Rekondisjoneringsskjema for
Euroflex arbeidsstoler
Stoltype……………………............…......................……Serie nr.…………......…………….…….
Bruker…………………………………................................................…………....………………………
For å oppnå full funksjon og sikkerhet bør produktet kontrolleres
1 gang per år, i henhold til rekondisjoneringsskjemaet for Euroflex
arbeidsstoler. Følg anvisningene på sidene 2–3 og kontroller
følgende punkt på stolen.
Elektrisk utløsermekanisme / Gassfjær (funksjon, smøring)
Chassis (kontroller feste, rengjøring)
Hjul / Brems (rullemotstand, rengjøring)
Batteri / Kabler (kontroller tilstand og kontakter)
Lader (kontroller funksjon)
Trekk (rengjøring vask 60°)
Armlene (funksjon, rengjøring)
Ratt og brytere (lås, smøring)
Setekryss (undersøk med tanke på brudd, feste, funksjon)
Tilt (funksjon, feste, smøring)
Rygg- / Nakkestøtte (funksjon, rengjøring)
Benstøtte / Coxit (funksjon, rengjøring, smøring)
Kontroll av eventuelt ekstrautstyr (funksjon, rengjøring)

OBS! Ved bytte av deler skal også tilhørende skrueforbindelser byttes
og strammes til angitt moment. Se side 3 for tiltrekkingsmoment.
Kontrollert den ………../…………/…………
Kontrollert av…………………………………………………...............................
Underskrift...................................................................................................................

Rekondisjoneringsanvisninger for arbeidsstoler
Desinfisering: Bruk bare desinfeksjonsmidler som er godkjent av legemiddelverket
Elektrisk løfteinnretning og gassfjær
Elektrisk utløsermekanisme: Lytt etter ulyder. Hev setet til høyeste stilling, tørk av løftestolpen
med klut og smør deretter løftestempelets glideflater med silikonspray eller tyntflytende olje.
Kontroller at skruene (M8 x 4 stk.) som er plassert helt øverst og holder fast utløsermekanismen,
er strammet til 24 Nm. Bruk nye skruer ved bytte av utløsermekanisme. Gassfjær: Kontroller at
gassfjæren sitter fast oppe i setekrysset (M8 x 2 stk. bolter med nylonlås) og nede i chassiset
(3 stk. skruer, se nedenfor). Smør glideflatene med silikon eller tynn olje.
Chassis
Kontroller at M10-boltene som holder fast chassishalvdelene, er strammet til 47 Nm. Bruk gjengelås Loctite 2700 og låseskive ved bytte av bolt. Kontroller også at løfteinnretningen er strammet
ved festene til chassiset, med 1 stk. M8 og 2 stk. M6. Kontroller at bremsespaken, fotpedalen og
fotringen er strammet. Test at bremsene låser skikkelig. Tørk av metallflatene.
Hjul og brems
Kontroller rullemotstanden og at hjulene ikke er defekte. Fjern eventuelle hårrester og annet som
har satt seg fast i hjulakselen. Bytt defekte hjul ved behov, og stram skruen (4 stk. x M6), bruk
Loctite 290 gjengelås. Hjulene kan tørkes av med en fuktig klut dyppet i mildt rengjøringsmiddel.
Bruk nye skruer ved bytte av hjul, og test bremsene etterpå.
Batteri, kontrollboks og lader
Kontroller at batteriet sitter fast og ikke er skadet. Kontroller at alle kontakter og kabler er uskadet. Test funksjonene for håndkontrollen, vippebryteren eller styrespaken. Laderen skal lyse rødt
når ladingen påbegynnes, og skal deretter veksle til grønt lys når batteriet er fulladet.
Rengjøring av sete, ryggstøtte og nakkestøtte
Et avtakbart, originalt stofftrekk samt belte og sele kan maskinvaskes ved 60 °C. Ved bruk av
vanlig møbelvask eller skum skal følgende prosedyre følges:
1. Fjern løst smuss og støvsug deretter putene nøye.
2. Legg på et tynt lag med møbelskum på skitne flater og flekker. Gni lett med en myk børste,
eller gni med en fuktig klut over hele flaten. Gjenta prosedyren til flekken er borte.
3. Tørk deretter med en ren, oppvridd klut dyppet i lunkent vann, og støvsug når alt har tørket.
Overtrekk og armstøtte i skinnimitiasjon
Kunstskinn skal rengjøres med en mild såpeløsning og lunkent vann. Sterkere rengjøringsmiddel
skal så langt som mulig unngås. Desinfisering: Bruk desinfiseringsmiddel beregnet for kunstskinn.
Tørk av overflaten umiddelbart etterpå med en ren og fuktig klut.
Armlene i PUR
Rengjør produktet med en mild såpeløsning. Ikke bruk rengjøringsmiddel som inneholder klor
eller slipe- og etsemidler, fordi dette kan skade overflaten. Bruk desinfiseringsmiddel beregnet
for plast. Tørk av overflaten umiddelbart etterpå med en ren og fuktig klut.
Tilt med vaier eller sveiv
Tilt med vaier: Test funksjonen og juster ved behov. Bytt vaiernippelen ved bytte av vaier.
Smør vaieren ved inngangen til alle vaierdeksler. Kontroller festet for stempelstanghodet og
gasstiltstempelet. Bytt ut skrueforbindelsen ved behov. Skrueforbindelsen og stempelstanghodet
skal alltid låses med Loctite 290. Tiltrekkingsmoment 5,7 Nm M5. Tilt med sveiv: Kontroller fester
og smør akselen for sveiven.

Kontroll av setekrysset
Kontroller fester og at det ikke er slark i bevegelige deler, sprekker i sveisesømmer, samt at
låsemutteren i tiltakselen er strammet. Smør bevegelige deler.
Rygg-, nakke- og armlene
Kontroller alle funksjoner, stram skruer og smør alle bevegelige deler inklusive gjenger for ratt
og brytere. Kontroller overflate og trekk.
Tilbehør
Test funksjonen, stram skruer og smør alle bevegelige deler inklusive gjenger for ratt og brytere.
Kontroller overflate og trekk.
Metallflater
Tørk av metallflater med fuktig klut. Bruk bare desinfeksjonsmidler som er godkjent av
legemiddelverket og er i henhold til landspesifikke bestemmelser.

Tiltrekkingsmoment for ubehandlede, anoljede stålskrueforbindelser
M4 =
M5 =
M6 =
M8 =
M10 =

2,9 Nm
5,7 Nm
9,8 Nm
24 Nm
47 Nm
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