 
supine mode.

• The unit is locked into supine mode as soon as the 
controller is set in that position.

• The foot bracket supports and back support are
locked in relation to each other in Supine mode.
When in partial supine or full supine the user can
be elevated to an upright position or descended to
a reclined position.

• If the unit is locked in supine mode, you must only
elevate the unit to the point where the footplate bracket 
comes perpendicular to the floor. DO NOT CONTINUE 
TO ELEVATE THE UNIT PAST THIS POINT. Forcing the 
unit to elevate past its stopping point could result in 
damage to the unit.

• The unit is equipped with a Mechlok bypass. This 
mechanism prevents component damage in the event of
over-travel while locked in “Supine” mode. If in supine 
mode with the legrest assembly up against the seat 
column (vertical), the Mechlok bypass will be activated. 
If you wish to maintain supine position while lowering 
the seat, it is necessary to push forward against the leg-
rest assembly for a few degrees while lowering the unit 
until the Mechlok bypass de-activates. If this is not done, 
the stander will behave as though it is in “Sit-to-Stand” 
mode, allowing the user to return to a seated position.

Caution: When in supine mode, if the limit is reached 
where the foot bracket is perpendicular
to the floor, but the user wishes to continue to a 
straighter standing position you must change
the controller to sit to stand mode . This will allow 
the user to continue toward upright standing
without damaging the unit .

12.
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31A. Käännä pöydän kiinnitysvarsi kuten kuvassa 
nuolella näytetään

31B. Aseta vipuruuvi pulttiin ja kiristä hyvin. 

Toista sama toisella puolella.

32. 2 nuppia on pakattu osien pussiin.
Ruuvaa nupit molemmin puolin paikoilleen pöydän
asennusosaan. Aseta pöytä paikoilleen ja kiristä
hyvin.

33. jos päätuki tilattiin, löysää nuppia ja aseta päätuki
paikoilleen, kiristä hyvin.

sivu 13

Controller Usage

11 . Sit-to-Stand Mode

• The unit is locked into sit to stand mode when the
foot bracket is locked to the base frame.

• Please note that even though the controller is set
to sit to stand mode, the foot plate bracket must
be brought perpendicular to the floor and locked
into place. If the bracket is not already in position
this can be accomplished by:

- Pushing the back all the way forward to the end of its 
range (approximately 90 upright).

- Pushing the footplate bracket all the way down and 
backward toward the base to the end of its range.

• Listen for a clicking sound to indicate that the unit is 
locked into sit to stand mode.

• If you can move the back support, or foot supports 
forward or backward, the unit is not yet locked in sit to
stand mode.

• The sit to stand mode allows the user to move be-
tween sitting and standing positions. The hip and knee 
pivot points articulate while maintaining constant angles 
for the back and foot support bracket.

11.
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Controller Usage

Go to easystand.com/videos for a short video on the 
controller usage.

Designed with ease of use and the safety and comfort of 
the user in mind, the Controller (as shown) is the single 
point of operation for the supine option. 

8 . The Controller has 3 positions: Neutral, Sit-to-Stand, 
and Supine.  

9 . There is a spring loaded safety collar (red colored) 
which prevents inadvertent switching between modes. 
It must be lifted upward into the shift knob before the 
mode can be changed.

10 . Neutral Mode

• The controller should only be set in the neutral 
  position when changing between the sit to stand 
  and supine positioning modes. 

• Do not leave the controller in neutral position with 
  a person in the Bantam. 

• The neutral position allows the foot bracket 
  supports, and the back support to move freely at 
  the hip and knee pivot points to go into partial    
  supine or full supine. 

Caution: If the back angle adjustment has been reclined 
prior to switching into Neutral mode, the amount of 
recline will remain relative to its previous adjustment. 
For example, if the back is adjusted to 10 degrees 
reclined while the patient is seated, the backrest will be 
10 degrees BELOW parallel with the seat if the unit is 
placed in full supine. For the comfort and safety of the 
patient, the operator or attendant must be fully aware of 
back angle adjustment and should confirm “same color” 
settings on the seat depth and following arm BEFORE 
switching to Neutral or Supine modes.

Important: All seat depth and following arm 
adjustments should be made with the Controller in 
the Sit-to-Stand mode .

8.

9.

10.
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34. Aseta polvitukien kiinnikkeet istuimessa olevaan
putkeen. Paina jousinappia saadaksesi polvituen
paikoilleen, päästä jousinapista ja työnnä kunnes
jousinappi lukittuu paikoilleen. Kiristä nupit hyvin.
Sivulle taittuvat polvituet: aseta putkeen ja kiristä hyvin.

35. Poista nupit (ruuvit vakiopolvituissa) polvituista,
aseta polvituet kiinnitysrautaan pidempi tyynyn reuna
ulospäin sekä saumapuoli alaspäin.
Aseta haluttuun paikkaan ja kiristä hyvin.

36A. Poista pultit ja mutterit pumpun kahvan 
kiinnikkeestä. 
Aseta pumpun kahvan putki pumppuun ja linjaa reiät. 
Aseta ruuvit ylhäältä läpi ja aseta mutterit pohjaan. 
Kiristä hyvin.

36B. Poista ruuvit kahvan yläpäästä. Aseta kahvan yläosa 
kahvaan, linjaa reiät ja aseta ruuvit paikoilleen. 
Kiristä hyvin.

36A 36B
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Seat Depth Adjustment

1 . Prior to adjusting seat depth, make sure the Controller is 
in the “Sit-to-Stand” position. The seat should be 
lowered to a seated position for easiest adjustment.

2 . Loosen the knob on the outer right side of the seat tube 
frame underneath the seat. One full turn should be suffi-
cient.

3 . With one hand supporting the back (if equipped) 
depress the spring button on the outer left side of the seat 
tube underneath the seat. Using the back as a lever, move 
the seat depth to the desired setting, noting the color. If the 
seat depth does not move freely, check the seat upholstery 
at the front of the seat to ensure it can slide freely with the 
telescoping seat surface, you may need to release it from 
the velcro. Velcro is used to attach it to the front on the unit.

Re-tighten the knob at this time. If the unit is not equipped 
with a back, the adjustment is complete. 
Otherwise continue.

4 . Loosen the knob on the following arm. 

5 . With one hand supporting the back assembly flip the gray 
plunger lever in the center of the knob fully open. Then 
continue to loosen the knob until resistance is felt. DO NOT 
continue to turn the knob counterclockwise. Forcing the 
knob past its stop will damage the mechanism.

Caution: Make sure to have one hand supporting the back 
assembly, flipping the gray plunger lever will cause the back 
assembly to move freely.

6 . Using the back as a lever, adjust the following arm so that 
the color of the seat depth decal matches the color in the 
indicator window on the following arm (indicator window as 
shown).  

Release the gray plunger lever to re-engage the locking 
plungers in the clamp knobs. You may need to partially 
tighten the knob and slightly move the back assembly to 
allow the locking pin to engage their “home” position. Fully 
close the gray plunger lever and tighten the knobs securely.

7 . After achieving the desired seat depth, rotate the back 
angle adjustment knob so the seat/back is in the desired 
angle.

Adjustments & Usage
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Adjustments & Usage
Read all instructions thoroughly before beginning any adjustments.

1.
37. Pumppaa telinettä pystyasentoon, kunnes pääset
käsiksi suojuksen alimpaan asennusreikään.
Aseta ruuvi paikoilleen ja kiristä hyvin.

38 . Jos lisävarusteena saatava kyynärpää suojat
on tilattu, poista rintasuoja pöytälevystä.
Irrota pultit ja vaihda ne kyynärpääsuojien mukana
tuleviin pultteihin. Aseta kyynärsuoja pöytälevylle.
Linjaa rintasuojan kiinnitys reikiin,
aseta pultit pöytälevyyn ja kyynärsuojaan.
Kiristä huolellisesti.

4.

7.

2. 3.

6.

5.
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Säädöt ja käyttö

Säädöt & Käyttö Lue kaikki ohjeet

huolellisesti ennen säätöjen aloittamista

Istuinsyvyyden säätö

1 . Ennen istuinsyvyyden säätöä, huolehti että ohjausyksikkö on ”sit-
to-stand” tilassa.

Istuimen tulisi olla laskettuna istuma-asentoon helpottamaan säätöä.

2 . Löysää säätövipu oikealla puolella istuinputken rungossa istuimen 
alla. Yhden täyden kierroksen pitäisi riittää.

3 .Tue toisella kädellä selkäosaa (jos tilattu), paina jousinappia 
istuimen runkoputken ulkopinnalla vasemmalla puolella, istuimen 
alla.  Käytä selkää vipuvartena, siirrä istuinsyvyys haluttuun 
asentoon, huomioi väri. Jos istuin ei liiku vapaasti, tarkista 
istuinkangas istuimen etuosassa ja tarkista että se liikkuu vapaasti 
teleskooppisen istuimen mukana. Voit joutua irrottamaan sen 
tarrasta. Tarra on istuinkankaan kiinnittämistä varten istuimen 
etuosaan.

Kiristä vipuruuvi. Jos selkäosaa ei tilattu, on säätö valmis. Muussa 
tapauksessa jatka.

4 . Löysää nuppi säätövarressa.

5 . Tue yhdellä kädellä selkäosaa, käännä nupin keskellä oleva 
harmaa lukitusvipu täysin auki asentoon.

Sen jälkeen löysää nuppia lisää, kunnes tunnet vastustusta. ÄLÄ 
JATKA kääntämistä vastapäivään. Nupin pakottaminen yli sen 
päätepisteen vahingoittaa mekanismia.

Huomio: Pidä huoli, että tuet toisella kädellä selkäosaa, harmaan 
lukitusvivun vapauttaminen aiheuttaa selkäosan vapaan liikkumisen.

6 . Käytä selkäosaa vipuvartena, säädä säätövarsi niin, että väri 
istuinputkessa on sama kuin säätövarren ikkunassa. (säätövarren 
ikkuna kuten kuvassa). Vapauta harmaa lukitusvipu aktivoidaksesi 
lukitusvivut. Voit joutua osittain kiristämään nuppia ja hieman 
liikuttamaan selkäosaa saadaksesi jousinapit lukittumaan 
paikoilleen. 

Sulje harmaa lukitusvipu täysin ja kiristä nupit hyvin.

7 . Säädettyäsi halutun istuinsyvyyden, säädä selkäosan haluttu 
kulma kääntämällä selkäosan kulman säätönuppia.

1.
37 . Pump the unit up until you have access to 
the third bolt on the hip pivot cover, insert bolt 
and tighten securely.

38 . If you ordered the optional Elbow Pad Cut 
out, remove the Chest Pad from tray. Disregard 
bolts, replace bolts with bolts in the bag with the 
Elbow Pad Cutout.

Place Elbow Pad Cutout onto the tray. Line up 
Chest Pad bracket with holes, insert bolts into 
Tray and Elbow Pad Cutout. Tighten securely.

4.

7.

2. 3.

6.

5.
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Ohjaimen käyttö    Vieraile easystand.com/videos
tutustuaksesi lyhyeen opastusvideoon ohjausyksiköstä 
(Controller)
Ohjain on suunniteltu helpoksi ja mukavaksi käyttää käyttäjää 
ajatellen. Ohjaimessa on kaikki tarvittava makuuasentoa varten.

8.Ohjaimessa on kolme asentoa,
Sit-to-Stand -tila (istumasta seisomaan), neutraalitila ja
supine (makuutila/kallistus).

9.Ohjaimessa on jousella toimiva turvakatkaisin (punainen),
joka estää tahattoman tilan vaihdon.
Katkaisijaa on nostettava ylös, ennen kuin käyttötilaa voidaan
vaihtaa.

10 . Neutraali tila

• Ohjain tulisi asettaa neutraali tilaan vain kun vaihdetaan
istumasta seisontaan (sit to stand) -asennosta makuutilan
(supine) käyttöön.

• Ohjainta ei saa jättää neutraaliin tilaan, jos käyttäjä on
Bantam-seisomatelineessä.
Neutraalissa tilassa teline ei anna käyttäjälle mitään tukea.

• Neuraali tila mahdollistaa  polvi- ja selkäkulman säädön
vapaasti mennessä osittaiseen tai täysin makuutilaan.

8.

9.

10.

Huomio: Jos selkäosan kulma on ollut säädettynä auki ennen 
siirtymistä neutraali tilaan, kulma säilyy suhteessa aiempaan 
asetukseen. Esimerkiksi, jos selkäosa on säädetty 10 astetta auki 
käyttäjän ollessa telineessä, selkäosa on 10 astetta ALLE 
vaakatason (istuimen tason) jos teline on laskettu täysin 
selinmakuu asentoon (supine). Käyttäjän mukavuuden ja 
turvallisuuden vuoksi avustajan täytyy olla täysin tietoinen 
selkäosan kulmansäädöstä ja hänen tulisi varmistaa, että ”sama 
väri” asetus on istuinputkessa ja säätövarressa ENNEN KUIN 
siirrytään neutraali tai selinmakuu (supine) tilaan.

Tärkeää: Kaikki istuimen syvyysasetukset ja 
säädöt tulee tehdä ohjaimen ollessa 
Istumasta seisontaan -tilassa.

sivu 17

34 . Insert each knee pad assembly into the tube 
along the seat post. Depress the spring button 
to allow the bracket to slide into place, advance 
until the spring button locks into place. Tighten 
knobs securely. For Swing-Away knees, place 
into the tube, and tighten knob securely.

35 . Remove knobs (bolts on standard knees) 
from the knee pads, place the knee pads on the 
bracket with the larger end of the pad to the 
outside and the seamside down. Place into 
desired position and tighten securely. 

36A . Remove bolts and nuts from the pump 
handle socket. Place pump handle socket onto 
pump and align holes. Place bolts through top of 
the pump handle socket and place nuts on 
bottom. Tighten securely. 

36B . Remove bolts from pump handle top. Place 
pump handle top on pump handle and align 
holes. Tighten securely.

36A 36B



31A . Flip the tray arm as shown.

31B . Place the ratchet handle onto the bolt and 
tighten securely.

Repeat steps for the other side. 

32 . There are 2 knobs in the parts bag.
Screw each knob into the tray bracket on
the unit. Place tray onto unit. Tighten securely.

33 . If a Head Support was ordered, loosen the 
knob and insert Head Support, tighten securely. 

Assembly
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Ohjaimen käyttö 

11. Istumasta seisontaan -tila (sit-to-stand)

• Teline on lukittu istumasta seisontaan – tilaan,
kun jalkatuen kiinnike on lukittu runkoon.

• Huomaa, että vaikka ohjain on asetettu istumasta
seisontaan -tilaan, jalkatuen kiinnikkeen pitää olla
kohtisuorassa
lattiaan ja lukittuna paikoilleen. Jos kiinnike ei ole
valmiiksi tässä asennossa, tämä voidaan tehdä seuraavasti :

- Työntämällä selkää eteenpäin loppuun asti
   (noin 90 pystyssä)
- Työntämällä jalkalaudan kinnikkeet kokonaan alas ja taakse 
kohti lattiaa sen alueen loppuun. 

• Teline on lukittu istumasta seisontaan -tilaan, kun kuuluu
kilahdus.

• Jos vain siirrät selkä- tai jalkatukia eteen- tai taaksepäin,
teline ei ole vielä lukittu istunmasta seisontaan -tilaan.

• Istumasta seisontaan -tila mahdollistaa käyttäjän vaihdella
istuma- ja seisoma-asennon välillä.
Istuin nousee ja laskee, polvi- ja lonkkakulmat muuttuvat
selkäosan ja jalkatukienputkien kulmaa muuttamatta.
Tämä pitää potilaan ylävartalon pystysuorassa
koko liikkeen ajan.

11.

sivu 18 

31A 31B



28 . If the optional Swing-Away Shadow Tray was 
ordered, place the tray upside down as shown.
Flip the chrome arms as shown, remove 4 bolts 
from bottom of the tray. Place arm brackets onto 
tray and line up holes in arm bracket with holes 
on the tray. Insert 4 bolts and tighten securely.

29 . Lock the casters, loosen the knobs on the 
tray receiver all the way then, flip open gray tabs 
until it clicks. Insert the two tray arms into the 
tray bracket on the bottom of the tray as shown. 
(for information on Shadow Tray adjustments see 
pg. 20). 

30 . If the swing away shadow tray was ordered, 
using a wrench, remove the nut from the bolt on 
the tray arm and dicard the nut. Make sure all 
other hardware stays on the bolt.

Caution: After placing the tray into position, 
ensure the ratchet handles on the side of the  
tray are tightened securely.
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Ohjaimen käyttö
12. Makuutila/kallitus (Supine)

      
Varoitus: Kunnolla kiinnitettyä ja säädettyä päätukea tulee 
AINA käyttää makuutilassa.

Bantam M selinmakuu/kallistus (supine) toiminnolla 
(lisävaruste) toimii sekä istumasta seisomaan nostavana 
telineenä sekä kippitelineenä. Toiminnon voi turvallisesti 
vaihtaa tarvittaessa, käyttäjän ollessa kyydissä.

Varoitus: Älä säädä selkäosan kulmaa telineen ollessa ”supine” 
tilassa

• Teline on lukittu kallistustoimintoon, kun ohjain on
Supine - asennossa.

• Jalkatuet ja selkäosa ovat lukittuna suhteessa toisiinsa ”supine” 
tilassa. Osittaisessa tai täydessä selinmakuussa käyttäjän voi 
nostaa pystyasentoon tai laskea selinmakuulle. 

• Jos laite on makuu/kallistus (supine) tilassa,
voit nostaa telinettä pystyyn vain sen verran,
että jalkatuen putket ovat kohtisuorassa lattiaan nähden.
ÄLÄ YRITÄ NOSTAA TÄMÄN PISTEEN YLI.
Pakotettaessa laitetta yli sen pysähdyspisteen, voi tämä 
vahingoittaa laitetta ja aiheuttaa vammoja.

• Laite on varustettu ”Mechlok” ohituksella.  Tämä mekanismi 
estää komponenttien vaurioitumisen, jos teline viedään ohi 
ääripystyasennon ”supine” tilassa. Jos ollaan ”supine” tilassa 
pystyasennossa jalkatukien ollessa pystysuorassa vasten 
istuinosan runkoa (pystysuunnassa), ”Mechlok” ohitus 
aktivoituu. Jos haluat säilyttää selinmakuuasennon (supine) 
telinettä laskiessa alas, on työnnettävä eteenpäin pari astetta 
jalkatuen putkista samalla kun lasketaan telinettä alas kunnes 
”mechlok” deaktivoituu. Muussa tapauksessa teline käyttäytyy 
kuten ”sit-to-stand” toiminnossa, päästäen käyttäjän takaisin 
istuma-asentoon. 

12.

Varoitus : kun ääriasento on saavutettu makuutila/tiltti 
(supine) -toiminnossa ja jalkatuen putket ovat kohtisuorassa 
lattiaan nähden, mutta käyttäjä haluaa pystympään asentoon: 
Siirrä ohjain istumasta seisomaannousu -asentoon (sit-to-
stand). Tällä toiminnolla voidaan jatkaa pystympään asentoon 
vahingoittamatta laitetta.

sivu 19

Knobs



25A . If the Supine option was ordered, place the 
unit back on to its wheels. Locate the bolts with 
the coved washers and nuts on the back of the 
unit. 

25B . Support the coved washer and remove only 
the nuts. Place the controller bracket onto the 
bolts. 

If the Supine option was not ordered skip to step 
#28.

26 . Place nuts onto bolts and tighten securely.

27A . Run the cables inside the adjustment 
wheel. Insert cables into cable clip. Line cable 
clip up with hole on unit. Insert push pin fastener 
to secure.

Note: Cable clips and push pin fasteners will be 
in a bag on the controller.

27B . Do the same for the other side. Line cable 
clip up with hole on unit. Insert push pin fastener 
to secure.

Do not twist cables when installing 
controller . 

For controller usage see pg. 17.
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Pöytälevyn (Shadow Tray) käyttö

13 . Säätääksesi pöydän syvyyttä, löysää nupit täysin auki (kuten 
kuvassa). Sitten käännä harmaa lukitusvipu kummankin nupin 
keskellä täysin auki, kunnes kuulu ”click”. Jatka nuppien 
löysäämistä kunnes tunnet vastustusta. ÄLÄ jatka kääntämistä 
vastapäivään. Nupin pakottaminen ohi sen ääripisteen 
vahingoittaa mekanismia. 

Pöydän voi nyt poistaa täysin tai säätää haluttuun syvyyteen 
käyttäen ”click” lukituspaikkoja hyväksi.

14 . Vapauta harmaat lukitusvivut aktivoidaksesti lukitusmännät 
nupeissa. Voi olla, että nuppeja pitää hieman kiristää ja hieman 
siirtää pöytää eteen tai taakse, jotta lukitusnapit napsahtavat 
paikoilleen. Lukitse harmaat lukitusvivut täysin kiristä nupit 
huolellisesti, jotta pöytälevy on tukevasti paikoillaan

15 . Säätääksesi pöydän kulmaa, löysää vipuruuvi– noin 2 
kierrosta-  jommallakummalla puolella pöytälevyn sivuilla, joissa 
putket ovat kiinni.  Tue pöytää toisella kädellä ennen kuin 
löysäät vivun toisella puolella.

16 . Käännä pöytälevy haluttuun kulmaan, kiristä molemmat 
vivut huolellisesti. 

Varoitus: Vaatii erityistä huolellisuutta, jos pöytää säädetään 
käyttäjän ollessa telineessä. Huolehdi, että käyttäjä on tuettu 
liivillä, rintaremmillä tai vastaavalla tuella.  Vartalotuet itsessään 
eivät riitä antamaan tukea etusuunnassa, vaikka olisivatkin 
kaarevat.

Varoitus: Älä koskaan säädä tai poista pöytälevyä käyttäjän 
ollessa osittaisessa tai täydessä seisoma-asennossa.

13

15.

16.

sivu 20 

14.

27A 27B

25A 25B



22 . Remove all 4 bolts from the front wheel 
assembly. With the openings on the bottom of 
the frame facing down, place the wheel 
assembly into the seat assembly.

23 . Insert all 4 bolts into the base and wheel 
assembly, make sure to start all 4 bolts, then 
tighten securely.

24 . Place both foot plates on the unit, with the 
ratchet handle to the outside of the unit.

Assembly
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17.

18.

19.

20.

Sivulletaittuvan (Swing-Away Shadow ) 
pöytälevyn säätö

17. Kääntääksesi pöydän sivulle, löysää toinen nuppi ja käännä 
pöytä sivuun.

18 . Säätääksesi pöytälevyn syvyyttä, löystytä nuppi pöytälevyn 
alla ja vedä tai työnnä haluttuun kohtaan. Kiristä huolellisesti.

19 . Säätääksesi pöydän kulmaa, löysää vipuruuvi– noin 2 
kierrosta-  jommallakummalla puolella pöytälevyn sivuilla, 
joissa putket ovat kiinni.  Tue pöytää toisella kädellä ennen 
kuin löysäät vivun toisella puolella

20 . Käännä pöytälevy haluttuun kulmaan, kiristä molemmat 
vivut huolellisesti

Varoitus: Vaatii erityistä huolellisuutta, jos pöytää säädetään 
käyttäjän ollessa telineessä. Huolehdi, että käyttäjä on tuettu 
liivillä, rintaremmillä tai vastaavalla tuella.  Vartalotuet 
itsessään eivät riitä antamaan tukea etusuunnassa, vaikka 
olisivatkin kaarevat      

Varoitus: Älä koskaan säädä tai poista pöytälevyä käyttäjän 
ollessa osittaisessa tai täydessä seisoma-asennossa.     

Sivu 21

Säädöt ja käyttö



A

B

C

D

E
F
G

19 . Install the controller by assembling as shown. 

A-Bolt
B-Bracket
C-Coved Washer
D-Controller
E-Coved Washer
F-Metal Washer
G-Nut

20A . Place the cover back onto the unit making 
sure the EasyStand label is not upside down.

20B Replace the top bolt and the bolt on the 
backside and tighten securely, the third bolt will 
be installed later. 

21 . Lock casters, with assistance, position unit 
as shown.
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Pöytälevyn ja sivulle taittuvan pöytälevyn säätö 

21 . Säätääksesi pöydän korkeutta, löysää vivut molemmin 
puolin telineen takaosassa ja aseta halutulle korkeudelle. Kiristä 
vipuruuvit huolellisesti.

Selkäosan säätö

22 . Säätääksesi selkäosan kulmaa, käännä nuppia, kunnes 
selkäosa on halutussa kulmassa

Vartalotukien säätö

23 . Vartalotuet ovat lisävaruste ja ne voi poistaa siirtojen 
ajaksi. Vartalotukien etäisyyttä voi säätää nupeista selkäosan 
takana. Kiristä aina huolellisesti. 

Vartalotuissa on useita kiinnitysreikiä pehmusteen 
takapuolella, näiden avulla tuen paikkaa voi säätää 
vertikaalisesti tai horisontaalisesti.  Tuet voi myös asettaa 
suoraan, 90, 180 tai 270 asteen kulmaan. 

Tarkista säädöt ja niiden toimivuus tuomalla teline 
pystyasentoon ja takaisin istuma-asentoon, ilman käyttäjää 
telineessä. Useiden säätömahdollisuuksien takia voi käydä niin, 
että tuet eivät toimi kunnolla kaikissa asennoissa tai 
konfiguraatioissa.

Lantiotukien säätö

24 . Lantiotuet ovat lisävaruste ja ne voi poistaa siirtojen ajaksi. 
Lantiotukien etäisyyttä voi säätää nupeista istuimen alla 
sivuilla. Kiristä aina huolellisesti

Lantiotuissa on useita kiinnitysreikiä pehmusteen takapuolella, 
näiden avulla tuen paikkaa voi säätää vertikaalisesti tai 
horisontaalisesti.  Tuet voi myös asettaa suoraan, 90, 180 tai 
270 asteen kulmaan. 

Tarkista säädöt ja niiden toimivuus tuomalla teline 
pystyasentoon ja takaisin istuma-asentoon, ilman käyttäjää 
telineessä. Useiden säätömahdollisuuksien takia voi käydä niin, 
että tuet eivät toimi kunnolla kaikissa asennoissa tai 
konfiguraatioissa

21.

22.

23.

24.

Sivu 22 
Säädöt ja käyttö

20A 20B



16 . Place the metal washer and lock nut onto the 
bolt.

17 . Using an allen wrench and the wrench from 
the toolkit, tighten the bolt and lock nut snug. 
Do not overtighten.

Repeat steps for the other side of the unit.

18 . If the Pow’r Up Lift option was ordered, insert 
bolt onto the bracket on the side of the unit. If 
the Pow’r Up Lift was not ordered skip to step 
#20.
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Päätuen säätäminen

25. Säätääksesi pääntuen korkeutta löystytä mutteri selkäosan 
takaa, siirrä haluttuun kohtaan ja kiristä huolellisesti.

26A. Säätääksesi pääntuen syvyyttä löystytä mutteria 
pääntuen takaa ja liu'uta haluttuun kohtaan. 
Kiristä huolellisesti.

26B. Säätääksesi pääntuen kulmaa, löystytä kiinnitintä 
ja siirrä haluttuun kohtaan.
Kiristä huolellisesti.

Jalkatuen säätäminen

27. Säädä jalkatukea löystyttämällä punaista  vipuruuvia, 
nosta jalkatukea ylös tai alas haluttuun kulmaan
ja kiristä huolellisesti.
Jalkatuen kiinnityksen voi myös kääntää ylösalaisin 
suuremman liikkumavaran saamiseksi.

Polvituen säädöt

28 . Säädä polvitukia löysäämällä nupit ja aseta haluttuun 
paikkaan. Kiristä huolellisesti, kun haluttu paikka on saavutettu. 
Vakiopolvituissa on syvyys- ja rotaatiosäädöt. Sivulle taittuvissa 
polvituissa sivulle kääntö tapahtuu painamalla punaista nappia 
ja kääntämällä sivuun. Niissä on myös leveys- ja korkeussäätö

              

Varoitus: Säädä polvitukia vain käyttäjän ollessa istuma-
asennossa.

Sivu 23

25.

27.

26A. 26B.

28.



sivu 24

13 . Remove the bolt, plastic washer, metal 
washer, and nut from each side of the unit.

14 . With assistance, position the back in the slot 
on the seat as shown.

15 . Line up the holes and place the plastic 
washer between the back and the slot on the 
seat, insert bolt from the inside of the unit. Do 
the same on the other side.

Assembly
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1. Kytke laturin johto seinään. Laturin vihreä valo syttyy ja
ilmaisee avoimen virtapiirin.
2. KUVA A- Kytke laturin johto käsiohjaimen kylkeen.
Laturin valo muuttuu keltaiseksi merkiksi siitä, että akkua ladataan.
3. KUVA B- Teline toimitetaan kytkemättömänä akkuihin.
Kytke laitteelle virran antava valkoinen johto ja musta johto, joka
antaa virran ohjaimelle.
Mustassa johdossa on pykälä, joka helpottaa johdon paikalleen asettamista. Lataa 
akku täyteen ennen käyttöä.
Huomio: Valkoisessa johdossa on kumiprikka, joka saattaa tehdä johdosta tiukan, 
joka puolestaan saattaa tehdä johdon paikalleen asettamisen vaikeaksi. Varmista 
aina, että johto on kunnolla kiinni akussa.
4. Kun akut ovat täynnä, laturin valo muuttuu vihreäksi.
5. Lataa akut täyteen kolmen kuukauden välein tai useammin silloin,
kun laite ei ole käytössä.

VAROITUS: Bantam Pow’r Up -nostinta ei ole suunniteltu jatkuvaan käyttöön. 
Käyttömäärä enintään 5%, maksimissaan 1 minuutti / 19 minuuttia. 

Nostimen Nosto – Paina UP (nuoli ylöspäin) ohjaimessa nostaaksesi istuimen.

Nostimen Laskeminen – Paina DOWN (nuoli alaspäin) ohjaimessa laskeaksesi 
istuimen. 

VAROITUS: Varmista, että kaapelit ovat kytketty ohjeiden mukaisesti ennen 
käyttöä. Älä anna kaapelien laahautua lattialla tai tarttua esineisiin. 

Sähkötoimisen nostimen käyttö
Akun lataaminen
EasyStand Bantam -telineen sähkötoiminen nostin käyttää kahta suljettua 
12 voltin, 2,9 ampeerin lyijyakkua. 
Telineen voi nostaa noin 100 kertaa täyteen ladatulla akulla. 
Teline antaa äänimerkin, kun akkuvirta on alhainen. 
Lataa akku äänimerkin kuultuasi. Akun täyteen lataaminen kestää noin 8 tuntia. EasyStand Bantam -telineen voi 
nostaa pystyasentoon akun ollessa latauksessa. Laturi havaitsee täyden akun ja pitää yllä jatkuvaa virtaa ja huolehtii 
siitä, 
ettei akku pääse ylilatautumaan. Kun akun lataustaso ylittää tehtaan asettaman rajan, laturin vikavirtasuoja estää 
volttimäärän ylittämästä tätä rajaa. 
Tehdasasetus estää akun runsasta elektrolyyttikulutusta, joka voi olla 
seurausta ylilatauksesta. Laturi löytyy työkalupussista telineen takaa. 
VAROITUS: Käytä ainoastaan Altimate Medicalin 
Linak -laturia, mallinumero 10CH01S-00, ladataksesi Pow'r Up -nostimen. 

KUVA . B

The hand pendant is a 
Type BF applied part.



10 . Insert the following arm onto the unit until 
the red color setting is reached on the following 
arm. 

11 . Install the screw that was removed onto the 
following arm and tighten securely. Flip the gray 
tab closed and tighten knob securely.

12A . Remove the two covers on the hip pivot of 
the back. There are three small bolts to remove 
on each cover. 

12B . Set covers and bolts aside, these will be 
needed later.
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1. Aktivoidaksesi hätävapauttimen, irrota pikapinni istuimen alta.
2. Purista kahvaa ja jos tarpeellista, paina kahvaa alaspäin.

Akun vaihto
Akut sijaitsevat suljetussa tilassa Pow’r Up -nostimen hallintalaatikossa (musta laatikko, johon johdot kytketään). 
Kun akut ovat tulleet käyttöikänsä päähän ja kaipaavat vaihtoa, älä avaa hallintalaatikkoa; 
ota yhteys Altimate Medicalin Asiakaspalveluun tai paikalliseen edustajaasi ja kysy korvaavaa hallintalaatikkoa. 
Suosittelemme, että akut vaihdettaisiin neljän vuoden välein. 

Ota yhteys paikalliseen kierrätyskeskukseen ja kysy ohjeita vanhojen akkujen hävittämisestä. 

IP Luokitus 

IP -luokitus on laatuarvo, joka ilmaisee pölyn, veden ja sähkölaitteisiin kohdistuvien iskujen kestävyyden tason. 
Pow’r Up -nostimen komponenteilla on IP21 -luokitus. 

IP21 määräytyy seuraavalla tavalla: 
Ensimmäisen numeron määritelmä: 2 – Suojaa kiinteiltä, tuntemattomilta esineiltä, jotka ovat läpimitaltaan 
12,5mm ja suurempia.
Toisen numeron määritelmä: 1 – Suojaa pystysuoraan putoavilta vesipisaroilta..

Elektromagneettinen yhteensopivuus

Pow’r Up -nostimen osat on suunniteltu ja testattu täyttämään EMC -vaatimukset. 
On hyvin epätodennäköistä, että EasyStand -telineesi kohtaa ongelmia riittämättömästä elektromagneettisesta 
yhteensopivuudesta johtuen. Siitä huolimatta, jos huomaat Pow'r Up -nostimen käyttäytyvän epätavallisesti 
(katkonaisesti) ja telinettä käytetään mahdollisesti häiriötä tekevien laitteiden, kuten matkapuhelinten, mikroaaltouunien 
tai radiomastojen läheisyydessä, tämä saattaa johtua elektromagneettisesta häiriöstä. 
Jos tällaista ilmenee, käytä mekaanista vapautinta laskeaksesi teline istuma-asentoon ja siirrä teline pois häiritsevän 
laitteen läheisyydestä. 
Ilmoita mahdollisista elektromagneettisista häiriöistä AMI:n Asiakaspalveluun
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Mekaanisen hätävapautuksen aktivointi

VAROITUS: Hätäkatkaisimen käyttäminen palauttaaksesi teline istuma-asentoon 
saattaa aiheuttaa vaurioita istuimelle. 

Käytä mekaanista hätäkatkaisinta ainoastaan hätätilanteissa.
Kaikissa Altimate Medicalin sähkönostintuotteissa on mekaaninen vapautin, 
joita tulee ainoastaan käyttää hätätapauksissa.

KUVA C-Vapautin sallii käyttäjän palauttamisen istuma-asentoon silloin, 
kun akkuvirta loppuu käyttäjän ollessa seisovassa asennossa. 
Laite vetäytyy alas ainoastaan, jos vapautin kytketään ja istuimen päällä 
on painoa. Vapautin löytyy istuimen vasemmalta puolelta ja sen tunnistaa 
punaisesta merkistä, jossa sana “EMERGENCY”. 

12A 12B
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7 . Place black cap onto the unit to cover 
hardware.

Repeat these steps for installation of the other 
rear caster.

8 . Place the unit as shown, if the Back option 
was NOT ordered, skip to step #21. 

Place the back as shown and place the 
following arm as shown.

9A . Remove the screw from the following arm 
and set the screw aside. You will need this later.

9B . On the following arm, turn the knob all the 
way loose, flip the gray tab of the knob fully open 
until it clicks open. 

Assembly
Page 5

Valmistajan Ohjeet – Elektromagneettiset Päästöt
EasyStand Bantam -teline on tarkoitettu käytettäväksi alla esitellyssä elektromagneettisessa ympäristössä. Asiakkaan tai laitteen 
käyttäjän on syytä varmistua siitä, että käyttöympäristö vastaa tätä.

Päästö testi

Radioenergia päästöt CISPR 11 Ryhmä 1 Radioenergiapäästöt CISPR 11 Ryhmä 1 EasyStand 
Bantam -teline käyttää radioenergiaa ainoastaan sisäisiin 
toimintoihin.

Näinollen radioenergiapäästöt ovat hyvin alhaiset, 
eivätkä täten aiheuta häiriötä ympärillä oleviin 
sähkölaitteisiin. 
EasyStand Bantam -telinettä voi käyttää kaikissa 
ympäristöissä, mukaanlukien kotona ja siellä, missä 
kulkee tavallisestikin kotitalouksissa käytettävä 
sähkövirta. 

Compliance Elektromagneettisen ympäristön noudatt. ohjeistus

RF emissions CISPR 11 Luokka B

Harmoniset päästöt 
IEC 61000-3-2

Luokka A

Jännitteen vaihtelu/
Välkkymispäästöt IEC 
61000-3-3

Noudattaa

Valmistajan Ohjeet – Elektromagneettinen Immuniteetti
EasyStand Bantam -teline on tarkoitettu käytettäväksi alla näytetyssä ympäristössä. 
Asiakkaan tai laitteen käyttäjän tulee varmistua siitä, että laitetta käytetään oikeanlaisessa ympäristössä.

Immuniteetti testi

Elektrostaattinen 
purkautuminen 
(ESD) IEC 61000-4-2

± 6 kV kontakti
± 8 kV ilma

± 6 kV kontakti
± 8 kV ilma

Lattioiden tulee olla puuta, betonia tai keraamista laattaa. Jos 
lattia on tehty synteettisestä materiaalista, ilmankosteuden tulee 
olla vähintään 30%. Virtalähteiden syötön tulee olla tyypillisen 
liiketilan tai sairaalaympäristön tasoa.

Virtalähteiden syötön laatu tulee olla tyypillisen liiketilan tai 
sairaalaympäristön tasoa.
Virtapiikit, häiriöt ja volttimäärän vaihtelut virtalinjoissa

IEC 60601 
Testi taso

Elektromagneettinen ympäristö - ohjeistus

Virtapiikit

IEC 61000-4-4

± 2 kV virta
lähteille
± 1 kV sisään/
ulostulo
linjoille

Aalto
IEC 61000-4-5

± 1 kV linjasta 
linjaan
± 2 kV linjasta 
maahan 

Noudatus taso 

± 2 kV virta
lähteille
± 1 kV sisään/
ulostulo
linjoille

± 1 kV linjasta 
linjaan 
± 2 kV linjasta 
maahan  

Virtalähteiden syötön laatu tulee olla tyypillisen 
liiketilan tai sairaalaympäristön tasoa..

Virtapiikit, häiriöt ja
volttimäärän
vaihtelut
virtalinjoissa

IEC 61000-4-11

<5 % UT 
(>95 % dip in UT)
for 0,5 cycle
40 % UT 
(60 % dip in UT) 
for 5 cycles
70 % UT 
(30 % dip in UT)
for 25 cycles
<5 % UT 
(>95 % dip in UT) 
for 5 s

<5 % UT 
(>95 % dip in UT)
for 0,5 cycle
40 % UT 
(60 % dip in UT) 
for 5 cycles
70 % UT 
(30 % dip in UT)
for 25 cycles
<5 % UT 
(>95 % dip in UT) 
for 5 s

Virtalähteiden syötön laatu tulee olla tyypillisen liiketilan tai 
sairaalaympäristön tasoa. 
Mikäli käyttäjä vaatii EasyStand Bantam -telineen käyttöä 
sähkökatkosten aikana, 
EasyStand Bantam -telineen on syytä saada virtansa 
häiriöttömästä virtalähteestä tai akusta. 

Virran taajuus
(50/60 Hz) 
magneettikenttä 
IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Virran magneettikentän tulee olla tyypillisen liiketilan tai 
sairaalaympäristön tasoa.

HUOMIO: UT tarkoittaa vaihtovirran volttimäärää testiolosuhteissa.

Following Arm

9A 9B
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4A . Place metal washer onto the stud of the 
caster.

4B . Place the caster onto the unit as shown

5A . Place the black cupped washer onto the 
caster stud.

5B . Place the second metal washer into the black 
washer on the caster stud.

6 . Place the lock nut onto the caster stud and 
tighten securely using provided wrench.

Assembly
Page 4

Valmistajan Ohjeistus – Elektromagneettinen Immuniteetti
EasyStand Bantam -teline on tarkoitettu käytettäväksi alla kuvatussa elektromagneettisessa ympäristössä. Asiakkaan tai laitteen 
käyttäjän tulee varmistua siitä, että laitetta käytetään tällaisessa ympäristössä.

Immuniteetti testi

Johdettua radioenergiaa
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz to 80 
MHz

3 Vrms

Kannettavia radioenergiaviestimiä ei tule käyttää laskettua 
suositusetäisyyttä lähempänä 
EasyStand Bantam -telinettä.

Suositeltu käyttöetäisyys

d = 1.2 √P

d = 1.2 √P 80 MHz to 800 MHz

d = 2.3 √P800 MHz to 2.5 GHz

P tarkoittaa lähettimen maksimivirtaa watteina (W) 
lähettimen valmistajan tietojen mukaan ja d on 
suositusetäisyys metreinä (m).

Radioenergian vahvuus, kuten elektromagneettikyselyssä a 
on selvitetty, tulee olla alhaisempi kuin noudatustaso 
jokaisella taajuudella b

Häiriöitä saattaa ilmetä, mikäli lähellä olevassa laitteessa on 
seuraava merkintä:

IEC 60601 
Testi taso

Elektromagneettinen Ympäristö - Ohjeistus

HUOMIO 1: 80 MHz - 800 MHz, korkeampi taajuusalue pätee.
HUOMIO 2: Nämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikkiin tilanteisiin. 
Elektromagneettiseen kenttään vaikuttavat tekijät, kuten heijastukset rakennuksista, esineistä ja ihmisistä. 

Noudatus taso 

Säteilevä radioenergia 
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz to 2.5 
GHz

3 V/m

a FiKenttävahvuudet lähettimistä, esim. Radioasemista, matkapuhelimista ja lankapuhelimista. 
Radiot, harrastelijaradiot, AM- ja FM -radiolähetykset ja TV-lähetykset eivät ole teoreettisesti tarkasti ennustettavissa. Jotta 
elektromagneettisen kentän voisi määritellä, mittausta kannattaa harkita. 
Jos elektromagneettikentän vahvuus on suositeltua suurempi, EasyStand Bantam -telineen käyttöä tulee tarkkailla normaalin 
toimivuuden takaamiseksi. Mikäli epätavallista käyttäytymistä ilmenee, lisätoimet saattavat olla tarpeen, kuten esim. EasyStand 
Bantam -telineen siirtäminen ja käyttö toisaalla. 

b Taajuusalueella 150 kHz - 80 MHz, kentän vahvuus tulee olla alle 3 V/m.
b

4A 4B
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1 . The base model consists of Two 5” Front 
wheels, Two 5” Rear Locking Casters, Manual 
Hydraulic Actuator with Handle, Planar Seat,  
Knee Pads, Height-Only Adjustable Foot Plates,
Black Upholstery, Blue Frame Color .

2 . Position the unit as shown to install the 
casters.

3 . Remove the hardware on both casters and set 
out as shown. This is how the hardware will be 
assembled. The casters are supplied with a 
locking compound pre-applied to the threaded 
stem. Do not remove this material, it is important 
to prevent the casters from loosening over time. 

Assembly

Assembly
Page 3

Suositellut käyttöetäisyydet radioenergiaa käyttävien kommunikointilaitteiden 
ja EasyStand Bantam -telineen välillä 

EasyStand Bantam -telinettä tulee käyttää ympäristössä, jossa säteilevän radioenergian määrä 
ja siitä aiheutuvat häiriöt ovat hallinnassa. 
Telineen omistaja voi estää elektromagneettisen häiriön synnyn säilyttämällä vähimmäisetäisyyden kannettaviin 
kommunikointivälineisiin (lähettimiin), kuten alla näkyy kommunikointivälineiden maksimisäteilystä riippuen. 

150 kHz to 80 MHz 80 MHz to 800 MHz 800 MHz to 2 .5 GHz
d = 1.2 √P

Vähimmäisetäisyys lähettimen taajuuden perusteella m

d = 1.2 √P d = 2.3 √P

.12 .12 .23

.38 .38 .73
1.2 1.2 2.3
3.8 3.8 7.3
12 12 23

Lähettimen maksimi säteily
W

0.01
0.1
1
10
100

Lähettimille, joiden maksimilähetystaajuutta ei ole ylle listattu, suositeltu vähimmäisetäisyys d metreissä (m) voidaan arvioida 
käyttämällä kaavaa, jolla lasketaan lähettimen taajuus, jossa P on lähettimen korkein virtalähtö watteina (W) lähettimen valmistajan 
tietojen perusteella. 
HUOMIO 1: 80 MHz - 800 MHz, korkeampi taajuusalue pätee..
HUOMIO 2: Nämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikkiin tilanteisiin. 
Elektromagneettinen kenttä kokee muutoksia heijastuessaan rakennuksista, esineistä ja ihmisistä.
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Safety Precautions 

Safety Precautions
Page 2

Lisä-& varaosat
• Please read and understand all safety precautions and user instructions prior to use. Call Altimate Medical at 800-342-8968 or 

507-697-6393 with any questions or for additional information.

•  If a user does not meet the specifications below and has not been properly fitted by a qualified therapist or physician, Altimate Medical, Inc.,  
does not recommend using the EasyStand Bantam Medium. 

Bantam Medium- is designed to accommodate most individuals from 48”- 66” (122-168 cm) and up to 200 lbs. (91 kg). 
For more detailed specifications visit our website www.easystand.com

•  The EasyStand Bantam Medium should not be used without first consulting a qualified physician. Failure to consult a qualified physician prior 
to using the EasyStand Bantam Medium could lead to severe medical problems. We recommend a good standing program be established and 
supervised by a qualified, registered physical therapist.

•  The EasyStand Bantam Medium should always be used with a qualified adult attendant present. Never leave a child unattended in the Bantam 
Medium.

•  Do not make adjustments to the Bantam Medium while a child is standing. Exception: If you ordered the supine option refer to pages 
17-18 . Changes in position must be performed or supervised by a qualified caregiver or medical professional .

•  It is necessary to inspect your EasyStand Bantam Medium at least weekly to ensure it is in safe operating condition. Pay particular attention for 
loose hardware. If your EasyStand is equipped with the optional Pow’r Up option please inspect the electrical cables for any wear and ensure 
they are attached properly. Replacement of worn parts, major adjustments, or any other important corrections should be handled by an 
authorized dealer or service center. Only Altimate Medical, Inc. approved replacement parts should be used to ensure safety and performance.

• If your EasyStand is being used in the home environment, please inspect your unit prior to each use to ensure there is no damage or 
unexpected wear to the EasyStand that may have been caused unintentionally by pets, pests or children.     

•  Never reposition the footplates while you are in the standing position. Consult with your therapist or physician for proper foot placement 
and angle. 

•  Never elevate the legs or adjust the backrest to anterior tilt using the following arm adjustment. Only the supine option may be used 
to elevate the legrest with simultaneous recline of the backrest. 

•  Ensure the necessary support and alignment options are in position prior to placing the user into the standing position.  

• If the unit was exposed to temperatures of less than 50˚F (23.5˚C), the unit must warm to room temperature before use. 

• Operating Conditions: Temperature: 41˚F -95˚F (5˚C-35˚C), Relative humidity: 20% - 90% at 86˚F (30˚C), Atmospheric Pressure: 700 to  
1060hPa.

• Storage/Transport Conditions: Temperature: 14˚F -122˚F (-10˚C - 50˚C), Relative humidity: 20% - 90% at 86˚F (30˚C), Atmospheric Pressure: 
700 to 1060hPa. 

• The EasyStand can be used at a maximum altitude of 3,050 meters (10,000 feet).

• The expected service life of an EasyStand is considered 5 years under normal use conditions. Note: This may vary based on frequency of use.

• If you must transport the EasyStand in a vehicle, secure the unit so it does not move around. After transport inspect the EasyStand to 
ensure hardware is properly tightened and all options are secured. 

•  Standing equipment is designed for indoor use on level surfaces only. Keep casters locked while in use.  

•  It is not recommended to transport the unit with a user in the standing position.  

• Extreme movements laterally or front to back may cause the unit to tip.    

•  It is recommended the equipment be stored at normal room temperature and humidity levels. 

•  Altimate Medical products are specifically designed to be used with Altimate Medical accessories and options. Unless otherwise noted, 
accessories and options from other manufacturers have not been tested by Altimate Medical and are not recommended for use with 
Altimate Medical products.

• Product Modifications made without express written consent (including, but not limited to, modification through the use of unauthorized 
parts or attachments) are not recommended and will void the product warranty.    

•  The EasyStand Bantam Medium Electric Lift meets the requirements of IEC 60601-1 and 60601-1-2.*

Caution: The EasyStand is constructed of materials that do not support combustion under normal conditions. For the safety of the patient  
and attending personnel, do not allow clutter or debris to be stored or accumulate on or around the equipment.

Caution: This equipment is designed to accommodate a range of users; therefore the unit has various adjustment slots and holes. 
Avoid placing fingers or other body parts in any of these areas.  

Caution: While in use this equipment has various moving parts, familiarize yourself with the unit and avoid placing hands or fingers 
near any of these areas.  

Caution: Advise bystanders to keep clear of the unit while in use.

* Bantam Medium Pow’r Up Lift Option Only



Introduction
Congratulations on your purchase of the EasyStand Bantam Medium standing frame! We at Altimate 
Medical have designed the EasyStand Bantam Medium with your comfort and happiness in mind.

EasyStand Description 
The EasyStand line of products is intended for individuals who are able to transfer with assistance from a 
caregiver and/or lifting device. It is a useful tool for rehabilitation, home, school, and work use. EasyStand 
standing frames support the user from various positions to the standing position. Various support and 
positioning options may be added to facilitate individual needs. 

Indications for Use 
The Bantam Medium is indicated for most individuals weighing up to 200 lbs. and within the height range 
of 48 to 66 inches.  

Intended Use
The EasyStand Bantam products have a manual or electrically operated flat surface that can be adjusted 
to various positions to increase tolerance to an upright standing position.

This manual is an integral part of your standing system and  should be read completely and 
thoroughly by anyone that will be operating the unit . This will ensure the EasyStand Bantam is 
assembled properly and used in the most beneficial manner. 

It is necessary to inspect your EasyStand Bantam at least weekly to ensure it is in safe operating 
condition. EasyStand adjustments that are listed in the product owner’s manual can be made by the 
operator by following the instructions for use. After an adjustment is made, inspect the EasyStand to 
ensure all hardware and adjustable components are properly secured per the instructions for use. 
Replacement of worn parts, major adjustments, or any other important corrections should be handled by 
an authorized supplier or service center. Only Altimate Medical, Inc., approved replacement parts should 
be used to ensure safety and performance.

The EasyStand Bantam shall be prescribed by a qualified physician or occupational/physical 
therapist . Do not use the EasyStand Bantam without consulting your physician and receiving 
protocol for a standing program . Failure to consult a qualified physician prior to using the 
EasyStand Bantam could lead to medical problems . The EasyStand Bantam must be used with a 
qualified adult attendant present . Should any problems arise that you cannot solve by reading 
this manual, please contact your local supplier or call Altimate Medical, Inc ., at 800-342-8968 or 
507-697-6393 .

Join the Standing Community!

Our goal is simple - to empower people with disabilities to stand up for their health. Connect, share, and 
learn from other people with disabilities, special needs parents, clinical professionals, and the experts in 
standing on one of our social networking communities. 

Read, share, and comment on the EasyStand Blog at blog.easystand.com 

Find EasyStand on these social networking sites:

Introduction
Page 1 sivu 30
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• Puhdista EasyStand Bantam -teline miedolla, hankaamattomalla desinfiointiaineella tai saippualla ja vedellä.
• Tarkista EasyStand -teline viikoittain varmistaaksesi, että kaikki mutterit, pultit ja säädettävät osat ovat kunnolla kiinni. Näin 

tekemättä jättäminen saattaa johtaa putoaviin osiin, joka aiheuttaa lapsille tukehtumisvaaran.
• Älä käytä valkaisuainetta tai muita vastaavia puhdistusaineita EasyStand -telineeseen.
• Desinfiointipyyhkeet ovat turvallisia käytettäviksi metallisilla ja sileillä pinnoilla.
• Käytä kosteaa sientä miedon saippuan tai miedon desinfiointiaineen kanssa.
• Puhdista neopreenit miedon saippuan ja veden kanssa.
• Neopreenipeitteet voidaan irrottaa ja pestä vedellä. Ilmakuivaa peitteet. Irrota ja aseta peitteet takaisin varovasti.
• Älä kuivapese verhoilukankaita.
• Mikäli EasyStand -telinettä käyttää yksi käyttäjä, puhdista teline kuukausittain tai tarpeen mukaan.
• Mikäli EasyStand -telinettä käyttävät useammat käyttäjät, teline tulee puhdistaa jokaisen käytön jälkeen. 

Uretaanipäällysteiset kankaat (Dartex tai vastaava) 
• Puhdistussuosituksia tulee noudattaa aina ennenaikaisten vaurioiden välttämiseksi.
• Puhdista pintalika kertakäyttöliinalla ja miedolla puhdistusaineella. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita.
• Desinfioi käyttämällä 0.1% natriumhypokloriittia (1000ppm klooria), vahvempia puhdistusaineita ei suositella.
• Huuhtele puhdistusaineen jäämät vedellä ja kuivalla kankaalla ennen uudelleenkäyttöä tai varastointia.
• Älä silitä. 

Hydrauliosien huolto 
• Hydrauliosat ajetaan sisään tavallisesti 50-100 käytön aikana. Esiintyä voi vikinää tai vähemmän sulavaa työntöliikettä. 

Vastakkaisten osien tiukka yhteensopivuus tuottaa ainutlaatuisen tuntuman ja äänen.
• Jos hydrauliosat vuotavat öljyä, ota yhteys paikalliseen EasyStand -tuotteiden välittäjään ja pyydä korvaavaa osaa. Tähän tarvitset 

EasyStand -telineen sarjanumeron.
• Älä kohdista liiallista voimaa hydrauliosiin, tai käytä niitä EasyStand -telineen liikutteluun. 

Tämä saattaa vaurioittaa hydraulipumppua ja se mitätöi myös takuun.
• Käyttäjän suorittamaa huoltoa ei vaadita. Älä koskaan käytä voiteluainetta, ruokaöljyä, rasvaa tai muuta vastaavaa tuotetta 

mihinkään tuotteen osaan. Jotkin yhdisteet voivat reagoida tuotteessa käytettyjen tiivisteiden kanssa. 
Tämä saattaa vahingoittaa tuotetta ja mitätöi takuun.

• Älä ylitä suosituspainorajaa.
• Jos EasyStand -teline on toimitettu alle 50 fahrenheitin (10 celsiusastetta) lämpötilassa, anna hydraulijärjestelmän lämmetä 

huoneenlämpöön ennen käyttöä. Muussa tapauksessa laite saattaa vaurioitua ja tulla käyttökelvottomaksi.
• Kun laite on täysin pystyasennossa, hydraulijouset saattavat palautua hieman takaisin. Tämä on normaalia.
• Aina ei ole tarpeellista kääntää hydraulijousen vartta koko matkaa taaksepäin istuinta laskiessa. 

Mikäli istuimen laskeminen on vaikeaa, yritä kääntää kahvaa eri asentoihin.
• Mikäli teline on pystyasennossa eikä kukaan käytä sitä, istuimelle on annettava painetta samalla,

kun hydraulijousen kahvaa käännetään taaksepäin. 

Hydraulisen laitteen ilmaus
EasyStand -telineen hydrauliseen järjestelmään saattaa joutua ilmaa. 
Tämä johtuu yleensä telineen kuljetuksesta ja on täysin normaalia. Seuraa huolellisesti alla olevia ohjeita, sillä manuaaliset 
hydrauliikkajärjestelmät eivät toimi oikein, ellei ilmaa saada järjestelmästä ulos. Laitteen on oltava huoneenlämmössä tätä 
toimenpidettä varten.

1. Pumppaa kahvaa, kunnes laite on ääriasennossa.
2. Jatka pumppaamista hitaasti noin 10 kertaa lisää. Näin ilma poistuu järjestelmästä. 

Ylläpito
Puhdistaminen/Desinfiointi
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SYMBOL LEGEND

! CAUTION/ATTENTION

PINCHPOINT

SERIAL NUMBERSN

ENVIRONMENTAL
CONDITIONS

DATE OF MANUFACTURE

Please be environmentally responsible and recycle this product through your recycling facility at its end of 
life.

Afin de préserver l’environnement, veuillez confier ce produit à votre centre de recyclage à la fin de sa 
durée de vie.

Nachdem dieses Produkt ausgedient hat, entsorgen Sie es bitte auf umweltfreundliche Weise, indem Sie es zu der 
entsprechenden Recyclingstelle bringen.

Wees a.u.b. milieubewust en recycleer dit product via uw recycleerder na het verstrijken van de levensduur.

Sea responsable con respecto al medio ambiente y recicle este producto al finalizar su vida útil en el lugar de reciclaje 
correspondiente.

Siate responsabili verso l’ambiente e riciclate questo prodotto, al termine della sua vita d’uso, presso la vostra sede di 
riciclaggio.

Kierrätä tämä tuote sen käyttöiän lopussa ympäristövastuullisella tavalla paikallisella kierrätyslaitoksella.

Var miljömedveten och återvinn denna produkt efter dess användning.

Vi ber deg ta hensyn til miljøet og resyklere dette produktet ved hjelp av de rette resykleringsfasilitetene når produktet 
ikke lenger kan brukes.

Vis venligst hensyn til miljøet ved at levere produktet til det nærmeste genbrugsanlæg, når det ikke længere fungerer.

Por favor, assuma responsabilidade ambiental, reciclando este produto em suas instalações de reciclagem no final de 
sua vida útil.

SEE INSTRUCTIONS FOR USE

TYPE BF APPLIED PART

Rajoitettu takuu
Tämä takuu koskee ainoastaan alkuperäistä ostajaa/kuluttajaa 
(tai välittäjää, joka ei osta tai myy eteenpäin). 
Altimate Medical, Inc. antaa takuun EasyStand Bantam -telineen valmistusvioille ja -materiaaleille 
seuraavasti :

• Teräsrunko – 5 vuoden takuu
• Hydraulijärjestelmä – 2 vuoden takuu
• Verhoiluosat, muovituet, kumiosat, maalatut pinnat, laakerit ja muut osat, joita ei erikseen ole mainittu –
90 päivän takuu

Sähkökäyttöisen nostimen komponenttien takuut
• Nostolaite & käsikatkaisija – 2 vuoden takuu

 • Ohjain & akut – 90 päivää
• Akkulaturi – 90 päivää

Takuuaika alkaa ostopäivästä. 
Jos laite on vuokrattu tai muulla tavalla myymätön, takuuaika alkaa Altimate Medicalin alkuperäisestä 
laskutuspäivästä. Altimate Medicalin takuuaikana vialliseksi toteamat tuotteet korjataan tai korvataan 
Altimate Medicalin määräämässä huoltopisteessä.

ALTIMATE MEDICALIN VASTUU TAKUUN VOIMASSAOLON AIKANA ON RAJATTU EDELLÄ 
MAINITTUUN MENETTELYYN. 
Takuu ei kata osien vaihdosta ja asennuksesta koituvia työkuluja.
Toimituskulut jäävät asiakkaan maksettaviksi. Palautusmaksut maksaa Altimate Medical. 
Takuuhuoltoa varten ota yhteys luvalliseen laitteen myyneeseen välittäjään. 
Mikäli et saa tyydyttävää takuuhuoltoa, kirjoita suoraan Altimate Medicalille alla mainittuun osoitteeseen. 
Älä palauta tuotteita tehtaallemme ilman erillistä sopimusta.

RAJOITUKSET JA POIKKEUKSET: 
Takuu ei kata tuotteita, joiden sarjanumero on poistettu tai peitetty. 
Huoltamattomat, väärinkäytetyt, väärin huolletut, väärin varastoidut tai muuten Altimate Medicalista 
riippumattomista syistä vaurioituneet tuotteet eivät ole tämän takuun piirissä ja takuun arvioinnista vastaa 
yksin Altimate Medical. Tuotteet, joita on muokattu ilman Altimate Medicalin kirjallista suostumusta 
(mukaanlukien muokkaus hyväksymättömillä osilla tai lisäosilla) eivät kuulu tämän takuun piiriin. 
Takuu ei kata ongelmia, jotka johtuvat hoito- ja käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä. 
Takuu päättyy, mikäli muiden kuin Altimate Medicalin valmistamia osia tai laitteeseen 
yhteensopimattomia osia lisätään Altimate Medicalin valmistamaan tuotteeseen.

TAKUU ON POISSULKEVA JA IRROTETTU MUISTA TAKUUSOPIMUKSISTA. ALTIMATE MEDICAL 
EI OTA VASTUUTA MINKÄÄNLAISISTA SEURANNAIS- TAI VAHINKOVAURIOISTA.

Altimate Medical tähtää tuotteidensa jatkuvaan kehittämiseen ja pidättää oikeuden muuttaa tuotteidensa 
ominaisuuksia, ohjeita ja hintoja ilman erillistä varoitusta. 

Altimate Medical, Inc., 262 W. 1st St., Morton, MN 56270 USA
Phone: 507.697.6393  Fax: 507.697.6900  800.342.8968

easystand.com     info@easystand.com

Ympäristö asiat
Tuotteen vanhettua:
• Kierrätä maasi kierrätyssäädösten mukaisesti.
• Kierrätä kaikki metalliosat.
• Muoviosat tulee hävittää tai kierrättää maasi kierrätyssäädösten mukaisesti.
• Kysy paikalliselta kierrätyskeskukselta neuvoja asianmukaiseen osien hävitykseen tai kierrätykseen.
• Palauta hydraulijärjestelmä tai sylinteri (Pow'r Up -nostin ainoastaan) Altimate Medical, Inc.:lle.
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Owner’s Manual

Please ensure the Owner’s Manual stays with the unit at all times.

Medium

Standing technology should only be used under the guidance of a physician with recommendations for standing program protocol and any 
medical precautions. Standing programs should be monitored by the attending therapist.  AMI maintains a policy of continual product 

improvement and reserves the right to change features, specifications, and prices without prior notification. Check with AMI for latest info.
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