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Voorwoord
•

Deze Service Manual is bedoeld voor de Technische Dienst en voor andere bevoegde
personen die onderhoud mogen plegen aan de iMoc Baroc en als aanvulling op de
Gebruikershandleiding iMoc Baroc.

•

Aanvullingen en wijzigingen op de inhoud van deze Manual zullen door middel van revisies
op deze Manual aan u beschikbaar worden gesteld.

•

Deze Manual is uitsluitend bedoeld voor onderhoud aan de iMoc Baroc.
Aan deze inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

3
209 iMoc Baroc rev 1.1

Service Manual iMoc Baroc voor Technische Dienst

Inhoud
Voorwoord ................................................................................................................................................... 3
1.

Algemeen ......................................................................................................................................... 5
1.1 Technische veiligheidcontroles ............................................................................................................. 5
1.2 Garantie/verwijderen ............................................................................................................................ 5
1.3 Scharnieren en gewrichten ................................................................................................................... 6
1.4 Elektrisch geleidend .............................................................................................................................. 6

2.

Specificaties .................................................................................................................................... 7
2.1 Paklijst ................................................................................................................................................... 8

3.

Fout diagnose ................................................................................................................................. 9

4.

Instructies voor onderhoud aan de iMoc Baroc .............................................................. 10
4.1 Waarschuwingen bij het uitvoeren van onderhoud............................................................................ 10
4.2 Schema Onderhoudsprotocol ............................................................................................................. 11
4.3 Diagnostiek .......................................................................................................................................... 12
4.4 Instructies en uitleg technische werking ............................................................................................. 13
4.4.1 Instructies .............................................................................................14
4.4.1.1
iMoc Baroc piepen bij Hefbeweging oplossen.......................................14
4.4.1.2
iMoc Baroc verwijderen Voetkap (bereiken Voeding en PA) ...................14
4.4.2 Technische werking (verdere uitleg basisfuncties Gebruikershandleiding) ......16
4.4.2.1
iMoc Baroc Power Assist (Rijondersteuning) ........................................16
4.4.2.2
iMoc Baroc werking Acculader ...........................................................17
4.4.2.3
iMoc Baroc werking Acculaadniveaus op de Handbediening ...................18

4.5 Overzicht foutopsporing en verhelpen van storingen ........................................................................ 19
4.5.1.1
4.5.1.2
4.5.1.3
4.5.1.4
4.5.1.5
4.4.1.6
4.5.1.7
4.5.1.8

iMoc
iMoc
iMoc
iMoc
iMoc
iMoc
iMoc
iMoc

Baroc
Baroc
Baroc
Baroc
Baroc
Baroc
Baroc
Baroc

stoel reageert niet op de Hand Bediening (HB) ...................19
Remfunctie reageert niet op de Hand Bediening(HB) “Brake” 20
Rijondersteuning (Drive+PA) reageert niet .........................21
Rugverstelling reageert niet op de Hand Bediening (HB) ......22
Hoogte verstelling reageert niet op de Hand Bediening (HB) .23
Neig verstelling reageert niet op de Hand Bediening (HB) ....24
Lateraal verstelling reageert niet op de Hand Bediening(HB) 25
Beensteunverstelling reageert niet op de HandBediening HB.26

4.6 Reserve delen (advies lijst) .................................................................................................................. 30
4.7 iMoc Baroc aanvraag voor service / reparatie .................................................................................... 31
Bijlage 1.

209700 Aansluitschema iMoc Baroc ......................................................................................... 32

Bijlage 2.

209600 Overzicht totale iMoc Baroc ......................................................................................... 33

Bijlage 3.

EG verklaring van overeenstemming ................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

4
209 iMoc Baroc rev 1.1

Service Manual iMoc Baroc voor Technische Dienst

1. Algemeen
Er zal in Hoofdstuk 4 besproken worden welke controles u regelmatig moet (laten) uitvoeren.
Deze controles bestaan uit functionele, elektrische en visuele controles.
Ook wordt er gesproken over de garantie van uw operatiestoel. Die geldt alleen als de
genoemde controles regelmatig worden uitgevoerd.
1.1 Technische veiligheidcontroles
Elektrisch:
Periodieke technische veiligheidscontroles voor de iMoc Baroc.
De volgende controles moeten worden uitgevoerd op de iMoc Baroc:
Om de 12 maanden moet door geautoriseerd personeel een technische
veiligheidscontrole worden uitgevoerd. Personeel dient op grond van hun opleiding,
kennis en praktische ervaring, in staat te zijn deze veiligheidscontroles uit te
voeren.
De volgende veiligheidscontroles dienen te worden uitgevoerd:
Functionele controle in overeenstemming met gebruiksaanwijzing.
Visuele controle van de laad adaptor, kabels en de laadplug.
Controle van het netsnoer.
Neem
•
•
•

contact op met Dockx Medical voor een onderhoudsafspraak voor:
Controle van de interne bedrading en foutmeldingen door de sturing.
Potentiaalvereffening.
Speling van kolom en scharnieren.

De technische veiligheidscontroles moeten worden vastgelegd in het inventarisatie
logboek. De test resultaten moeten (met datum) worden gedocumenteerd.
Mechanisch:
Visuele controle van de frame delen voor vervorming en/of slijtage (waaronder ook:
wielen, kolom, behuizing, frame, accessoires).
•
•
•
•

Functionele controle van het aandrijfmechanisme:
Controleer de scharnieren en uitschuifbare onderdelen op de juiste functionaliteit,
speling en het gemak van bewegen.
Controleer de leesbaarheid van veiligheids- en relevante labels.
Controleer de stoel en accessoires op schade die afbreuk doet aan de functie en
op mechanische schade.
Vastzetten van Beenspreiding en blokkering van uitneembare delen (hoofd, been)

Als de stoel niet geschikt wordt geacht voor gebruik of beschadigd is moet deze worden
gerepareerd.
1.2 Garantie/verwijderen
Garantie
De garantie termijn is 1 jaar vanaf de levering van het gekochte product indien men de
voorschriften heeft gehanteerd tot onderhoud, inspectie en gebruik. Garantie op
geleverde werkzaamheden bedraagt 2 maanden.
Slijtage en de beschadiging van bewegende delen en motoren zijn vrijgesteld van
garantie. De garantie voor accu’s en batterijen is eveneens vrijgesteld.
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Milieuvriendelijk verwijderen
De iMoc Baroc is ontworpen voor ongeveer 10 jaar gebruik. Echter, dit hangt af van hoe
de stoel wordt gebruikt, onderhouden en gerepareerd. Over het algemeen is het niet
mogelijk om een bepaalde levensduur vast te stellen.
Het kan mogelijk zijn dat de iMoc Baroc voor aanzienlijk langere perioden te gebruiken is
op voorwaarde dat de stoel nog steeds voldoet aan de wettelijke eisen en regelgevingen.
In Nederland is het afvoeren van materialen (locaal) geregeld door verschillende wetten
en regelingen die zijn gebaseerd op de wet afvalstoffenbeheer.
Informatie met betrekking tot het afvoer proces kan zowel worden verkregen bij uw
dealer als bij uw eigen afvalverwerker. Dergelijke bedrijven kunnen vragen stellen over
de gebruikte materialen in het product.
Accu’s
Defecte accu’s moeten worden teruggestuurd naar de leverancier. Mocht u ervoor kiezen
de batterij zelf af te voeren, neemt u dan contact op met het afvalverwerkingsbedrijf dat
verantwoordelijk is voor afvoer van afval in uw omgeving.

1.3 Scharnieren en gewrichten
Scharnieren en gewrichten moeten regelmatig worden onderhouden met standaard
instrumentenolie (zie ook 4.4.1.3)
Het oppervlak van de kolom licht met een Teflonspray ingevet houden (uitvegen met een
pluisvrije doek) om de schrapers soepel te laten lopen (zie 4.4.1.1)
Let op: de wielen niet smeren!

1.4 Elektrisch geleidend
De iMoc Baroc is standaard voorzien van vier Elektrisch geleidende zwenkwielen en een
potentiaal vereffeningpunt (figuur 2 punt 10).
De elektrisch geleidende wielen zorgen ervoor dat statische lading op de stoel afgevoerd
wordt naar de vloer als de vloer ook elektrisch geleidend is.
Het potentiaal vereffeningpunt zorgt ervoor dat statische lading op de stoel afgevoerd
wordt als dit punt is aangesloten op een potentiaal vereffening kabel.
NB de bekleding en coating (witte lak) is wel antistatisch, maar niet elektrisch geleidend.
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2. Specificaties
Technische specificaties iMocBaroc:
Instelbereik
Hoogte (zitting excl. Bekleding):
Totale lengte (excl. Handbediening):
Totale breedte:
Zit breedte:

630mm-1000mm
2240mm (1380 zonder Hoofd en Beensteun)
810mm (zonder beenspreiding)
750mm

Hoekverstellingen
Hoofdsteun ten opzichte van de Rug:
Rugleuninghoek ten opzichte van de Zitting:
Zitting neighoek:
Zitting lateraalhoek:
Voetsteunhoek:
Netto gewicht (exclusief accessories):

±30º
-20°/+70°
±30º
±17°
0°-45°
250 Kg

Elektrische informatie acculader:

Input

Netspanning:
Frequentie:
Vermogen:
Isolatieklasse:

200-264 Vac
50-60 Hz
115W bij 230Vac
II

Elektrische gegevens
Type B applied part
Beveiligingsklasse:
Beveiligingsklasse:
Gebruikstijd (motoren):

Apparaat met interne accu’s
IPX3
10% (permanent gebruik 1 van 10 minuten)

Voedingsspanning:
Accu capaciteit:
Operationeel met vol opgeladen accu:

24 V
12V 12Ah (2x)
12 uur afhankelijk van gebruik en belasting

Omgevingscondities (in werking)
Temperatuur:

+10°C tot +40°C

Omgevingscondities ( opslag en transport)
Temperatuur:
Luchtvochtigheid:

0°C tot +40°C
30% tot 75%

Output
max 29,4V 3,5A
103W

Afmetingen:
Maten globaal en in mm (breedte exclusief DIN rails)
Wielbasis
Hoogte
Zitting
Beensteunen
Rugsteun
Hoofdsteun
Opzet hoofdsteun
Wielen

950 x 710
710 (ex.accessoires) tot 1390
550 x 325
675 (ex.pennen)x 270
540 x 550
500 x 265
470 x 200
ø 150 x 105
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Materialen:
Onderstel
Afdekkap
Kolom
Zitting, Rug, Voetensteun
Been- en Hoofdsteunen
Bekleding

Staal verzinkt
ABS, PMMA toplaag
Aluminium extrusie geanodiseerd
Staal gecoat
Aluminium gecoat
Polyurethaan, antistatisch, brandvertragend en antibacterieel

Kleuren

Wit (RAL9016)
Zwarte bekleding

Reinigen:
Wij adviseren de normale niet agressieve schoonmaakmiddelen (pH waarde 5,5-7) te
gebruiken voor het reinigen van de iMoc Baroc.
Bloed eerst wegspoelen met koud water.
Reinigingsmiddelen mogen tot 30% alcohol bevatten.
Voor afnemen pluisvrij materiaal gebruiken.
Gebruik voor verdere richtlijnen een WIP Guideline cleaning and esinfection of rooms uit bv.
de WIBAZ richtlijnen.
Let op: de kolom is licht ingevet (zie ook 4.4.1.1). Na reinigen weer licht invetten bij
voorkeur met een spray op basis van Teflon®

2.1 Paklijst
Dockx iMoc Baroc is standaard voorzien van:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elektrisch instelbare hoogte instelling
Elektrisch instelbare hoek instelling van rug, neig, lateraal en beensteunen
Slow-start functie op alle actuatoren (voor precisie instelling en schokvrij verstellen)
Handbediening met 4 standenposities en 2 programmeerbare geheugenposities
Elektrische Trendelenburg stand
Elektrische Arrest stand
Elektrische remmen op 4 wielen
Elektrisch aangedreven assistentie bij transport en sturen
Elektrisch aangedreven dwars verstelling bij transport (Docking)
Uitneembare beensteunen en hoofdsteun
Universele DIN-rails aan beide zijden van de stoel
In hoogte verstelbaar stuur om de stoel te verplaatsen
Accuvoeding 24V cap. 12 Amp.uur (het is aan te bevelen om de Dockx iMoc Baroc
tenminste 1x per 24 uur te laden)
• Lader (24V 3,6A auto switch mode met LED laadindicator)
• Bedhekken uitneembaar (links en rechts uitwisselbaar; opnamen naast de Zitting)
• Voetsteunen te plaatsen op DIN rail Beensteunen
Optioneel is de iMco Baroc te voorzien van:
• Houder voor handbediening (voor op DIN rail Hoofdsteun)
• Tube-houder aan DIN-Railkoppeling met snelsluiting
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3. Fout diagnose
Hieronder worden een paar punten genoemd die kunnen helpen voor een beter begrip van de
technische oorzaak van bepaalde functie storingen.
Fout diagnose tijdens normaal gebruik
1. Als er bij het indrukken van een verstel toets (ook bij normaal gebruik) een korte piep klinkt dan is
er een fout in een sensor signaal (bv slechte connectie). Mogelijk kan een verstelling dan niet
voltooid worden (zie ook 4.5.1 Functie storingen).
2. Als een verstelling niet voltooid is blijft de LED naast de functietoets knipperen. Bij het nogmaals
indrukken van die toets wordt het knipperen opgeheven. Waarschijnlijk kan de gewenste verstelling
niet volledig afgemaakt worden doordat:
a. er een pieptoon klinkt na indrukken toets (zie NB 1.)
b. door de belasting op een deel van de stoel de gevraagde stand niet haalbaar is, zoals
beensteunen horizontaal
c. de op de stoel ingestelde waarden (sensor nulpunten) een verstelling beperkt. De
nauwkeurigheid van een instelling is ±1º of ±5mm.
d. de ruimte envelop (zoals minimaal 10cm van de vloer vrij blijven) een verstelling beperkt.
Als dit regelmatig voorkomt kunt u de dealer vragen de betreffende Werkstand opnieuw in te
programmeren

Beknopte foutopsporing Rijondersteuning (PA = Power Assist)
Indien het Power Assist systeem niet werkt voert u achtereenvolgens de volgende stappen uit:
1. Controleer of het Power Assist systeem aan staat.
2. Controleer of de sensor handvatten na het aan zetten, tijdens het instellen (kalibreren) van het
systeem, niet aangeraakt, belast of bewogen worden. De LED naast de functie knop Drive (3) op de
Handbediening zal in dat geval blijven knipperen totdat de sensor handvatten losgelaten worden.
3. Schakel het Power Assist systeem uit door indrukken van Set (16) op de Handbediening. Laat het
systeem opnieuw opstarten door indrukken van Drive (3) en controleer of het systeem nu wel
werkt.
4. Controleer of de (nood)Aan/uit schakelaar niet geactiveerd (ingedrukt) is. De (nood)Aan/uit
schakelaar kan ontgrendeld worden door deze met de klok mee te draaien. Zet het systeem
vervolgens weer aan door indrukken van Drive (3).
5. Controleer de batterijspanning. Er dient minimaal 1 lampje naast het batterij symbool op de
Handbediening te branden.
6. Controleer of de iMoc Baroc aan een laadkabel is aangesloten. Het Power Assist systeem wordt
uitgeschakeld tijdens het opladen van de accu van de iMoc Baroc. Verwijder de laad kabel en
controleer opnieuw of het systeem werkt.
7. Controleer of na het inschakelen van het Power Assist systeem met Drive (3) de LED naast de
functie knop Drive (3) op de Handbediening is blijven knipperen. Neem in dat geval contact op met
uw dealer.
Indien het Power Assist systeem onvoorspelbaar werkt voert u achtereenvolgens de volgende stappen
uit:
1. Schakel de iMoc Baroc uit en weer aan. Laat het systeem opnieuw opstarten (Drive knop 3) en
controleer of het systeem nu wel goed werkt. Neem bij herhaald optreden van de storing contact op
met uw leverancier.
2. Controleer of de sensor handvatten volledig vrij kunnen bewegen. Neem eventuele belemmeringen
weg en controleer of het systeem nu wel goed werkt.
Indien na het doorlopen van bovenstaande stappen het probleem niet is opgelost dient u contact op te
nemen met uw leverancier.
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4. Instructies voor onderhoud aan de iMoc Baroc
Er zal hier gesproken worden over voorzorgsmaatregelen, onderhoudsprotocollen,
onderhoudsinstructies gesproken worden.
In het tweede gedeelte zal er gesproken worden over op welke wijze er foute opgespoord
kunnen worden, en hoe onderdelen vervangen kunnen worden.

4.1 Waarschuwingen bij het uitvoeren van onderhoud
Zie ook waarschuwingen bij het gebruik in de Gebruikershandleiding

LEES VOOR U START MET ONDERHOUD VAN DE STOEL DE INSTRUCTIE EN
HANDLEIDING AANDACHTIG DOOR. RAADPLEEG UW DEALER INDIEN ER NADIEN NOG
ONDUIDELIJKHEDEN OVER HET GEBRUIK MOCHTEN BESTAAN.

GEBRUIK UITSLUITEND ORIGINELE ONDERDELEN
Voor u start met het onderhoud:
• Wijk niet af van de aanbevelingen.
• Denk steeds aan voldoende veiligheidsmaatregelen.
• Neem bij het uitvoeren van werkzaamheden aan de iMoc Baroc steeds uw eigen
veiligheid en/of die van uw medewerkers in acht.
• Voor u start* met het onderhoud:
* Bij het uitvoeren van een controle is het inschakelen van een specifieke functie juist
wenselijk en mogelijk in strijd met de waarschuwingen. Denk daarbij steeds aan
voldoende veiligheidsmaatregelen.
Advies:
• Activeer steeds de remmen. Op Handbediening Figuur 1 nr. knop 16
• Schakel de stroom uit
Grijze knop indrukken. Figuur 2 nr. 7
• Controleer of de iMoc Baroc stoel is losgekoppeld van de lader: in Figuur 2 op nr. 9
(Bij een ingeschakelde lader zijn de remmen geactiveerd en de overige functies
uitgeschakeld).
Voor service, onderhoud en analyse van de besturing van de stoel:
Raadpleeg Bijlage 209700 Aansluitschema
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4.2 Schema Onderhoudsprotocol
Minimaal 1x per jaar dienen de volgende controle punten te worden uitgevoerd:
Opmerking

Meetmiddel

Stroomtang

Controle elektrische veiligheid
Controle motoren

Hoog / laag

2,5-10,5

Amp

Neigen

0,8 – 1,2 Amp

Lateraal

0,8 – 2

Rugleuning

1,5 – 4,5 Amp

Beensteunen

0,6 - 1

Amp

Controle van accu’s
per stuk

Cell power
CPC12-12

Nom440
Min 310

Siemens
waarde

Gemeten in onbelaste
toestand
Gemeten in onbelaste
toestand
Gemeten in onbelaste
toestand
Gemeten in onbelaste
toestand
Gemeten in onbelaste
toestand
Controleer de accu per
stuk: waarden gelijk!

Controle van de
lader

Mascot 2840

27,4Vdc
(0,8A)

Groene
LED

- op pen 3
+ op pen 1

Voltmeter
(Stroommeter)

Power LED (13 in
figuur 1) gaat aan/uit

Visueel

Amp

Controle aan/uitknop Grijze
functie
draaiknop

Stroomtang
Stroomtang
Stroomtang
Stroomtang
Siemens meter

Controle sensoren
Neig/lateraal
Rugleuning
Voetensteun
Hoog / Laag

(QG40) 0,5 (QG30) 0,5 (QG30) 0,5 (potmeter) 0

4,5V
4,5V
4,5V
- 5 kΩ

Output
Output
Output
Output

(geel/grijs).
(zwart).
(zwart).
(zwart).

Controle afstelling
en werking van de
PA en Docking

Zie instructie in 3. en
flowchart 4.5.1.3

Controle en werking
van de remmen

Zie instructie in
flowchart 4.5.1.11

Controle en werking
van de besturing

Zie diagnostiek in 4.3

Controle mechanische veiligheid
Controle afstelling
van de
Beenscharnieren

Zie instructie in
flowchart 4.4.1.3

Controle van de
losneembare
Beensteun
vergrendeling

Zie instructie in
flowchart 4.5.1.8

Controle van de
extra Hoofdsteun
vergrendeling

Zie instructie in
flowchart 4.5.1.9

Controle wielen

Vastzetten scharnier
beenspreiding

Op schade/
scheefstand

De zelfsmerende lagers Visueel
NIET met olie smeren
Zie instructie in
flowchart 4.4.1.3
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Controle eenmaal per week door de Technische Dienst
Actie
Controleer op visuele schade aan de stoel
Controleer de blokkering van hoofd- en
beensteunen
Controleer rem Beenscharnieren
Controleer Bekleding op schade
Controle van Hand Bediening functies
Controleer op rijgedrag van de stoel met PA
Controle PA Docking functie
Beenspreiding blokkering

opmerkingen
Zie Gebruikershandleiding
pag.18
Bij storing: 4.4.1.3
Reacties op knop + LED
In Drive tussen 10º-60ºRug
Drive 10º-60ºRug: zijwaarts

Extra controle en onderhoud eenmaal per kwartaal door de Technische Dienst
Actie
Controle van de remfunctie
Controle functies Rijondersteuning (PA =
Power Assist)
Controle van de Hoofdschakelaar en HB

opmerkingen
Rem=geblokkeerd/wiel
rij+rem+meesturen 5e wiel zie
Gebruikershandleiding pag.16
LEDs op HB branden bij Aan

Voor het dagelijkse en wekelijkse controle en onderhoud door de gebruiker: zie de
Gebruikershandleiding

4.3 Diagnostiek
Voor het uitlezen van de diagnostiek van de besturing kan op connector nr. 11 in figuur 2
een computer worden aangesloten.
De voor het uitlezen benodigde software en commando’s zijn beschreven in een
document dat bij de dealer (pagina 2) is op te vragen.
Uit te lezen zijn dan o.a.:
• De productie datum
• De software versie
• De laatste diagnose datum (service)
• Het aantal keer dat de stoel Aan gezet is (reset)
• Het aantal keer dat de stoel opgeladen is met laadtijden
• Aantal en soort opgeslagen afwijkingen en foutmeldingen van sensoren en motoren.
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4.4 Instructies en uitleg technische werking

Figuur 1 Handbediening
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Trendelenburg
Rem los
Drive modus
Hoogte omhoog
Rug omhoog
Benen omhoog
Leteraal linksom
Neig omhoog
Batterij status
Flat tafel
Transport 1
Gebruikspositie 1
LED Aan of Uit
Arrest
Rem vast
Set modus
Hoogte omlaag
Rug omlaag
Benen omlaag
Lateraal rechtsom
Neig omlaag
Geen functie
Seat positie
Transport 2
Gebruikspositie 2

209 iMoc Baroc rev 1.1

Figuur 2 Achterkant van de Imoc Baroc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ontgrendeling t.b.v. kantelen Hoofdsteun
Docking schakelaar (Drive modus)
Handvat links (Drive modus)
Ontgrendeling t.b.v. verstelling Duwbeugel
Ontgrendeling t.b.v. uitnemen Hoofdsteun
Ontgrendeling t.b.v. kantelen Hoofdsteun
Aan / Uit schakelaar
Handvat rechts (drive modus)
Laad entree
Potentiaal vereffening punt
PC aansluiting t.b.v. uitlezen door Technicus
Aansluiting Handbediening
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4.4.1 Instructies
4.4.1.1

iMoc Baroc piepen bij Hefbeweging oplossen

Handeling:

Toelichting:

Zet de iMoc Baroc in
hoogste positive (Hef) Uit

Met Hef knop nr 4 op figuur 1 de stoel verstellen en vervolgens
de iMoc Baroc UIT zetten met de Grijze knop 7

Controleer of de
kolomdelen schoon zijn

Als er strepen, vlekken of vuil op de kolomdelen zit die
verwijderen met een vochtige doek, zo nodig gedrenkt met een
milde zeep of verdunde vetoplosser (>70% water)

Controleer de rubberen
afschrapers tussen de
kolomdelen

Het kan zijn dat de afschrapers plaatselijk te zwaar tegen de
kolom drukken. Er zitten 4 schrapers per omtrek. Dan kan het
helpen van een schraper de 6 M3 schroefjes te lossen, de
schraper wat te verschuiven en de schroefjes weer vast te
draaien.

Smeer de contactlijn
tussen schraper en kolom

Schakel de iMoc Baroc
weer aan

Verstel de hoogte (Hef)

Controleer of de kolom
niet te vet is

4.4.1.2

Wat dunne olie op een doekje doen en met het doekje het
rubber waar de schraper de kolom raakt smeren

Als het piepen niet oplost door de stoel een paar keer in
hoogte te verstellen bovenstaande punten herhalen. !Let op
dat de stoel dan weer Uit is!
Eventueel alle afschrapers rondom met het doekje met olie
smeren.
Het kan ook helpen alle kolom delen licht met een olie op
Teflon basis in te smeren en vervolgens af te vegen (zie
4.4.1.2.)

Figuur 3 Schrapers

Zo nodig met een doekje kolom en schapers droog vegen

iMoc Baroc verwijderen Voetkap (bereiken Voeding en PA)

Handeling:
Zet de iMoc Baroc in
hoogste positive (Hef) Uit

Beweeg de kap omhoog
tot over de binnenkolom

Schuif de kap naar de
achterkant van de Baroc

Nu is het voedingsdeel te
bereiken

Toelichting:
Met Hef knop nr 4 op figuur 1 en dan de Baroc Uit zetten met
de Grijze knop 7 (zie ook 4.4.1.1)

Op de rand tussen voetkap en kolom zit rubber pakking.
Beweeg hierom de kap zoveel mogelijk recht omhoog tot over
de kleinste (binnen)kolom. Als de rubberrand op de kolom
plakt kan EEN KLEIN BEETJE olie ertussen worden
aangebracht.

De rubber rand is nu rondom vrij van de kolom, waardoor de
kap naar achter geschoven kan worden.

Voor vervangen accu’s, kabels en onder de metalen
afschermkap het bereiken van voeding, zekeringen en
Rem vrijgave knop zie hoofdstuk 4.5.2

Figuur 4 Voetkap los

Zorg dat de pakking goed
om de voetkap zit

Plaats de voetkap weer

Om de binnen(boven)kolom inschuiven. Dan laten zakken en
om het voetframe geleiden. Rubber rand om de voetkap
houden. Als de rubberrand teveel op de kolom plakt kan EEN
KLEIN BEETJE olie ertussen worden aangebracht.
Na plaatsen van de kap de olie zoveel mogelijk weer weg te
vegen met pluisvrije doek.

Controleer of de voetkap
weer goed aanligt

Voel in de hoeken of de voetkap aanligt op de steunpunten
Figuur 5 Voetkap plaatsen
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4.4.1.3

iMoc Baroc Nastellen van de Beenscharnieren

Handeling:

Toelichting:
De frictie van de rem van het beenscharnier is na-stelbaar. Bij het
nastellen zorgt u ervoor dat de rem op nieuwe posities fixeert en
vrijgeeft

Nastellen van de rem

De beensteun scharnieren moeten nu
geblokkeerd zijn

Breng de handel in de
voorste positie

Figuur 6 Beenscharnier vast
Geef de rem vrij door de
hendel naar achter te
bewegen

Scharnieren
voldoende te
bewegen?

Ja

Hendel staat goed afgesteld

Nee

Figuur 7 Beenscharnier vrij
Verzet de hendel

Trek hendel uit de vertanding en
steek die op betere positie in

Herhaal de stappen
hierboven of het nu wel
voldoende remt / vrij geeft

Als een van de scharnieren te zwaar blijkt te
draaien is het aan te raden uw dealer de
smeerpunten te laten bijstellen
Raadpleeg uw dealer: zie adresgegeven op
pag.2

Controleer de blokkeer
stand op de beensteunen
of die voldoende remt.
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4.4.2 Technische werking (verdere uitleg basisfuncties Gebruikershandleiding)
4.4.2.1 iMoc Baroc Power Assist (Rijondersteuning)
Hiervoor is ook beschikbaar een aparte Gebruikshandleiding Duwkracht assistentie met Power Assist (PA)

Product specificatie
Gebruiksomgeving

Het systeem is geschikt voor
gebruik op harde, droge en schone
ondergronden.

Gebruikstemperatuur

-5° tot +55°

Opslagtemperatuur

-25° tot +65°

Maximale snelheid met krachtsondersteuning

4.5 km/u

Maximale hellingshoek

6°

(Bij max. totaal gewicht belading van 200 Kg)
Maximale drempelhoogte

20 mm

Gemiddelde remafstand bij loslaten van de sensor handvatten*

1.6 m

Gemiddelde remafstand bij actief remmen*

1.2 m

* Gemeten bij max. gewicht wagen inclusief belading 400 Kg en
snelheid 4 km/u op een horizontale ondergrond vooruit. Achteruit is
de remweg korter.
Waterdichtheid externe componenten
•

Sensor handvatten

IPx5

•

Schakelaars

IPx4

•

Drive Unit 360 (wiel onder de iMoc Baroc)

IPx3

Energieverbruik
•

Standby

< 0.5 W

•

Rust

< 2.5 W

•

Horizontaal vlak, versnellend

72 W

•

Horizontaal vlak, constante snelheid

24 W

•

Maximale belasting

480 W/ max. 10 seconden
360 W/ max. 5 minuten
240 W/ continue
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4.4.2.2

iMoc Baroc werking Acculader

Handeling:

Toelichting:
Let op! Gebruik uitsluitend
de meegeleverde
acculader. Er kan geen
aanspraak worden
gemaakt op enige vorm
van garantie die is
ontstaan door gebruik van

Steek de lader in 230V
aansluiting

Steek de plug van de
lader op iMoc Baroc in
contact op figuur 2 pos.9

LED licht groen op. Zie figuur 8 hieronder

De LED op de lader zal nu rood oplichten aangevend dat er
geladen wordt. Op de handbediening zullen de 3 LED’s naast het
batterij symbool opvolgend oplichten.
Bij voldoende lading om weer te werken zullen de LED’s samen
knipperen. De LED op de lader is dan nog rood.
Bij voldoende laden licht de LED oranje op
batterij is dan 90 – 95% geladen
Advies: laden tot de LED indicatie groen is (druppel laad fase)
Uitgangsspanning: 29,4V....27,4V

Bij het verbinden met de
laadplug worden de
remmen van de iMoc
Baroc operatiestoel
automatisch geactiveerd

Controleer netvoeding
indien de LED niet oplicht

Controleer werking lader
indien de accu’s niet
voldoende worden
geladen

Vervang daarvoor de lader volgens figuur 8 (gebruik uitsluitend de
lader die voor de iMoc Baroc is meegeleverd door de leverancier)

Figuur 8 Speciale Acculader Baroc (aangesloten op voeding)
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4.4.2.3

iMoc Baroc werking Acculaadniveaus op de Handbediening

Bij een volle accu zullen alle 3 de witte LED’s oplichten bij het activeren van een willekeurige toets.
Bij een accuspanning onder 24,6V zullen er, bij het activeren van een willekeurige toets op de Handbediening, nog
slechts 2 witte LED’s oplichten, de accu is dan voor minder dan 40% vol. In principe zijn er dan nog minimaal 3
uitgebreide operaties (van maximaal 1 uur) mogelijk voordat de stoel opgeladen moet worden.
Bij een accuspanning onder 24,2V zal er, bij het activeren van een willekeurige toets op de Handbediening, 1 witte
LED oplichten, de accu is dan nog voor 10% vol. Er is dan nog minimaal 1 uitgebreide operatie mogelijk voordat de
stoel niet meer goed functioneert. Ons advies is om na deze operatie de iMoc Baroc op te laden.
Bij een accuspanning onder 24V zal er, bij het activeren van een willekeurige toets op de Handbediening, de batterij
LED oranje oplichten. We adviseren u de iMoc Baroc zo spoedig mogelijk op de laadadapter aan te sluiten om het
wegvallen van verstellingen (bij oranje knipperen) te voorkomen.
Bij een accuspanning onder 23,9V zal, bij het activeren van een willekeurige toets op de Handbediening, de batterij
LED oranje gaan knipperen. Er zijn dan nog alleen Werkstanden in te stellen, maar geen individuele verstellingen
meer. Verder blijven Rijondersteuning en remmen actief.
De accu’s laden is dan noodzakelijk voor de volledige en veilige werking met de iMoc Baroc.
De accu’s dienen minimaal 1 maal per etmaal dat de stoel ingezet is opgeladen te worden, voor een volledige en
veilige werking van de iMoc Baroc. Het is geen probleem de stoel aan de Laadadaptor te laten staan.
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4.5 Overzicht foutopsporing en verhelpen van storingen
4.5.1 Functie storingen
Let op: De iMoc Baroc is uitgevoerd met automatische afslag van bewegingen bij overbelasting. Het kan voorkomen
dat een beweging stopt doordat de belasting even boven de limiet uit komt. Laat de knop dan los en druk die
opnieuw in: dit geeft veelal direct vervolg op de beweging tenzij de blokkade te groot is. Bij werkstanden zal de LED
e
e
blijven knipperen: dan zal bij 1 indrukking het knipperen stoppen en bij de 2 keer indrukken de verstelling
voortzetten.
Het kan voorkomen dat men een paar keer de knop opnieuw in moet indrukken. Dat hoeft geen probleem voor de
iMoc Baroc te zijn mits dit niet vaker dan 3 keer achter elkaar gebeurt. Dan moet de elektromotor even rust hebben
om af te koelen. De sturing zal nadat 3x de automatische afslag is ingekomen 3 minuten de betreffende verstelling
inactiveren.
Laat de motoren niet te warm worden. Bij volle belasting na een volledige verstelling, die verstelling 3x de
versteltijd niet belast toepassen om de motor te laten afkoelen. In de praktijk zal dat zelden nodig zijn.
Bij een volle accu kan de iMoc Baroc meer tillen dan bij een bijna lege accu.
e

De meest kritische stand bij volle belasting is het Heffen met de 2 trap (meer dan 180mm vanaf onderste stand):
het meer overeind zetten van de Rug en/of meer optillen van de Benen (zwaartepunt naar voren) geeft dat er meer
gewicht opgetild kan worden.
4.5.1.1

iMoc Baroc stoel reageert niet op de Hand Bediening (HB)
Toelichting:

De Power LED
op de HB iMoc
Baroc brandt

Handeling:

Is de Power LED (Figuur 1 nr.13) aan maar reageert de
stoel niet op het indrukken van toetsen dan is de processor
van slag.
NB staat de stoel in Drive dan zijn de verstel toetsen pas
actief na 2x indrukken)

Druk dan de toets nogmaals in.
Of start de stoel opnieuw op via de Grijze
Aan/uit schakelaar (figuur 2 nr.7)
Anders raadpleeg uw dealer

Ja

Bij een uitgeschakelde stand is de Power LED op de HB uit.

Aan/uit knop in aan stand (Power LED
brandt). Let op: HB moet aangesloten zijn.

Ja

Wanneer de lader is aangesloten zijn alle bedieningsfuncties
geblokkeerd.

Ontkoppel de iMoc Baroc van de lader. Fig.3:
aansluiting 9

Ja

Bij voldoende accuspanning zullen er LED’s naast of in het
batterij symbool op de HB branden (Fig.2 positie 9)

Laadt de iMoc Baroc op als er minder dan 3
LED’s naast het batterij symbool branden.
Uitsluitend met de meegeleverde lader fig.5

Ja

Nee

Is de aan/uit
knop
uitgeschakeld?
Nee

Is de iMoc
Baroc
aangesloten
aan de lader?
Nee

Is de iMoc
Baroc mogelijk
onvoldoende
opgeladen?
Nee

Is HB goed op
de Baroc
aangesloten?

Bij onvoldoende accuspanning (lager dan 20Vdc) zullen er geen LED’s meer branden

Ja

Bij problemen in de Hand bediening (HB) lichten de LED’s
niet op, Controleer de aansluit connector van de HB op
Fig.3: aansluiting 12

Schroef de connector borgmoer goed aan

Nee

Is er een
zekering
defect?

Ja

De Power LED op de Handbediening (figuur 1 nr.13) zal dan
niet branden

Zie ook Bijlage 209700
Aansluitschema

Nee

Aansluiting
intern
losgeraakt?

Zie instructie Zekeringen vervangen: 4.5.2.2

Ja
Kabels zijn in het veld niet te vervangen: zie Nee

Zie Aansluitschema 209700 in Bijlage

Nee

Raadplee
g uw

Ja

Zie adresgegevens op pagina 2 Dockx
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4.5.1.2

iMoc Baroc Remfunctie reageert niet op de Hand Bediening(HB)
“Brake”

Vraag:

Toelichting:

Handeling:

Remfunctie
reageert
niet op HB

Werken de
overige
functies van de

Nee

Bij activering lichten PowerLED en accuLEDs op de HB op

Ga naar blad 4.5.1.1 ‘iMoc Baroc reageert
niet op de HB’

Ja

Zit de stoel aan
de lader?

Ja

Haal de plug van de lader uit de stoel.

Nee

Positie: In het frame en bereikbaar na het op tillen van de
voetkap en verwijderen van de metalen afschermplaat
(Druk alvorens te beginnen de aan/uit knop in!)
De voetkap is voorzien van afdichtstrip tegen de kolom.
e
Trek de voetkap omhoog tot op de 3 kolom en trek de kap naar
achter er af

Is de Baseprint
nog intact?

Zie instructie Voetkap
verwijderen 4.4.1.2

Zie 209700 Aansluitschema
voor Aansluitingen Baseprint

Figuur 9 Onderstel open

Voor een snelle functie controle:
Steek een bruine connector om. Verwissel daarmee een
niet-functionerende remunit voor een mogelijk
wel functionerende.

Figuur 10 Baseprint

Remunit kapot
Raadpleeg uw dealer op pag.2

Nee

Heeft dit effect
op het
functioneren van
de betreffende
rem?

Ja

Storing in interne bedrading of Baseprint.
Raadpleeg uw dealer: zie adresgegeven
op pag.2
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4.5.1.3

iMoc Baroc Rijondersteuning (Drive+PA) reageert niet

Vraag:

Toelichting:

Handeling:

De Power
Assist werkt
onvoldoende

De Drive LED
op de HB gaat
aan

Nee

De Power Assist werkt alleen tussen 10º en 60º rughoek
t.o.v. de vloer. Dit om te voorkomen dat er zoveel mogelijk in de
juiste richting tegen de handvaten geduwd wordt. Optimaal is op
de deelnaad.
Zet de stoel in Transport 1 (ca.50º) of Transport 2 (ca.20º)
stand of verstel de Rug (of Zitting) hoek naar een stand tussen
10º en 60º ten opzichte van de vloer
Tussen deze hoeken zou bij indrukken van Drive de LED
ernaast moeten gaan knipperen resp. branden.

Ja

De Drive LED,
op de HB blijft
knipperen

Ja

Nee

Rughoek valt
binnen 10º en
60º tov vloer

Zie ook 4.4.2.1 Technische werking Power
Assist (PA)

Zie instructie Voetkap
verwijderen 4.4.1.2

De Maincontroller zit naast de grote afdekkep achterin het
voetframe. De BLDC controller zit onder de kleine afdekkap
links van de kolom in het voetframe.
Op de Maincontroller zit een 20A Auto zekering die mogelijk
nog kapot zou kunnen zijn

Nee

Na
correctie
Rughoek

Zie 3. Foutdiagnose Power Assist (PA)

Tijdens activeren van Drive mogen de handvaten niet belast
zijn: controleer of er niets tegen aan duwt of hangt

Positie van de controllers: In het frame en bereikbaar na het
omhoog bewegen van de voetkap.
Ja

Gebruikershandleiding Rijondersteuning

Nee

Voor een snelle functie controle: Branden er LEDjes in de
Maincontroller als de Drive actief is?
Zi niet: vervang de 20A Autozekering (geel)

Ja

Figuur 11 Onderstel open

Nee

Heeft dit effect
op het
functioneren van
de Power Assist?

Ja

Meldt aan uw dealer dat u de zekering
vervangen heeft !

Als u geen 20A zekering heeft gebruikt,
breng z.s.m. een 20A zekering aan
Zijn er LEDjes in
de Maincontroller
zichtbaar en de
Drive LED op HB
aan?

Nee
Controleer de bedrading tussen de Maincontroller en Baseprint

Zie aansluitschema 209700 voor juiste
aansluitpunten.
In figuur 12 de voedings aansluiting van de
PA Maincontroller op de Baseprint

Ja

Raadplee
g uw

Zie voor adres gegevens op pagina 2

PA

Figuur 12 Baseprint
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4.5.1.4

iMoc Baroc Rugverstelling reageert niet op de Hand Bediening (HB)

Vraag:

Toelichting:

Handeling:

Rugverstelling
reageert niet
op HB

Reageren de
overige
functies wel op

Nee

Wanneer de andere functies ook niet reageren, ligt het probleem
mogelijk in de Handbediening (HB)

Ga naar ‘4.4.1.1 iMoc Baroc reageert niet
op HB’

Nee

De Mainprint fig.13 bevindt zich in de Rug.
De Hefmotoren zitten op M1 (boven) en M2 (onder)
Voor aansluitingen zie Bijlage Aansluitschema 209700

Herstel de aansluiting

Ja

Is aansluiting op
Mainprint nog
intact (M1 en M2)
?

Ja

Is er voldoende
accu voeding
aanwezig?

Nee

Kijk of op de HB of er voldoende batterij LED’s oplichten

Laad de accu’s op door aansluiten van de
acculader

Ja

Is de
motor nog
intact?

Nee
Sluit de motor tijdelijk op M3 aan en controleer de werking van de motor.

Ja

Raadplee
g uw

Zie voor adresgegevens op pagina 2

M3

M1
M2

Fig. 13 Mainprint
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4.5.1.5

iMoc Baroc Hoogte verstelling reageert niet op de Hand Bediening (HB)

Vraag:

Toelichting:

Handeling:

Hoogverstelling
reageert niet
op HB?

Reageren de
overige
functies wel op

Nee

Wanneer de andere functies ook niet reageren, ligt het probleem
mogelijk in de Handbediening (HB)

Ga naar ‘4.4.1.1 iMoc Baroc reageert niet
op HB’

Nee

De Mainprint fig.14 bevindt zich in de Rug.
De Rugmotor bevindt zich op M3
Voor aansluitingen zie Bijlage Aansluitschema 209700

Herstel de aansluiting

Ja

Is aansluiting op
Mainprint nog
intact (M3) ?

Ja

Is er voldoende
accu voeding
aanwezig?

Nee

Kijk of op de HB of er voldoende batterij LED’s oplichten

Laad de accu’s op door aansluiten van de
acculader

Ja

Is de
motor nog
intact?

Nee
Sluit de motor tijdelijk op M1 of M2 aan en controleer de werking van de motor.

Ja

Raadplee
g uw

Zie voor adresgegevens op pagina 2

M3

M1
M2

Fig. 14 Mainprint
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4.4.1.6

iMoc Baroc Neig verstelling reageert niet op de Hand Bediening (HB)

Vraag:
Toelichting:

Handeling:

Neigverstelling
reageert niet
op HB?

Reageren de
overige
functies wel op

Nee

Wanneer de andere functies ook niet reageren, ligt het probleem
mogelijk in de Handbediening (HB)

Ga naar ‘4.4.1.1 iMoc Baroc reageert niet
op HB’

Ja

Is aansluiting op
Mainprint nog
intact (M4) ?

Nee

De Mainprint fig.15 bevindt zich in de Rug.
De Neigmotor bevindt zich op M4
Voor aansluitingen zie Bijlage Aansluitschema 209700

Herstel de aansluiting

Ja

Is er voldoende
accu voeding
aanwezig?

Nee

Kijk of op de HB of er voldoende batterij LED’s oplichten

Laad de accu’s op door aansluiten van de
acculader

Ja

Is de
motor nog
intact?

Nee
Sluit de motor tijdelijk op M5 aan en controleer de werking van de motor.

Ja

Raadplee
g uw

Zie voor adresgegevens op pagina 2

M5

M4

Fig. 15 Mainprint
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4.5.1.7

iMoc Baroc Lateraal verstelling reageert niet op de Hand Bediening(HB)

Vraag:

Handeling:

Toelichting:

Lat.verstelling
reageert niet
op HB?

Reageren de
overige
functies wel op

Wanneer de andere functies ook niet reageren, ligt het probleem
mogelijk in de Handbediening (HB)

Nee

Ga naar ‘4.4.1.1 iMoc Baroc reageert niet
op HB’

Ja

Is aansluiting op
Mainprint nog
intact (M5) ?

De Mainprint fig.16 bevindt zich in de Rug.
De Lateraalmotor bevindt zich op M5
Voor aansluitingen zie Bijlage Aansluitschema 209700

Nee

Herstel de aansluiting

Ja

Is er voldoende
accu voeding
aanwezig?

Nee

Kijk of op de HB of er voldoende batterij LED’s oplichten

Laad de accu’s op door aansluiten van de
acculader

Ja

Is de
motor nog
intact?

Nee
Sluit de motor tijdelijk op M4 aan en controleer de werking van de motor.

Ja

Raadplee
g uw

Zie voor adresgegevens op pagina 2

M5

M4

Fig. 16 Mainprint
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4.5.1.8

iMoc Baroc Beensteunverstelling reageert niet op de HandBediening HB
Toelichting:

Vraag:

Handeling:

Beenverstelling
reageert niet
op HB?

Reageren de
overige
functies wel op

Nee

Wanneer de andere functies ook niet reageren, ligt het probleem
mogelijk in de Handbediening (HB)

Ga naar ‘4.4.1.1 iMoc Baroc reageert niet
op HB’

Ja

Is aansluiting op
Mainprint nog
intact (M6 en M7)
?

Nee

De Mainprint fig.17 bevindt zich in de Rug.
De Beenmotoren bevinden zich op M6 en M7
Voor aansluitingen zie Bijlage Aansluitschema 209700

Herstel de aansluiting

Kijk of op de HB of er voldoende batterij LED’s oplichten

Laad de accu’s op door aansluiten van de
acculader

Ja

Is er voldoende
accu voeding
aanwezig?

Nee

Ja

Is de
motor nog
intact?

Nee
Sluit de motor tijdelijk op M7 of M6 aan en controleer de werking van de motor.

Ja

Raadplee
g uw

Zie voor adresgegevens op pagina 2

M7

M6

Fig. 17 Mainprint
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4.5.2 Vervangen onderdelen
4.5.2.1

iMoc Baroc vervangen van de Accu’s

Handeling:

Toelichting:

Let op!
Voorkom spannings-nivellering:
vervang steeds gelijktijdig beide
accu’s

Schakel de iMoc Baroc uit

Druk de aan/uitknop in. Figuur 2 knop nr. 7

Verwijder de voetkap

Zie instructie Verwijderen voetkap 4.4.1.2

Haal de accukabels los

Voorzichtig aan de blauwe hulzen van de tabs trekken (er is een
kleine vonk mogelijk door restspanning uit de print)
Figuur 18 Voetkap verwijderd

Schroef de beugel los en
leg die op de kap

Zie figuur 19 hieronder: rode accu’s onder blauwe beugel en
groene schroefjes vandaan halen

Vervang de accu’s en zet
de beugel weer vast

Laad de accu’s geheel op

Uitsluitend met de bijgeleverde acculader: zie figuur 8

Figuur 19 Loshalen accu’s
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4.5.2.2

iMoc Baroc vervangen van de Zekeringen

Zie schema 209700: de Tabel met rechtsonder “recommended spareparts”. Er zitten 4
zekeringen in de stoel: 2 op de Mainprint (in de Rug) en 2 op de Baseprint (in de voet).
Ook op de PA Mainbox (controller rijondersteuning) zit een zekering (Autozekering van 20A):
zie 4.5.1.2

4.5.2.2.1 De zekeringen op de Baseprint
Handeling:

Toelichting:

Schakel de iMoc Baroc uit
Druk de aan/uitknop in. Fig.2 knop 7

Verwijder de voetkap

Lokaliseer de Baseprint

Zie instructie 4.4.1.1 Verwijderen Voetkap

Deze bevindt zich in het voetframe onder de metalen afschermkap

Figuur 20 Voetkap verwijderd

Neem de metalen
afschermkap los

Vervang de Autozekering
30A of glaszekering 1AT
op de Baseprint

Plaats weer de metalen
afschermkap

De metalen afschermkap verwijderen door de inbusschroefjes
iets lossen zodat ze niet uit de gaatjes vallen en de kap los
komt

De glaszekering zit onder
het bescherm kapje

Figuur 21 Afschermkap verwijderen
De schroefjes hierna weer aandraaien
opdat de kap niet los kan trillen

Groene 30A Autozekering
Controleer de bekabeling
of die goed ligt

Plaats de voetkap

Zie instructie 4.4.1.2 verwijderen Voetkap

Figuur 22 Baseprint

Controleer de Voetkap of
die goed aan ligt

Trek de aan/uitknop uit

De iMoc Baroc is nu weer ingeschakeld

Controleer de werking
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4.5.2.2.2 De zekeringen op de Mainprint
Handeling:

Toelichting:

Schakel de iMoc Baroc uit
Druk de aan/uitknop in. Fig.2 knop 7

Verwijder de afdekplaat
achterop de Rugsteun

Lokaliseer de Mainprint

Vervang de Buiszekering
25AT

Vervang de glaszekering
1AT

Deze zit met kruiskop schroefjes achterop de Rugsteun

Deze bevindt zich links van het stuurtje en de kabelgoot in de Rug

Zie de positie ook op Schema 209700 in Bijlage

Glaszekering zit onder het
losse bescherm kapje

Controleer de bekabeling
of die nog goed ligt

Plaats de afdekplaat van
de Rugsteun

Deze zit met kruiskop schroefjes achterop de Rugsteun

Controleer of die de plaat
rondom goed aan ligt
Figuur 23 Mainprint

Trek de aan/uitknop uit

De iMoc Baroc is nu weer ingeschakeld

Controleer de werking
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4.6 Reserve delen (advies lijst)
De bovenste 10 artikelen worden geadviseerd door de gebruiker op voorraad te nemen
De overige artikelen en accessoires heeft de Dealer op voorraad
iMoc Baroc OPTIES, REPARATIE ONDERDELEN en OVERIGE
Plaats in de stoel
Artikelnummer
Omschrijving
2x in Voet
579204 Accu CPC 12-12
209471 Baroc Baseprint

In Voet

209472 Main PCB Baroc

In Rug

573021 Aan/uit schakelaar grijze paddenstoel

Op Duwbeugel

932007 Gasspring hoofdsteun

In Hoofdsteun

160516 Brake unit.

4x in Onderstel

522210 Actuator LMR03

In Rug

522208 ActuatorS J240 60mm

1 per Beensteun

209681 Remote Control

Handbediening compleet

985029 Caster wheel Steinco 558X-150-EC

4x onder Voet

209491/209492 Schrapers klein / groot

4x van elk op 2 Kolommen

571006 Hoeksensor QG30 - 2.0

1 per Beensteun (+ verlengkabel)

571007 Hoeksensor QG30E - 0.8

In Rug

571008 Hoeksensor QG40E

In Zitting

547002 Potmeter wps750-mk30-p10

In Kolom (hoog/laag sensor)

209765 Switch voor Remrelease

Voet (compleet met kabel en dop)

206689 HB CONNECTOR

Op Rug (compleet met kabel)

209737 Laad CONNECTOR

Op Rug (compleet met kabel+kap)

209768 RS232 external port CONNECTOR

Op Rug (compleet met kabel+kap)

209001+647002(1,25m) Footcover V0 + randafdichting

Om Voet (met iMoc Baroc)

579206 Lader Mascot XLR

Uitrusting bij Stoel

210610 Bedhek (met vensters)

2x Attribuut voor aan Zitting

210621/210620 Voetsteun L/R met DIN koppeling

Attributen op Beensteunen

210650 Click-on DINkoppeling voor HBH en TH Accessoire op DINrails
Accessoire op CoDIN koppeling
210670 Handbediening houder (HBH)
210660 Tubeholder (TH)

Accessoire op CoDIN koppeling
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4.7 iMoc Baroc aanvraag voor service / reparatie
Onderstaande service / reparatie aanvraag betreft:
iMoc Baroc-stoel

Serie nummer:

Operateurstoel

Serie nummer:

Melding:

Uitvoering:

Datum
Door
In opdracht van

Datum
Door
In opdracht van

Adres/Informatie gebruiker:
Klant naam
Contactpersoon
Adres
Postcode / plaats

Klachtomschrijving:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Nr:

Dealer:

Actie /advies
O
O
O
O
O
O

Klant bezoek
Ter plaatse hersteld
Stoel retour naar
Stoel retour voor
Tijdelijke stoel gewenst
Tijdelijke stoel geleverd

Datum
Datum
Distributeur
Datum
Ja/Nee
Ja/Nee

:
:
/ Dockx / anders
:

Verrichte werkzaamheden:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

Gebruikt materiaal:
.....................................................................................................................

Opmerkingen:
.....................................................................................................................

Handtekening akkoord klant:
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Bijlage 1.

209700 Aansluitschema iMoc Baroc
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Bijlage 2.

209600 Overzicht totale iMoc Baroc
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