Rekonditioneringsschema
för Euroflex arbetsstolar
Stolstyp……………………............…......................……Serie nr…………......…………….…….
Brukare…………………………………................................................…………………………………
För att erhålla full funktion och säkerhet bör produkten
kontrolleras 1 gång per år, enligt rekonditioneringsschemat
för Euroflex arbetsstolar. Följ anvisningarna på sidorna 2-3
och kontrollera följande punkter på stolen.
Elektrisk ställdon / Gaskolv (funktion, smörjning)
Chassi (kontrollera infästning, rengöring)
Hjul / Broms (rullmotstånd, rengöring)
Batteri / Kablage (kontrollera skick och kontakter)
Laddare (kontrollera funktion)
Klädsel (rengöring tvätt 60°)
Armstöd (funktion, rengöring)
Rattar & vred (låsning, smörjning)
Sittkryss (undersök avseende brott, infästning, funktion)
Tilt (funktion, infästning, smörjning)
Rygg- / Nackstöd (funktion, rengöring)
Benstöd / Coxit (funktion, rengöring, smörjning)
Kontroll av eventuell extra utrustning (funktion, rengöring)

OBS! Vid byte av delar ska även tillhörande skruvförband bytas
och dras till angivet moment. Se sida 3 för åtdragningsmoment.
Kontrollerad den ………../…………/…………
Kontrollerad av…………………………………………………...............................
Underskrift...................................................................................................................

Rekonditioneringsanvisningar för arbetsstolar
Desinficering: Använd endast desinfektionsmedel godkända av Läkemedelsverket
Elektrisk lyftställdon och gaskolv
Elställdon: Lyssna efter missljud. Höj upp sitsen till dess högsta läge, torka rent lyftpelaren med
trasa och smörj därefter in lyftkolvens glidytor med silikonspray eller tunnflytande olja.
Kontrollera att skruvarna (M8 x 4 st) som sitter längst upp och håller fast ställdonet är åtdragna
24 Nm. Vid byte av ställdon, använd nya skruvar. Gaskolv: Kontrollera att gaskolven sitter fast
uppe i sittkrysset (M8 x 2st bultar med nylon lock) och nere i chassit (3st skruvar, se nedan).
Smörj glidytorna med silikon eller tunn olja.
Chassi
Kontrollera att M10 bultar som håller fast chassi halvorna är åtdragna med 47 Nm. Vid byte av bult
använd permanent gänglåsning Loctite 2700 och låsbricka. Kontrollera även att lyftställdonet är
åtdragen vid infästningarna till chassit med 1st (M8) och 2 st (M6). Kontrollera att bromsspaken,
fotpedalen och fotringen är åtdragen. Testa att bromsarna låser ordentligt. Torka av metallytorna.
Hjul och broms
Kontrollera rullmotståndet och att hjulen inte är defekta. Avlägsna eventuella hårrester och annat
som fastnat i hjulaxeln. Vid behov byt ut defekta hjul och dra åt skruven (4st x M6), använd Loctite
290 gänglåsning. Hjulen kan torkas av en fuktig trasa, doppad i mild tvättmedel. Vid byte av hjul,
använd nya skruvar och testa bromsarna efteråt.
Batteri, kontrollbox och laddare
Kontrollera att batteriet sitter fast och inte är skadat. Kontrollera att alla kontakter och kablagen
är oskadda. Testa funktionen för handkontrollen, vippbrytaren eller joysticken. Laddaren ska lysa
med rött sken när laddingen påbörjas och övergå sedan till grönt när batteriet är fulladdat.
Rengöring av sits, ryggstöd och nackstöd
En avtagbar original klädsel i tyg, samt bälte och sele kan maskin tvättas i 60°C. Vid användning
av vanligt förekommande möbeltvätt eller skum, är proceduren följande:
1. Avlägsna lösa smuts och dammsug sedan dynorna noggrant.
2. Lägg på ett tunt lager med möbelskum på smutsiga ytor och fläckar. Gnugga lätt med en mjuk
borste eller gnid med fuktig trasa över hela ytan. Upprepa proceduren tills fläcken är borta.
3. Eftertorka med en ren, urvriden trasa doppad i ljummet vatten och dammsug när allt har torkat.
Överdragsklädsel och armstöd i läderimitation
Konstläder ska rengöras med mild tvållösning och ljummet vatten. Starkare rengöringsmedel ska
så lång som möjligt undvikas. Desinficering: Använd desinficeringsmedel avsedd för konstläder.
Torka av ytan omedelbart efter med en ren fuktig trasa.
Armstöd i PUR
Rengör produkten med mild tvållösning. Använd inte rengöringsmedel som innehåller klor eller
slipoch etsmedel, eftersom detta kan skada ytan. Använd desinficeringsmedel avsedd för plast.
Torka av ytan omedelbart efter med en ren fuktig trasa.
Tilt med vajer eller vev
Tilt med vajer: Testa funktionen och justera vid behov. Vid byte av vajer, byt vajernippeln. Smörj
vajern vid ingången till alla vajerhöljen. Kontrollera infästningen för kolvstånghuvudet och gastiltkolven. Byt ut skruvförbandet vid behov. Använd alltid Loctitite 290 låsning av skruvförbandet och
kolvstånghuvudet. Åtdragningsmoment 5,7 Nm M5. Tilt med vev: Kontrollera infästningar
och smörj axeln för vev.

Kontroll av sittkrysset
Kontrollera infästningar och att det finns ingen glapp i rörliga delar, sprickor i svetssömmar samt
att låsmuttern i tilltaxeln är åtdragen. Smörj rörliga delar.
Rygg-, nack- och armstöd
Kontrollera alla funktioner, dra åt skruvar och smörj alla rörliga delar inklusive gängor för rattar och
vred. Kontrollera yta och klädsel.
Tillbehör
Testa funktionen, dra åt skruvar och smörj alla rörliga delar inklusive gängor för rattar och vred.
Kontrollera yta och klädsel.
Metallytor
Torka av metallytor med fuktig trasa. Använd endast desinfektionsmedel godkända av läkemedelsverket och enligt landspecifika bestämmelser.

Åtragningsmoment för obehandlade anoljade stålskruvsförband
M4 =
M5 =
M6 =
M8 =
M10 =

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