Hi-Loo/Supporter

Reservdelar kan beställas enligt separat reservdelslista.
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.
Tvätt- och rengöringsinstruktioner återfinns på produkten
alternativt i manualen.

D.v.s. att kantstoppen kan lossas och flyttas och därefter
dra åt med säkerhet.
Då dessa detaljer kan ses som säkerhetsdetaljer bör
kontrollen vara noggrann och vid tveksamheter skall
detaljerna bytas ut.
6)

Att tornen på Hi-Loo:s fästanordning sitter fast 		
ordentligt, utan att ha skruvat upp sig.
Om tornen sitter löst . Skruva ut skruven under locket
helt och rengör gängan med en trasa vid behov.
Droppa låsvätska (motsvarande loctite 243 eller likvärdigt)
enligt tillverkarens instruktioner på skruvgängan och
skruva i skruven med momentnyckel ( 7,5 Nm ).

7)

Att låsdetaljerna är funktionsdugliga
(de plastdetaljer som snäpper fast sittenheten vid 		
fästanordningen).
Kontrollera så att inte fjäderlåsen sitter löst eller att 		
fjädringen upplevs vara dålig vid montering respektive 		
demontering. Då dessa detaljer kan ses som 		
säkerhetsdetaljer bör kontrollen vara noggrann och vid 		
tveksamheter skall detaljerna utbytas.

Produkterna skall rengöras med konventionella rengöringsmedel
utan slipmedel. De skall rengöras regelbundet. Produkterna kan
rengöras maskinellt i 85° i maximalt 3 minuter och även torkas
maskinellt i 70° i 10 min. Vid rengöring i diskkabinett skall
produkten vara fixerad och placeras upprätt.
Vid rekonditionering bör följande kontrolleras:

Rekonditioneringsanvisning/ Återanvändning

1)

Att snabbmutter och adapter (hylsa runt fästskruv) 		
är i bra skick.
Då dessa detaljer utsätts för stora påkänningar och sitter
i en aggressiv miljö bör kontrollen vara noggrann.
Detaljerna kan ses som säkerhetsdetaljer och av detta
skäl skall detaljerna bytas ut vid tveksamheter.

2)

Att skruvarna till gångjärnen på locket till
supporter sitter fast.
Om skruvarna sitter löst eller skall bytas p.g.a. slitage:
Skruva ut skruven helt och rengör gängan med en
trasa vid behov. Droppa låsvätska (motsvarande loctite
243 eller likvärdigt) enligt tillverkarens instruktioner
på skruvgängan och skruva i skruven
med en stor skruvmejsel och dra åt ordentligt
(2,5 Nm ).

8)

Att produktens olika funktioner fungerar.
T.ex. att justeringsfunktioner fungerar, att produkten går
att fälla upp om det är syftet, att armstöd går att fälla
upp och ned om det är syftet o.s.v.

9)
		
		
		

Att löstagbara detaljer är i dugligt skick och är
Etac:s originalprodukter.
Detta för att kunna ta fullt ansvar för produkten efter 		
rekonditionering.

3)

Att armstödsbrickorna sitter fast.
Kontrollera att skruvarna är åtdragna och att inte 		
armstödsbrickan är trasig.

10)	
Fyll i lackskador med Etacs bättringsfärg.
RAL 9003 (glans 90)

4)

Att fastsättningsmekanismen är komplett och i
bra skick.
Kontrollera enligt monteringsanvisning att alla
delar finns och är monterade på ett riktigt sätt.

5)

Att kantstoppen på Hi-Loo är i funktionsdugligt
skick.
Kontrollera enligt monteringsanvisning att alla delar finns
och att justering av kantstoppen fungerar.
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