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Produktet kan resirkuleres i sin 
helhet. Du finner mer informasjon 

om dette på www.ergoseat.no

Ved bruk av klorbasert desinfeksjonsmiddel. Følg nøye 
bruksanvisning på forpakning.

RUTINE FOR ETTERSYN 

Tilt hendel

Framhjul

Bakhjul

Kjørebøyle

Manuell: Hydraulisk 
pumpe 

Transportsikrin

El.heis og batteri. 
Fra elektrisk 

Tilt kabel

Hev-senk 
pedal/

http://www.ergoseat.no


RENGJØRING (månedlig)

Stativet kan desinfiseres med et klorbasert desinfeksjonsmiddel, 
f.eks kloramin. Understellet og dekslene på de elektriske delene 
kan også tørkes av med en fuktig klut

HJUL (månedlig)

Sjekk at trinser snurrer fritt og at låsing 
fungerer på hvert hjul.

Over tid og ved kjøring på ujevnt underlag.

SKRUER OG GREP (månedlig)

Sjekk trinse for 
smuss og hår 
som kan sitte 
seg fast.



Sjekk at vaier ikke er rustet, bøyd eller skadet 
på annen måte. Sjekk særlig overgang er til 
mekaniske deler. Bytt ved mistanke om feil.

TILTVAIER (månedlig)

Sjekk at hendelen ikke er løs, og at koblingen 
mellom hendel og vaier ikke er oppfliset.

TILTHENDEL (månedlig)

Flisete vaier

Skrue 2

Skrue 1

KNEKK!!



Test den elektriske 
mekanismen. Dersom 
batteriet er utladet må dette 
kobles til strømnettet. 
Mekanismen kan også brukes 
når understellet er tilkoblet 
nett-strøm.

Test fot-pumpe at denne 
fungerer som den skal. Sjekk for 
lekkasjer eller skader på 
hydraulisk pumpe. 

FOTPUMPE (månedlig)

ELEKTRISK HEIS (månedlig)

Press ned for 
å heve. Press 
opp for å 
senke 

Batteripakke El- heis

Hydraulisk 
pumpe.



Disse rutinene gjelder kun understell. Sjekk derfor også rutiner for 
ettersyn for påmonterte deler.

EVT. TILPASINGER OG MONTERT SETE (Alltid)

Sjekk fotbrettet har den riktige vinkel 
for brukeren.

FOTBRETTVINKEL (månedlig)

Bakover stilt 
fotbrett

Framover stilt 
fotbrett

Sjekk alltid at hurtigkobling er riktig festet 
mellom setet og understellet. Ved korrekt 
montering skal rød tapp klikke opp i 
hurtigkoblingen.

PLATE FOR HURTIGKOBLING (Alltid)

KLIKK!
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