Clean

Rekonditioneringsanvisning/ Återanvändning

Reservdelar kan beställas enligt separat reservdelslista för Clean. Tvätt- och
rengöringsinstruktioner av produkten återfinns på produkten alternativt i
produktkatalogen. Vid rengöring av chassit i diskkabinett skall produkten stå fixerad
och placeras upprätt med låsta hjul. Kontrollera och justera enligt följande:

1)

Att skruv/mutter till länkhjulen är ordentligt åtdragna (6Nm).
Om hjulen sitter löst eller skall bytas p.g.a. slitage:
- Skruva loss skruv/mutter helt och dra hjulet nedåt .
- Vid återmontering, se till att skruven går igenom hålet i hjultappen, skruva fast
skruv/mutter (momentnyckel: 6Nm ).
Verktyg: Torxnyckel T30

2)

Att hjulen fungerar på avsett vis.
- Att låsfunktionen fungerar
- Att hjulen låser tillfredsställande. Hjulen skall inte kunna rulla i låst läge.
- Att stolen rullar tillfredställande.

3)

Att produkten är hopsatt på ett riktigt sätt.
- Att produkten och eventuella tillbehör är monterade på ett riktigt sätt enligt monteringsanvisning
- Att alla skruvar är åtdragna.
Verktyg: Torxnyckel T30

4)

Att löstagbara detaljer är i dugligt skick och är Etac:s originalprodukter.
- Att armstöden går att ta av.
- Att armstöden går att låsa i användarläge.
- Att fotplattan kan skjutas in under stolen.

5)

Att armstödsfästena är hela.
Belasta armstöden med handkraft på olika sätt för att se om armstöd och fästena är hela. Gör sedan en
funktionskontroll.

Tillägg för Clean 24”
6)

Att drivhjulsmonteringen inte glappar.
Om hjulen sitter löst eller skall bytas p.g.a. slitage:
- Skruva loss hjulet helt och rengör gängan med en trasa vid behov.
- Originalbult är behandlad med s. k Tufloc (låsvätska) som ska klara 1-2 ommonteringar.
Kontrollera tufloc-kvalitén och vid behov droppa låsvätska (motsvarande loctite 243 eller likvärdigt) enligt
tillverkarens instruktioner på gängan och skruva fast hjulet.
- Drivhjulen är riktigt monterade när båda snurrarlika lätt utan glapp i monteringen.
Verktyg: 2 st 19 mm hylsnyckel

7)

Att bromsarna till drivhjulen är i dugligt skick.
Bromstappen ska i obromsat läge befinna sig mellan 18-22mm från däcket.
När bromsen är tillslagen skall stolen inte kunna rullas baklänges vid en belastning av
15 kg på plan mark.

8) Att drivhjulsadaptrerna är ordentligt monterade.
Verktyg: 6m sexkantsnyckel
Vit förbättringsfärg finns att köpa från Etac för att bättra på små lackskador. Art nr 84005052
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