
REKONDITIONERING, RENGÖRING OCH FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL

Se till att manöverboxen är avslagen före rengöring.

Det är viktigt att du torkar alla delar på scootern som är våta eller fuktiga efter rengöring eller använding i regnigt 
eller fuktigt väder. 

Scootern bör torkas av en gång i veckan med en något fuktig, inte våt, trasa. Använd ett milt rengöringsmedel som 
såpa eller diskmedel. Eventuellt ludd och damm som samlats runt motorerna kan blåsas eller dammas av.  

Om scootern ska används av fler än en person eller av en ny person är det ur hygiensynpunkt viktigt att den rengörs 
noggrannt. Du bör använda ett desinfektionsmedel för denna uppgift, följ tillverkarens anvisningar för det desinfek-
tionsmedel du använder.

Rengöra sitsen: Alla delar/tillbehör som t.ex. kryckhållare rengörs med en fuktig trasa. Alla svängbara sidostöd, 
nackstöd, armstöd, midjebälten bör rengöras med en ren trasa.

Spruta inte på scootern med vattenslang, högtryckstvätt eller ångtvätt för att rengöra din scooter, men torka gärna 
av skotern efter användning eller rengöring om den blivit blöt.

Rengöring av kontrollsystem: Rengör kotrollsystemet och knappsats med en trasa fuktad med utspätt rengöringsme-
del. Se till att inte använda för mycket vatten eller våld när du rengör knappsatsen. 

VIKTIGT: Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller sliptillsatser eller sprit. 
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   Kontroll- och underhållsschema

Varje dag

Varje vecka

Varje kvartal

Varje halvår

Varje år

Kontrollera batterinivån, ladda batteriet vid behov.

¯

Kontrollera att körreglaget på styrstammen inte är böjt eller skadat.

¯

Se till att alla avtagbara delar sitter ordentligt fast.

¯

Titta efter slitage på höftbältet och se till att spännet fungerar.

¯

Kontrollera att parkeringsbromsen klickar på och av.

¯

Kontrollera däck och fyll på vid behov.

¯

Se till att alla synliga muttrar och skruvar är åtdragna. 

¯

Se till att alla kablar och kontakter ser hela och rena ut och att de inte är i vägen.

¯

Rengör scooter och klädsel regelbundet.

¯

Kontrollera batterier - ta bort eventuell rost och applicera vaselin.

¯

Kontrollera klädsel, sits, nackstöd, armdynor för slitage.

¯

Komplett inspektion, säkerhetskontroll och service bör utföras av ditt auktoriserade  
Sunrise Medical-ombud.

¯
Däcktryck: Om din scooter är utrustad med däck som innehåller luft, är det viktig kontrollera lufttrycket i däck-
en regelbundet, var 4:e vecka. Trycket regleras efter användarens vikt. DET ÄR VIKTIGT att båda bakhjulen har 
samma tryck och att båda framhjulen har samma tryck (om det är en 4-hjuling).   
 
Däckslitage: När du kontrollerar däcken var särskilt observant på sprickor, skärskador och däckens mönster-
djup.  
Däcken ska bytas ut när mönstret inte längre är synligt över hela däcket.   
 
Förvaring: När du förvarar din scooter under en längre period (mer än en vecka), utför först en fulladdning av 
batterierna och koppla ur dem. Detta för att inte batterierna skall förlora sin kapacitet. Scootern bör förvaras så 
torrt som möjligt. Den bör täckas med en presenning eller helst stå under tak, för att inte utsättas direkt för regn 
eller snö.

Bromsar: Kontrollera bromsarnas funktion ungefär var 4:e vecka.


