Rengøring og vedligehold af VELA Blues El-kørestole

Rengøring og vedligehold
Information om rengøring og vedligehold af VELA Blues el-kørestole.

RENGØRING

VELA Blues el-kørestole bør rengøres efter behov. For en grundig rengøring aftørres synlige flader med en klud,
der er opvredet i mild sæbevand uden slibemiddel. Det er ikke nødvendig at bruge værktøj for at rengøre VELA
Blues el-kørestole. Desuden er det vigtigt, at der ikke bruges kemikalier, stærke rengøringsmidler eller børster og
lignende der kan ridse eller skade el-kørestolen.
Sæde og ryglæn kan vådrenses med møbelrens eller tørres af med en fugtig klud. Sæde og ryglæn kan også
støvsuges og tørres af med en tør klud.
Bemærk: Stolen skal stå på et jævnt underlag under rengøringen. Stolen må aldrig spules med rindende vand eller
med højtryk.
Stolen skal rengøres ved at fjerne snavs og små sten i hjulet med hænderne.
Hvis muligt, kan man blæse støv bort med en blæsepistol - vær forsigtig med ikke at blæse direkte ind i de
elektriske komponenter. Tør stolen af med en fugtig klud med mild sæbe, og lad stolen lufttørre.
Det er tilladt at bruge godkendte desinfektionsmidler på stolens overflader.
Efter vask bør alle bevægelige dele, der, som udgangspunkt, er smurt, smøres op med et syrefrit smøremiddel.

VEDLIGEHOLD

For at holde produktets standard, kvalitet og funktionalitet, skal stolen kontrolleres (eftersynes), vedligeholdes og
rengøres efter behov.
VELA anbefaler et serviceinterval, for hver 2500 driftstimer eller en gang om året.
Desuden bør stolens funktionalitet, sikkerhed og batterier tjekkes efter behov.
Kontrolinterval

Dagligt

Joystick viser ingen fejlmelding

X

Batteriet er opladet

X

Kontrol af bremserne

X

Ugentligt

Armlæn sidder stabilt og sidder fast

X

Fodpladen sidder stabilt og sidder fast

X

månedligt

Kontroller skruer

X

Drivhjulene kan bevæge sig frit

X

Sæde og rygpude er intakte

X
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Periodisk eftersyn og genbrug
Før en el-kørestol kan genbruges skal den også gennemgå et periopdisk eftersyn og være grundigt rengjort. Ved
et periodisk eftersyn (og til genbrug) skal teknikeren udskifte de dele som ikke fungerer længere. Af hygiejniske
grunde anbefaler VELA, at sæde og rygpude samt covers erstattes ved genbrug af en el-kørestol.

Tjekliste for periodisk eftersyn og klargøring til hjælpemiddeldepot.
Dato:
Bruger:
Stolens ident-nummer:
Eftersynsrutine

Hvor?

Visuelt tjek

Skjold

Ok

Byttet

Justeret

Repareret

Udført af:

Lys
Dæk
Lak
Funktioner

Elektriske funktioner
Kørekarakteristik
Hastighedsbegrænsning

Mekanik

Rotationsenhed
(VELA Blues 300)
Sving-gaffel
Låseringe
Skruer og bolte
Drivmotorer
Bremse
Microswitch’er
Aktuatorbeslag

Smørepunkter

Ryglæns-aktuator
Løfte-aktuator
Tilt-aktuator
Benstøtter

Elektronik

Fejl-log
Batteri
701.344 © Vermund Larsen A/S

Ledninger
Lader
Hovedkabler
Powermodul-stik
Aktuator-stik
Diverse

Vask og rens
Brugerindstilling af stol
Brugermanual
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