Rekonditionering / underhåll
Madita-Fun
Minicrosser AB
Medemagruppen
Ver. 2020-11-19

Vi rekommenderar att följande punkter genomgås innan produkter godkänns på nytt för användning.
Rengöring:
Alla överdrag som inte kan tas av kan torkas av med en fuktad trasa. På alla avtagbara överdrag måste man beakta de insydda skötselråden (t.ex
A + B) på resp. del. Generellt sett rekommenderar vi att alla avtagbara tyger tvättas i 40°C. Vid kraftig nedsmutsning eller rekonditionering kan de
tvättas i högst 60°C.
Kontroll av tyg/skum:
Kontrollera tyg och skum i sitsen grundligt och byt ut dem helt eller delvis vid behov. Om chassit är allvarligt slitet och sitsen i dåligt skick kan det
vara nödvändigt att byta ut det.
Inspektion:
Produkten ska genomgå en grundlig inspektion innan den tas i bruk igen.
Produkten ska inte visa spår av kraftigt slitage eller andra skador med avseende på grundkonstruktion och tillbehör.
Efterdra skruvar vid behov.
Se över tyg och kontrollera sömmar.
Tillstånd:
Länkhjul och bromsar måste vara i gott skick. Rengör från smuts, kontrollera bromsfunktion och säkerställ att sprickor inte förekommer.
Tillbehör:
Kontrollera alla tillbehör grundligt med avseende på skador och potentiella brister som kan utgöra en risk för användaren.
Funktion:
Kontrollera att stolens alla funktioner fungerar korrekt, t.ex. tiltning, höjdjustering, vinkling av ryggstöd, etc.
Kontrollera bromsar, att de fungerar. Rengör från damm smuts.
Kontrollera rörliga delar, dra åt, rengör.
Kontrollera plastdetaljer, se efter sprickor.
Fixeringspunkter:
Kontrollera att vred, muttrar, bultar, spakar och fixeringspunkter är felfria och sitter korrekt på plats.
Förändringar:
Alla särskilda förändringar, anpassningar, kan kräva granskning. Om de anses vara felaktiga ska åtgärder
vidtas (om det är säkert och praktiskt) för att återställa dem.
Dekaler:
Dekaler som är specifika för den föregående användaren ska avlägsnas och ersättas med dekaler som är
specifika för den nya användaren.
Justering:
Justering av produkten för den nya användaren får enbart utföras av personer med lämpliga kvalifikationer
och erfarenhet.
Produktens lämplighet för användningen:
Kontrollera att produkten är lämplig för användarens behov med avseende på ålder, vikt, förmåga, diagnos och andra viktiga faktorer. Kontrollera
även att de angivna gränsvärdena för användning inte överskrids av den nya användaren. Säljaren kan informera om hur produkten ska användas.
Användarhandböcker och register:
Säkerställ att denna och alla andra användarhandböcker för enheten överlämnas till den nya ägaren
tillsammans med produkten och se till att serviceloggen är uppdaterad. Den nya ägaren måste registreras för spårbarhetens skull.
Överlämning:
Kompetent överlämning av utrustningen till den nya användaren eller handhavaren måste omfatta korrekt
utbildning och information om säker användning, framför allt med avseende på transportfrågor.
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