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Tripp
Rekonditioneringsanvisning/ Återanvändning

Reservdelar kan beställas enligt separat reservdelslista för Tripp. Tvätt- och rengöringsinstruktioner återfinns på produkten alternativt 
i manualen. Tänk på att produktens livslängd är begränsad (se manual). Detta är extra viktigt vid förskrivning till brukare som kan 
förväntas använda produkten under en längre tid. Kontrollera och justera enligt följande:

Produkten ska rengöras med konventionella rengöringsmedel utan slipmedel. Den ska rengöras regelbundet. Produkten kan rengöras 
maskinellt i 85° i maximalt 3 minuter.

1) Att skruvarna till länkhjulen är åtdragna (33Nm) och låsta med låsvätska.
 Om hjulen sitter löst eller skall bytas p.g.a. slitage:

- Skruva loss bulten som fäster upp i chassirör helt, och rengör gängan med en trasa vid behov 
 (Hjulet måste först lossas från gaffeln).
- Droppa låsvätska (motsvarande loctite 243 eller likvärdigt) enligt tillverkarens instruktioner på skruvgängan och skruva fast 

bulten (momentnyckel: 33Nm ).
 
 Verktyg:  2 st 13 mm hylsnyckel, 1 st 8 mm sexkantsnyckel

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

3) Att armstödsinfästningar och armstöd är hela och att armstöden är riktigt monterade.
- Belasta armstöden med handkraft på olika sätt för att se om armstödsinfästningarna är hela.
- Kontrollera att låsfunktionen fungerar tillfredsställande. 

 
 Verktyg:  6 mm sexkantsnyckel

4) Att fotstöden är ordentligt monterade och fungerar tillfredsställande
- Fotstöden ska kunna fällas upp.
- Fotstöden ska kunna ställas in i höjd. 

 Verktyg:  5 mm sexkantsnyckel

5) Att löstagbara detaljer är i dugligt skick och är Etac:s originalprodukter.
- Att sitsen är hel.
- Att ryggbrickan är hel.

6) Att produkten har plastproppar i rörändavslutningar.
 Kontrollera enligt produktblad att alla ändavslutningar sitter kvar.

7) Att  gaskolven är ordentligt monterad och funktionsduglig  alla lägen. 
 Att stolen inte av sig själv ändrar lutning i något läge:
 - Kontrollera stolen med sitsen  plan, bakåttippat ca 15° och med fullt tipputslag bakåt. 
 
 Verktyg: 6 mm sexkantsnyckel, 13 mm hylsnyckel.


