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R82 Cricket
Rekonditioneringsanvisning
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Detalj Kontroll / Åtgärd
Rörliga delar Vårdaren ska vid behov kontrollera och olja in de svängbara delarna –  

använd en smörjande olja.

Hjul Vid behov ska du med en torr trasa torka bort smuts från hjulen.  
Använd inga rengöringsmedel som innehåller klorin.

Chassi Cricket bör ses över regelbundet och kontrolleras så att inte sprickor upp stått  
eller att skruvförband gått upp. Det är viktigt för vagnens hållbarhet att hålla 
chassit rent.

Klädsel Crickets sittdyna är avtagbar och kan tvättas i max 60 °C (R82 rekommenderar 
att klädseln tvättas i 40°). Sittdynan dropptorkas. Vi rekommenderar att du 
rengör sittdynan regelbundet med en fuktig trasa.

Lås Kontrollera regelbundet att låsen klickar på plats och att hålen inte fylls med  
olja eller smuts.

Tillbehör Alla ändringar eller monteringar av tillbehör som inte finns beskrivna i manual/
monteringsanvisning måste utföras av en behörig reparatör. Västar och bälten 
måste monteras enligt de anvisningar som tillhör produkterna. 

Rengöring Denna produkt kan tvättas i 15-20 minuter vid 60 ° i tvättmaskiner som är  
avsedda för att tvätta medicintekniska produkter, med ett milt rengöringsmedel 
eller desinfektionsmedel utan klor. Utrustningen måste demonteras så mycket 
som möjligt innan tvätt så att alla delar är helt rena. De olika komponenterna i 
chassit måste torkas noggrant för att avlägsna lösa partiklar innan tvätt. Det är 
viktigt att låta din utrustning torka ordentligt innan du använder den.

Detta är en allmän beskrivning av de punkter som bör gås igenom när ett hjälpmedel rekonditioneras. 
Därutöver förväntar sig R82 att den personal som arbetar med rekonditionering självständigt bedömer 
varje objekts tillstånd, så att eventuella skador eller funktionsstörningar som inte upptas i schemat 
 åtgärdas innan objektet lämnas ut till ny användning. För mer utförlig information om underhåll och 
rekonditionering se manualen.

Etac rekommenderar att endast originaldelar från R82 används.


