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Detalj

Kontroll

Åtgärd

Massiva hjul

Kontrollera att hjulen sitter ordentligt fast i underredet. Kontrollera att
sprickor inte finns samt att hjulen är i
dugligt skick.

Efterdra skruvar vid behov. Byt vid behov ut hjul som
är defekta.

Bromsar

Kontrollera att bromsarna är väl
rengjorda och fungerar med avsedd
effekt. Kontrollera att eventuella
vårdarbromsar alltid har en lagom
spänd kabel, så att bromsen fungerar
optimalt.

Rengör bromsar från ev. damm eller smuts.

Rörliga delar

Kontrollera att rörliga delar kan dras
åt och är åtdragna ordentligt enligt
anvisning.

Rengör rörliga delar, byt ev. ut defekta skruvar eller
andra defekta delar.

Överdrag till
dynor

Inspektion av tyg och kontroll av
sömmar.

Tvätta överdrag i 40° maskintvätt, eller tvättprogram
med maxtemperatur 60° i maximalt 10 minuter.
Överdrag kan torkas i torktumlare vid låg temperatur
eller i torskskåp.

Plastdetaljer

Kontrollera att plastdetaljer inte har
sprickor.

Byt vid behov ut defekta delar.

Rengöring

Rengör produkten med vanligt förekommande
rengöringsmedel utan slipmedel. Produkten kan
spritavtorkas och rengöras i 60° vatten. Använd
ej klorrengöringsmedel eller andra aggressiva
rengöringsmedel!
Obs! Etiketter behöver täckas innan användning av
rengöringsmedel eller rengöringssprit.

Vid tvätt och tork
i diskkabinett

Vid tvätt och tork i diskkabinett, ta bort dynor och
armstöd. Vid rengöring av chassit i diskkabinett skall
produkten stå fixerad och placeras upprätt.

Färgkoder: Vit = Ral 9010 Grå = Erbium MX085E
Detta är en allmän beskrivning av de punkter som bör gås igenom när ett hjälpmedel rekonditioneras.
Därutöver förväntar sig R82 att den personal som arbetar med rekonditionering självständigt bedömer
varje objekts tillstånd, så att eventuella skador eller funktionsstörningar som inte upptas i schemat
åtgärdas innan objektet lämnas ut till ny användning.
R82 kan inte ställas till ansvar för felaktiga underhålls- eller reparationsåtgärder från
rekonditioneringspersonalens sida.
Etac rekommenderar att endast originalreservdelar från R82 används.
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