KONTROL OG TEST
Skema til kontrol og test af VELA stole
Test og kontrol

VELA arbejdsstole og ståstøttestole
Dato:

Leveringsadresse:

Stolemodel:
Indentnummer:
Kontrolleret af:
Skrot
Service
Reparation

1. Understel

4. Bremsefunktion

7. Polster/betræk

Tjek svejsninger

Tjek bremsefunktion

Tjek polster på sæde

Undersøg for brud

Tjek svejsninger

Tjek polster på ryglæn

Efterspænd skruer

Lyt efter mislyde

Tjek polster på nakkestøtte

Efterspænd skruer

Tjek polster på sidestøtter

2a. Løftesøjle gaspatron
Tjek funktion
Smøring af bevægelige dele
Tjek for slidtage
Efterspænd skruer

2b. Løftesøjle elektrisk
Tjek ledninger for brud/skader
Smøring af bevægelige dele
Efterspænd skruer
Lyt efter mislyde
Ladefunktion

Tjek løse overtræk

5. Sædemekanisme/bæreplade

Tjek funktion på kropsstøtter

Lyt efter mislyde

Tjek funktion på skubbebøjle

Efterspænd skruer

Tjek funktion på nakkestøtte

Smøring af bevægelige dele

Tjek funktion på benstøtter

6. Armlæn
Tjek funktion

Tjek funktion på sidestøtter

9. Elektrisk tilbehør

Tjek svejsninger

Elektrisk bremse

Undersøg for brud

Kontakter

Efterspænd skruer

Håndboks

Tjek overflade/polster

3. Hjul

8. Tilbehør

Tjek alle funktioner

10. Rengøring

Tjek rullemodstand

Polster

Undersøg evt. slør i lejere

Understel

Efterspænd skruer

Armlæn

Fjern snavs/hår ved hjul

Øvrig tilbehør

Bemærkninger:
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Rengøring af VELA stole
RENGØRING
Produkterne kan genanvendes og tåler grundig
rengøring
STOLE MED MANUEL BETJENING - GASFJEDER
Produkter med manual indstilling af sædehøjden
kan rengøres i henhold til ønskede metoder: Vask
med vand i vaskemaskine, eller højtryksspuler, eller
kemisk desinficering med godkendt desinfektionsmiddel. Vi anbefaler desuden almindelig vedligeholdelse efter vask.
STOLE MED ELEKTRISK BETJENING
Produkter med elektrisk indstilling af sædehøjden
kan rengøres med kemisk desinfektion med alle
godkendte desinfektionsmidler.
POLSTREDE SÆDER, RYGLÆN OG TILBEHØR
Stof: Rengøres ved kemisk rens, med møbelrensemiddel eller en hårdt opvreden klud med vand.

SMØRING AF INDER- OG YDERRØR
Det anbefales jævnligt af smøre inder- og yderrør
for at sikre at stolen ubesværet hæves og sænkes
• Hæv stole til øverste position
• Rengør inderrør/gasfjeder med affedtningsmiddel
• Smør inderrør/gasfjeder på alle flader med
smørremiddel (fx hhs2000) i et jævnt lag

STOLE MED ELEKTRISK LIFT
OPLADNING AF ELEKTRISK LIFT
• Daglig opladning anbefales.
• Oplader sættes i stikkontakt og stik tages ud fra
armlænspude og sættes i oplader
• Når oplader sættes i stikkontakt skal diode lyse
grøn. Når stik sættes i stol lyser diode på oplader gul mens stolen oplader. Når dioden skifter
til grøn er stolen fuldt opladt.
• Hvis der ingen lys er i oplader når den sættes i
stikkontakt, skal denne udskiftes.
Bemærk: Stolen må ikke benyttes under opladning.

Kunstlæder: Rengøres med en opvreden klud
med lunkent vand eller mild sæbe.
Læder: Rengøres ved støvsugning med blød
børste. Undgå brug af rengøringsmiddel.
AFTAGELIGE OVERTRÆK TIL SÆDER ELLER
RYGLÆN
Aftagelige overtræk til sæde eller ryg kan efter
behov vaskes i vaskemaskine efter den påsyede
vaskeanvisning
ELEKTRISK DELE
Rengøres med en hårdt opvreden klud og må
aldrig udsættes for rindende vand.

VEDLIGEHOLDELSE
Vi anbefaler et årligt eftersyn af produktet for at finde frem til eksempelvis defekte og slidte dele. Man
bør regelmæssigt efterspænde alle aftagelige dele.
HJUL
Det anbefales med jævne mellemrum at efterse
hjul og rense for eventuelle trådrester o.l.
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