
Eloflex elrullstolar kan återanvändas under deras hela 
livslängd. För aktuell livslängd, se bruksanvisning för 

respektive elrullstol som kan laddas ner på 
www.eloflex.se/bruksanvisning 

Återanvändning

Rengöring

• Ta bort dyna och ryggöverdrag. 
 Dynans överdrag och övriga textilier tvättas enligt 

separat anvisning (max 60 grader, ej tumling).
• Dyna och övriga textilier bytes ut vid behov.
• Torka rent och kontrollera armstöden. 
 Byt ut vid skador. 
• Rengör chassit genom att torka rent hela stolen 

med en mikroduk och en svag blandning av rengö-
ringsmedel, låt torka

• Torka stolen med desinfektionsmedel och låt torka.
• Rengör hjulen från hårstrån och avlagringar m.m.
• Montera av bakhjulen och borsta rent motorerna 

från sand och jord.
• Tag bort eventuella av brukaren påklistrade dekaler 

och lappar. Observera att Eloflex märkningar skall 
vara kvar.
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• Kontrollera att hopfällningsfunktionen fungerar obe-
hindrat.

• Kontrollera låshakens funktion och justera vid be-
hov. 

• Kontrollera samtliga skruvar och muttrar vid alla le-
der så att dom är åtdragna, smörj samtidigt med 
5-56 eller liknande så att stolen går lätt att fälla ihop.

• Kontrollera fotplattans funktion. 

• Kontrollera hissfunktionen för sitsen. 

• Besiktiga all kablage för att se om det finns några 
skador på skyddshöljet, vid skada byt kabel.

• Kontrollera batterier, laddare och handkontroll, vid 
skada byt ut komponenten. Kontrollera batteriets 
status och att laddaren fungerar.

• Ta bort skyddsknoppen på länkhjulslagringshuset 
och kontrollera att lagren är rena och utan rost, byt 
lager vid behov.

 o Kontrollera  så  att länkhjulen snurrar 
 obehindrat utan att lagren hugger.

 o Kontrollera så att framgaffel roterar  
 obehindrat utan att lagren hugger.

 o Dra i länkhjulgaffeln för att säkerställa att  
 det inte glappar, vid glapp dra åt muttern 
 med 19 mm hylsa tills glappet är borta.

• Kontrollera slitage på samtliga hjul och byt vid be-
hov.

• Kontrollera lufttrycket i bakhjulen på Plus-modellerna 
och pumpa vid behov. 

• Kontrollera tippskyddens funktion.

• Provkör stolen och testa samtliga funktioner.

• Säkerställ att bruksanvisning och alla Eloflex etiketter 
medföljer vid förskrivning till ny brukare.

• Tänk på att produktens livslängd är begränsad (se 
manual). Detta är extra viktigt vid förskrivning till bru-
kare som kan förväntas använda produkten under 
en längre tid.

Kontrollera och justera elrullstolens funktioner

Kontrollera trasiga och slitna delar

Anvisning för kvittblivning av uttjänta rullstolar
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Telefon: 010-18 33 100
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• Delar som har skevhet, sprickor, rostskador eller de-
formationer skall bytas ut.

• Delar som är slitna och har nedsatt funktion bör by-
tas ut.

• Mindre lackskador kan lagas med bättringsfärg.

• Eloflex rekommenderar att endast originaldelar an-
vänds. Eloflex originaldelar är utprovade tillsammans 
med produkten för avsedd användning och har ge-
nomgått föreskrivna provningsmetoder.

Eloflex är El-Kretsen-certifierad, ett godkännt insam-
lingssystem i samarbete med landets 290 kommu-
ner.  Eloflex rekommenderar därför att uttjänta rullstolar 
kasseras efter samråd med kommunen och/eller ett 
återvinningsföretag som verkar på er ort. De kan till-

handahålla lämpliga kärl för de material som rullstolar 
innehåller. Vid fragmentering bör man ta bort brännbara 
material så som klädslar innan man lämnar hela produk-
ten till fragmenteringsanläggning. 
Mer information på www.el-kretsen.se

Kontrollera och justera så att följande fungerar enligt avsedd användning. Alla justeringar och inställningar ska göras 
enligt rullstolens bruksanvisning som kan laddas ner på www.eloflex.se/bruksanvisning


