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Rekonditioneringsanvisning för Arbetsstolar 
 
Eurovemas stolar är tänkta att återanvändas under sin förväntade livslängd. 
 
Rengöring 
Använd ej högtryckstvätt spola ej heller med vatten eller andra vätskor! 
Rengör chassi med milt rengöringsmedel/desinfektionsmedel Ph 7-12 tex. tvållösning. 
Klädsel på stoppade detaljer kan med fördel rengöras med klädseltvätt. 
Överdragsklädsel kan maskintvättas i 60 grader. 
 
 
Underrede och hjul 
 Alla hjul har kontakt med golv och vinkelräta. 
 Hjulskruvarna åtdragna och gänglimmade. 
 Hjulen rullar fritt och svänger lätt.  
 Smörj lager med tunnflytande olja. 
 Test av bromsmekanismen. Smorda vajrar. 
            
                                                        
Manuella & elektriska lyftställdon  
 Sitter fast ordentligt och roterar ej. Infettad med tunn olja. 
 Ljudnivå låg / inga rasslande missljud. 
 Lyfter hela vägen ända upp med brukaren i.  
 Kontrollera att ställdon är åtdraget vid infästningen till chassit med 35 Nm. 
 
 
Batterier och elektronik 
 Batterierna sitter fast. 
 Alla kablar är hela och ej kommer i kläm. 
 Test av batteri och laddare. Ladda batterier fullt. 
 Kontroll av manöverdosa/handkontroll. 
 Tidmätare och huvudbrytare kontroll. Rätt styrka på säkring. 
 
 
Sitssystem  
 Rätt sitssystem och kombination. Glappar ej någonstans  
 Hål för sele och bälte finns och är fria. 
 Klädsel: Ren, tvättlappen fastsydd på överdrag. Sömmarna hela, ej skadade.  
 Sitsvinkling och ryggstöd: funktionstest.  
 El ställdon ger ej efter under tryck. 
 Rattar och vred: infettade, lättjusterade och släta knoppar. 
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Tillbehör 
 Infettade, lätt att justera, inga repor uppstår vid justering 
 Funktionskontroll. 
 

 
 
   

Slutkontroll 
 All extra utrustning: passar in och är lättjusterade. 
 Varningsetiketter påklistrade. CE-märkt med serienummer. 
 Testkörning (alla funktioner testas i ändläge och rullstolen testas med maximal 

belastning) 
 Bruksanvisningen finns och följer med produkten. 
 Mer information i servicehandboken 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stol modell: ______________________________________  

Serienummer: ____________________________________  

 

 

Service gjord av: 

Namn: ___________________________________________  

Datum: __________________________________________  

Signatur: ________________________________________  
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Destruktionsanvisningar 

Produkt som tas ur bruk permanent ska demonteras och källsorteras. Vid demontering 
iakttages försiktighet då det finns risk att klämskador kan uppstå. Demontering får 
endast utföras av auktoriserad tekniker. 

Metall Elektronik Brännbart 

Armstödsmekanism Huvudenhet Armstödsdynor 

Ryggmekanism Manöverkontakter Sitsar 

Gasfjäder Kablar Ryggar 

Elställdon Handkontroll Övriga stoppdetaljer 

Sittkryss  Hjul utan metallgaffel 

Chassi  Övriga plastdetaljer 

Benstöd   

Nackstödsmekanism   

Övriga metalldelar   

 

Batterier som är förbrukade ska lämnas på miljöstation. 
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