Kimba neo
6.11.3 Rengöring
6.11.3.1 Rengöring för hand (rekommenderas)
1.

Alla ram- och plastdelar får endast rengöras med milt rengöringsmedel.

2.

Tvätta överdrag av textil och mikrofiber i högst 40° C. Ta av överdragen från dynorna och tvätta
endast överdragen.
INFORMATION: Överdragen kan tvättas i tvättmaskin i tvättpåse eller i örngott. Oftast räcker
det bara att torka av med en fuktig trasa.

Viktiga anvisningar angående rengöringen



Använd inte aggressiva rengöringsmedel, lösningsmedel eller hårda borstar o.s.v.

6.11.3.2 Rengöring i kabinett
1.

Avlägsna dyna och klädsel och följ tvättrådet på artikeln.

2.

Rengör sulkyn i upp till 60° C under max 10 minuter.

3.

Fäll ihop sulkyn och ställ upp den vertikalt på bakhjulen och körbåge under torktiden

4.

Vid behov; montera bort delar där vattnet kan samlats

5.

Vi rekommenderar tryckluftstorkning.

6.

Säkerställ att sulkyn är torr och ren innan den lagras eller återanvänds, torka torrt med trasa vid
behov.

7.

Kontrollera att sulkyns märkning är läsbar, om så inte är fallet, byt ut etiketten.

6.11.4 Desinfektion
1.

Torka av alla delar på produkten med en fuktig trasa och desinfektionsmedel.

Viktiga anvisningar beträffande desinfektionen




Till desinfektionen ska du använda vattenbaserade medel. Därvid ska de användaranvisningar som
anges av tillverkaren följas.
Innan desinfektionen ska klädsel och handtag rengöras.

Nurmi Neo och Yogi
Rekonditionering av rollatorer
SKÖTSEL

Rengöring för hand (rekommenderas)
a) Rengör rollatorn med varmt vatten och handtvättmedel.
b) Fläckar kan avlägsnas med en tvättsvamp eller en mjuk borste.
c) Skölj sedan med rent vatten och låt de behandlade delarna torka.
Viktiga anvisningar angående rengöringen:
 Använd inte aggressiva rengöringsmedel, lösningsmedel eller hårda borstar o.s.v.
 Rengör plastdelar, ramdelar och hjul med ett milt rengöringsmedel. Torka därefter av
ordentligt.
 Vid tvättning med högtryckstvätt, undvik att spruta mot lager och tiltcylinder

Rengöring i kabinett
a) Avlägsna avtagbara tillbehör. Höj handtagen till högsta läge.
b) Rengör rollatorn i upp till 60° C under max 10 minuter.
c) Låt rollatorn stå på alla 4 hjulen i utfällt läge i minst 10 minuter.
d) Vid behov; montera bort delar där vattnet kan samlats
e) Vi rekommenderar tryckluftstorkning.
6) Säkerställ att rollatorn är torr och ren innan den lagras eller återanvänds, torka torrt
med trasa vid behov.

Sling seat kan tvättas i 40° C. Sling seat kan tvättas i tvättmaskin i tvättpåse eller i örngott.
Oftast räcker det bara att torka av med en fuktig trasa.

Desinfektion
Torka av alla delar på rollatorn med en fuktig trasa och desinfektionsmedel.

