
 
  
  
Rekonditioneringsinstruktioner Invacare Elektriska rullstolar 
  
Instruktionerna är ämnade som hjälp för Hjälpmedelscentralens tekniker vid 
Rekonditionering, underhållsservice leveranskontroll etc. av Invacares elektriska 
rullstolar 
  

•        Rengöring 
Rengör rullstolen med fuktig trasa, spola inte med vatten. Använd en mjuk borste och 
milt, miljömärkt rengöringsmedel om så krävs. Använd inte alkohol, skur- eller 
blekmedel. Efter rengöring låt stolen vid behov torka i ett rum eller på en plats med 
god ventilation.  
  

•        Säkerhet 
Kontrollera belysning och körriktningsvisare. 
Kontrollera att signalhornet fungerar felfritt. 
  

• Bromsar och bromsprov  
När motorernas frikopplingsspak står i drivläge skall det inte vara möjligt att skjuta 
rullstolen framåt eller bakåt. Kontrollera också att rullstolen inte går att köra när 
spaken står i friläge. 
  
Prova att skjuta joystick sakta framåt, båda motorernas magnetbromsar skall släppa 
(klicka till) samtidigt. Då joystick släpps skall bromsarna aktiveras igen inom någon 
sekund. Denna test kan upprepas och då påverka joystick i olika riktningar. 
  

• Joystick  
Kontrollera med avslagen stol att joysticken inte är krökt eller på annat sätt skadad 
och att den återgår till neutralläge när den släpps. Det ska inte vara möjligt att slå på 
rullstolen när joysticken är påverkad. 
Kontrollera att gummibälgen runt joystick är hel. 
  

•        Däcktryck 
Kontrollera att hjulen har ett jämt däcktryck. Knappt 2,0 bar är lämpligt, maximalt 2,1 
till 2,5bar, beroende på modell.  
 

• Chassi 
Kontrollera chassi så att inga sprickbildningar uppstått. 
  

•        Mekanik 
Kontrollera och efterdrag om nödvändigt skruvar och muttrar på t.ex.  armstöd, 
benstöd, manöverbox, och tillbehör 
Kontrollera att tippskydden är hela och att hjulen rullar utan stor påverkan. 
Kontrollera att motorerna inte läcker olja.  
Kontrollera att motorer och växellådor inte låter onaturligt mycket.  
  

 



 
 
 
 
 
•        Elektronik 

Kontrollera att kablage och kontakter är oskadade och korrosionsfria. 
Kontrollera att batterierna sitter fast ordentligt. 
Kontrollmät att batterierna ej har några skadade eller defekta celler.  
  

 
 
 
 
•        Smörjning 

Smörj om nödvändigt rörliga delar t.ex. sitslyft, tilt och liknande. Använd ett syrafritt 
och miljömärkt fett. 
  

• Provkörning   
Kontrollera att rullstolen har en jämn och balanserad gång. 
  

•        Laddning 
Ladda rullstolen innan återlämnade 



 
 

Underhållsprotokoll Invacare Elektriska rullstolar 
 
  
Storm3  Storm4     G50 
Bora  Dragon     Typhoon II   
Mirage  Zephyr  
TDX  
Tornado Typhoon  Annan ……………………..   
   
Serienummer…………………………………. 
  
Löpnummer………………………………… 
  
 Underhållspunkt OK Åtgärd Anmärkning 
    Justering Byte   
Rengöring         
Säkerhet         
   Belysning         
   Signalhorn         
   Bromsprov inkopplad         
   Bromsprov frikopplad         
   Magnetbromsar släpper         
   Magnetbromsar aktiveras         
   Med joystick i olika riktningar         
   Joystick         
   Gummibälg         
   Däckstryck         
Chassi     
Kontrollera att inga sprickor 

finns 
    

Mekanik         
   Skruvar och muttrar         
   Tippskydd         
   Oljeläckage         
   Missljud         
Elektronik         
   Kablage         
   Kontakter/Kabelskor         
   Batterier fastsatta         
   Batteri status         
Smörjning         
Provkörning         
Laddning         
 Övrigt         
     
  
  
  
Datum………………                        Signatur…………………………………………….. 


