Rekonditionering av elrullstolar
Nedanstående är instruktioner vid rekonditionering av Otto Bocks elrullstolar.
För ytterligare specifikationer för enskild modell, kontakta Otto Bock Scandinavia AB.
RENGÖRING:
 Rengör med ett icke frätande rengöringsmedel (t.ex. handdiskmedel YES) och fuktad trasa.
 Högtryckstvätt. Får EJ användas.
 För klädslar rekommenderas 40° fintvätt. Förslut alltid dragkedjor innan tvätt. Vid
maskintvätt rekommenderas max temperatur 40° och 6 minuter.
 Låt stolen stå i minst 10 minuter för att vatten skall kunna rinna ur håligheter.
 Tag bort påklistrade dekaler som EJ är Otto Bocks märkningar eller instruktioner.
VISUELL KONTROLL:
 Undersök noga ramdelar och sök efter eventuella sprickor – skevheter.
Var speciellt noga med hjulinfästningar, tippskydd, armstöd och körhandtag.
 Eventuellt skarpa hörn, avsaknad av dammskydd, täckkåpor.
 Klädselns standard och slitage. Sömmarnas utseende.
 Batteriernas infästning och fastsättning
BYTE AV DELAR/SLITDELAR:
 Vid behov SKALL delar som är skadade/defekta bytas.
 Använd alltid Otto Bock originaldelar*.
 Däck, skruvar och liknande i korrekt dimension kan användas av annat fabrikat.
 Montera nya ändproppar för ramrör och liknande.
 Bättringsfärg finns att beställa.
 Vid garantianspråk skall reklamations-/garantiblankett ifyllas.
*= Vid användning av ”piratdelar” upphör Otto Bocks ansvar för såväl funktion, säkerhet och
kvalité.
Otto Bock erbjuder sig att tillsammans med kund medverka vid kravställning av s.k. piratdelar.
PRAKTISK KONTROLL:
 Kan justeringar utföras för fotplatta, armstöd och liknande.
 Ihopfällning och uppmontering.
 Återmontera produkten i standardutförande om individuella inställningar har varit gjorda,
manöverboxens placering, sittvinkel m.m.
 Drivhjulens infästning och lufttryck, (för korrekt tryck-se däcksida).
 Länkhjulsinfästning, länkhjulens skick och rullning.
 Frikopplingen/motorbromsens funktion.
 Tippskyddens funktion och inställning.
 Kontrollera noga samtliga skruvförband.
 Onormalt stora glapp i sammanfogningar/ led-delar.
 Kontrollera köregenskaperna vis start och stopp, svängning, låg och hög fart.
 Vid event elutrustning, kontrollera funktioner.
 Fyll i checklistan på nästa sida.

OBSH2=08.01 CR 20090810

Otto Bock Scandinavia AB

CHECKLISTA FÖR REKONDITIONERING AV ELRULLSTOL
Rullstolsmodell:__________________________

Serienummer: ____________________

Så här finner och tolkar du serienumret:
Serienumret är placerat på rullstolsramens
vänstra sida vid armstödets infästningspunkt.
Exempel på serienummer:
3220 10 02 05 0367
3220 - anger modell (B500, B600, C1000)
10
- hastighet
02
- tillverkningsmånad
05
- tillverkningsår
0367 - löpande serienummer

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ram
Ryggdel
Sits
Benstöd
Fotplattor
Armstöd
Manöverbox
Kablage
Drivhjul
Länkhjul
Tippskydd
Frikoppling
Belysning

Funktion, skevheter, sprickor, skruvförband
Funktion, låsning. Hopfällt-utfällt läge. Klädsel
Infästning och klädsel
Infästning, låsning
Infästning, justering
Infästning, funktion, armdynor
Infästning och funktioner, batteri-indikator
Infästning, skador på isolering eller kontakter
Infästning, (funktion och låsning), slitage och lufttryck
Infästning, inställning, lager och slitage (lufttryck)
Infästning, inställning och funktion
Infästning, funktion
Infästning, funktion fram, bak och blinkers















Anmärkningar: Ange punkt och kommentar:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Kontroll utförd av: ____________________________________________ Datum:_______________
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