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5.3.1 Underhållsföreskrifter 
• Grundläggande rengöring enligt tillverkarens krav 

 -  Systemen får inte utsättas för direkt stråle från högtryckstvätt. För-
bindningskablar måste förbli isatta under rengöring, detta för att 
förhindra inträngning av vatten. 

 -  Var särskilt uppmärksam på rör-i-rör-förbindningarna - för att säker-
ställa att det förhandsinfettade innerröret håller sig infettat får ma-
növerdonet rengöras endast när kolvstången är helt inkörd.

• Ev. desinfektion enligt tillverkarföreskrift
• Skador på ram, påbyggnadsdelar och tillbehör (sprickor, brott, korrosion, 

böjda eller saknade delar)
• Stabilitet i förbindningarna (dra åt lösa skruvar, byt ut skruvar och änd-

kåpor som saknas)
• Funktion i justeringspunkter/inställningar (skruvar, aktiveringsspak)
• Funktion i andra justeringspunkter/inställningar (överkroppsstöd, nack-

stöd, alla dynor, benstöd med delade fotplattor, bord och styrningar i 
benområdet, tippning)

• Funktion hos gastryckfjädrarna (ev. efterjustering av bowdenvajrar)
• Ev. optisk kontroll av elkomponenterna inkl. kablage avs. skador
• Funktion hos säkerhetselementen (säkerhetsbult till tippning)
• Kontroll av Griptape och gummeringar avs. slitage och halkskyddseffekt
• Funktion hos bromsarna (centralbromsar)
• Hjulens funktion (rotation, lätt gång)
• Kontroll av fästen avs. skador (klämanordningar, lås, sömmar)
• Kontroll av dynor och överdrag avs. skador
• Läsbarhet för typskylten
• Avslutande fullständig funktionskontroll för hjälpmedlet
• Kontroll av att alla påbyggnadsdelar och tillbehör sitter korrekt fast
• Elkomponenter:
 - Kontrollera fästpunkter, ledare, hus och kontakt
 -  Kontrollera anslutningar, kablar, hus och kontakt samt korrekt  

funktionssätt
 -  Vid manöverdon/lyftpelare måste fästpunkter, ledare, kolvstång, hus 

och kontakt samt korrekt funktionssätt kontrolleras
 - Fullständig uppladdning av batteriet
 - Styrenheten är tätad och underhållsfri

5. Rengöring och skötsel.
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5.3.2 Underhållsplan
Tillverkarens underhållsföreskrifter (se punkt 5.3.1) har utförts:

Datum Företag Namn Underskrift

Konstaterade brister eller skador måste åtgärdas av återförsäljaren eller tillver-
karen före nästa användning.

5.4 Reservdelar
Använd endast originaltillbehör och originalreservdelar från företaget 
Schuchmann; i annat fall äventyras användarens säkerhet, och garantin 
bortfaller. 
Vid en reservdelsbeställning ber vi dig uppge produktens serienummer när 
du kontaktar levererande återförsäljare (se punkt 8.5). Erforderliga reserv-
delar och tillbehör får monteras endast av utbildad personal.


