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Vedligeholdelse  
Rengøring 

 Rammen kan aftørres med en fugtig klud. Ved meget smuds kan et mildt rengøringsmiddel 

anvendes. Rammen bør også regelmæssigt undersøges for lakskader, da disse kan føre til korrosion. 

Vigtigt! Sand og saltvand, såvel som salt fra saltstrøning om vinteren beskadiger lejerne i forhjul og 

drivhjul. Hvis kørestolen har været udsat for dette skal hjulene skylles med rent vand.  

 Sædet og ryggen er fremstillet af en stærk og holdbar nylon. For rengøring kan de tages af, idet 

skruerne der fæstner dem løsnes. Rengøres med en svamp og en mild sæbeopløsning. Kan også 

desinfceres med et almindeligt desinfektionsmiddel (f.ex Sagrotan®) 

Videregivelse/genanvendelse  

Ved videregivelse af kørestolen skal brugervejledningen medleveres. Kørestolen skal forinden kontrolles 

iht. nedenstående vedligeholdelsescheckliste, og skal være uden funktionsfejl. 

Vedligeholdelsesiheikliste - Vigtigt! Følgende skal regelmæssigt kontrolleres: 

Beskrivelse Inspektion Hyppighed 

Dæk Hvis der er monteret luftdæk skal lufttrykket kontrolleres. 
Derudover kontrolleres at der er tilstrækkelig profl, og at der ikke 
er revner i dækket. Der efterfyldes med luft og hvis dækket er 
nedslidt skal det skiftes. 

Mindst 1 gang 
per uge 

Eger Løse eger kan betyde at fælgen bliver skæv. Tag kontakt med en 
forhandler eller serviceværksted for at få egerne strammet. 

Når problemet 
indtræfer. 

Aksler Fjern de evt. Opsamlede urenheder og smør med tynd 
symaskineolie. 

Hver 6’te uge 
eller oftere når 
der er nødvendigt 

Drivringe Beskadigede eller stærk kradsede drivringe bør udskiftes, idet det 
eller kan medføre skader på hænderne. 

Når problemet 
indtræfer. 

Bremser Afprøv om bremserne bremser korrekt, og at de går let. 
Bremseevnen afhænger også af lufttrykket hvis det er dæk. Hvis 
der er snavs på bremserne skal dette fjernes med en fugtig klud. 
Bevægelige dele skal smøres med en tynd olie. 

Mindst 1 gang 
per måned 

Ramme Kontroller jævnligt om rammen er beskadiget eller har skader i 
lakken. 

Mindst 1 gang 
per måned 

Forhjul Mellemrummene mellem gafen og forhjulene skal holdes rene. 
Opsamlet smuds skal fjernes regelmæssigt, da lejerne ellers slides 
ligesom hjulene vil blive bremset af hår og skidt. Hvis der er 
mange hår eller meget skidt kan det være nødvendigt at 
afmontere hjulet, rengøre, og smøre med en tynd olie. 

Mindst 1 gang 
per måned eller 
oftere hvis det er 
nødvendigt 

Aftagelige dele Kontroller at delene fungerer, og kan bevæges. Hvis der er løse 
bolte skal disse fastgøres. 

Mindst 1 gang 
per måned 

Drivhjul samt 
quick release 
aksler 

Drivhjulene vaskes med en fugtig klud, og evt. en mild 
sæbeopløsning. Hjulene afmonteres og quick release aksler 
aftages. Akslerne rengøres og smøres med en tynd olie. 

Hver 6’te uge 
eller oftere når 
der er nødvendigt 

 


