Rengjøring og vedlikehold VELA Blues 210

Rengjøring og vedlikehold
Informasjon om rengjøring og vedlikehold av VELA Blues 210.

RENGJØRING

VELA Blues 210 rengjøres ved behov. For skikkelig rengjøring, brukes mildt såpevann uten slipemiddel og en myk
børste eller klut. Du trenger ikke verktøy for å rense den elektriske stolen. Det er dessuten viktig at du ikke bruker
kjemikalier, sterke rengjøringsmidler eller børster og lignende som kan ripe eller skade produktet.
Sete og rygg kan våt renses med møbelrens eller tørkes av med en fuktig klut. Sete og rygg kan også støvsuges
og tørkes av med en tørr klut.
Merk: Stolen skal stå på jevnt underlag ved rengjøring. Stolen må aldri spyles med rennende vann eller ved
høytrykk.
Stolen må rengjøres ved å fjerne store gjenstander for hånd.
Hvis mulig, blåse støvet bort med en blåsepistol - være forsiktig for ikke å blåse direkte inn i de elektriske
komponentene. Tørk av stolen med en fuktig klut med mild såpe på, og la stolen lufttørke.
Det er tillatt å bruke godkjente desinfeksjonsmidler for overflater på stolen.
Etter vask bør alle bevegelige deler, som i utgangspunktet er smurt, smøres opp med WD40 eller annen syrefritt
smøremiddel.

VEDLIKEHOLD

For å holde produktets standard, kvalitet og funksjonalitet, skal den stolen ha ettersyn, vedlikeholdes og rengjøres
etter behov.
VELA anbefaler et serviceintervall hver 2500 driftstimer eller en gang i året.
I tillegg sjekkes dens funksjonalitet, sikkerhet og batterier etter behov.
Kontroll

Daglig

Joystick viser ingen feilmelding

X

Batteri må være ladet

X

Kontroll av bremsene

X

Ukentlig

Armlene må være festet

X

Fotplate må være festet

X

månedlig

Kontrollere skruforbindelser

X

Drivhjul kan bevege sig fritt

X

Sete og ryggputene er intakte

X
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Gjenbruk
Før den elektriske stolen kan gjenbrukes må den gjennomgå en sjekk og være grundig rengjort. Ettersom dette
også er en teknisk kontroll skal du erstatte de delene som ikke fungerer lenger. Av hygieniske grunner, er det
anbefalt at sete og ryggputer og dekker erstattet ved resirkulering av elektriske stolen.

Sjekkliste for periodisk ettersyn og klargjøring for gjenbruk.
Dato:
Bruker:
Stolens identitetsnummer:
Ettersynsrutine

Hvor?

Visuell sjekk

Kappe

Ok

Byttet

Justert

Reparert

Utført av

Lys
Dekk
Lakk
Funksjoner

Elektriske funksjoner
Kjørekarakteristikk
Hastighetsbegrenser

Mekanikk

Svinggaffel
Låseringer
Settskruer
Drivmotorer
Brems
Mikrobryter
Aktuatorinnfestning

Smørepunkter

Ryggaktuator
Løfteaktuator
Tiltelektuator
Benstøtter

Elektronikk

Feillog
Batteri
Ledninger
Lader
Hovedkabler
Koblinger powermodul
Kobling aktuatorer

Diverse

Vask og rens
Brukerjustering
Brukermanual
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Demontering og avfallshåndtering VELA Blues 210

Demontering & avfallshåndtering
Informasjon om demontering og avfallshåndtering for VELA Blues 210. Dessuten kan du også lese om hva VELA
gjør i forhold til ansvarlig og sikker avfallshåndtering.
VELA anbefaler at produkter som skal kasseres, leveres til en godkjent gjenbruksstasjon for å sikre en ansvarlig og
miljøvennlig avfallshåndtering. Batterier og elektronikk skal håndteres som spesialavfall.

PRODUSENTANSVAR (EE-PRODUKTER)
Vermund Larsen Norge AS er tilsluttet det offentlig godkjente returselskabet Eurovironment AS. Dette
medlemskapet oppfyller produsentansvar for kasserte elektriske og elektroniske produkter innenfor følgende
kategorier:
1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a, 4b, 5, 6, 7, 8, 9, 10a, 10b, 11, 12, 13 og 14.
Vermund Larsen Norge AS lever opp til avfallsforskriften av 2004-06-01 nr 930:Kap. 1 (EE-forskriften).
Eurovironment AS garanterer på vegne av tilsluttede medlemmer at forpliktelsen blir løst gjennom en
landsdekkende returordning som sikrer miljøriktig håndtering, sanering og gjenvinning av EE-avfall, samt
rapportering til offentlige myndigheter.
Eurovironment AS er godkjent av Miljødirektoratet som et kollektiv finansiert returselskap for alle kategorier EEavfall, samt sertifisert etter ISO 9001, ISO 14001 og sertifiseringsbestemmelsene i Avfallsforskriftens kapitel 1.
KJEMIKALIER

VELA er kjent med og respekterer miljøvernmyndighetenes forskrift om kjemikalier.
VELA håndterer farlige stoffer i overensstemmelse med EU-direktiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming
av lovgivning om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer, EU-direktiv 99/45/EC av 31. mai 1999
om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige
stoffer, FN PIC-konvensjonen om forhåndsgodkjenning av import av farlige kjemikalier og plantevernmidler, POP
FNs konvensjon om forbud og fjerning av sterkt forurensende organisk stoffer og FNs protokoll for å fase ut
ozonreduserende stoffer.

AVFALL

VELA er kjent med og respekterer de norske kravene til sortering, gjenvinning og deponering av avfall gjemmen
avfallsforskriften av 2004-06-01 nr 930:Kap. 1 (EE-forskriften). VELA opererer i overensstemmelse med EUdirektiv 75/442/EØF av 15. juli 1975 om avfall, EU-direktiv 91/689/EØF av 12. desember 1991 om farlig avfall,
EU forordning 259/93/EØF av 1. februar 1993 om tilsyn og kontroll av avfallstransport innenfor, til og ut av det
europeiske fellesskap samt Basel-konvensjonen om grensekryssende transport av avfall.
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Avfall, inkludert resirkulerbart avfall er sortert etter miljøvernmyndighetenes regler og vil bli gjenvunnet eller
avhendet til godkjent mottaksanlegg. Farlig avfall merkes, lagres og avhendes i henhold til offisielle instruksjoner til
miljømessig godkjente mottaksanlegg.

