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VASKEMANUAL FOR  
NETTI MANUELLE  
RULLESTOLER

Alu Rehab setter sin stolthet i å produsere  
rullestoler som er komfortable og trygge i bruk 
både for bruker og ledsager. Vi lager holdbare 
rullestoler som kan brukes og gjenbrukes i  
mange år med alle sine funksjoner intakt så 
lenge de vedlikeholdes ordentlig.

Alu Rehab arbeider for å redusere miljøbe-
lastningen både ved valg av materialer, under 
utvikling, produksjon og avfallshåndtering samt 
under vedlikehold og resirkulering av materialer. 

Vi vet at det beste for miljøet er at rullestolene 
brukes og gjenbrukes lenge. Ved endt bruk er 
stolen forberedet for at materialene blir resir-
kulert.  

Derfor har vi laget denne vaske- og gjenbruks-
manualen for å gjøre det enkelt å vedlikeholde 
og renovere Netti rullestolene og sikre dem lang 
levetid.

Nye deler / reservedeler, lakk, nye puter, pol-
stringer og nye hjul kan kjøpes hos Alu Rehab 
slik at selv en slitt rullestol kan gjenbrukes etter 
renovering.

Takk for at du har valgt et Netti produkt                                                                                       
fra Alu Rehab.

Alle Netti rullestoler er testet av  TÜV SÜD  
PRODUCT SERVICE GMBH i Tyskland og oppfyller 
kravene i standarden EN-12183.

Netti rullestolene er krasj-testet og oppfyller 
kravene i standard ISO 7176-19:2008 for bruk som 
stol i kjøretøy.

HVORFOR REGELMESSIG VASK?

Det er 3 hovedgrunner for å holde en rullestol ren:

n    Bidra til at brukeren oppfattes på sitt beste.

n    Opprettholde teknisk kvalitet, sikre teknisk 
gode funksjoner over lang tid.

n    Forhindre spredning av bakterier og annen 
smitte.

Det er 4 nivå for rengjøring, avhengig av miljøet 
der rullestolen brukes og antall brukere:

n    Personlig rullestol -  
én bruker - 
private omgivelser

n    Personlig rullestol - 
vekslende brukere, én etter én - 
institusjon.

n    Rullestol i institusjon - 
hyppig veksel av brukere.

n    Rullestol på sykehus - 
hyppig veksel av brukere - 
økt risiko for spredning av smitte.

ØKTE KRAV TIL RENGJØRING

Økte antall av infeksjoner med multiresistente 
bakterier har i de siste årene ført til økt behov for  
rengjøring og desinfeksjon av hjelpmidler. 

Den vanligste og mest skånsomme desinfeksjon 
av en rullestol får man ved å gni hele stolen med 
en klut eller serviett fuktet med hydrogenperoksid 
eller annet godkjent flytende desinfeksjonsmid-
del. Dette utføres etter at produktet først er ren-
gjort med såpe og vann. 

Dersom det på sykehus og institusjoner er påkre-
vet å vaske Netti rullestol i vaskemaskin, må rulle-
stolen først strippes ned før den settes i  
vaskemaskinen.  Etter vask må stolens akslinger 
og lager oljes og smøres før stolen settes sammen 
og tilpasses en ny bruker. 

En komfort / multifunksjons-rullestol er et 

avansert hjelpemiddel for langtidsbruk. Den 

utstrakte bruken av rullestolen fører til at stolen 

oppfattes som en del av brukeren og stolens 

tilstand reflekterer dirkete tilbake til hvordan 

brukeren oppfattes.
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INNHOLD

Vaskemanualen er inndelt i 4 rengjøringsnivå avhengig av behovet for rengjøring.   

NIVÅ 1 RENGJØRINGPROSEDYRE - ÈN BRUKER - PRIVATE OMGIVELSER

	 	 n Rullestol .......................................... ............................................................ Side 4

	 	 n Sittesystem ................................................................................................ Side 4

NIVÅ 2 RENGJØRINGPROSEDYRE - ÈN BRUKER - INSTITUSJON

	 	 n Rullestol ...................................................................................................... Side 5

NIVÅ 3 RENGJØRINGPROSEDYRE - HYPPIG VEKSEL AV BRUKERE 

	 	 n Rullestol ....................................................................................................... Side 6

NIVÅ 4 RENGJØRINGPROSEDYRE - HYPPIG VEKSEL AV BRUKERE  
  SYKEHUS	
	 	 n Rullestol - håndvask ................................................................................ Side 7

	 	 n Rullestol - maskinvask ............................................................................ Side 8

VEDLIKEHOLD
 n Ramme ........................................................................................................ side 9
 n Hjul ................................................................................................................ side 9
 n Armstøtter .................................................................................................. side 10
 n Ryggenheten ............................................................................................. side 10
 n Kjørehåndtak / kjørebøyle .................................................................. side 10
 n Hodestøtte ................................................................................................. side 10
 n Seteenheten .............................................................................................. side 11
 n Rygg og tilt mekanisme ........................................................................ side 11
 n Benstøtter ................................................................................................... side 11
 n Bremser ....................................................................................................... side 11
 n Tippesikring ............................................................................................... side 11
 n Generell informasjon .............................................................................. side 11

FUNKSJONSKONTROLL
 n	Funksjonskontroll ................................................................................. side 12

KVITTERING
 n	Underskrift for utført kontroll .......................................................... side 14 

Denne vaskemanualen kan lastes ned fra vår hjemmeside : www.My-Netti.no
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Vask Vaskes ikke

Desinfeksjon Autoklave 105ºC, Virkon S*

Tørking Vri ut vannet     Tørkes stående

YTTERTREKK Ryggputer levers med Easy Care, 3D eller Temp trekk. 

Vask Maskinvask 60ºC.                    Temp C°: håndvask

Tørking Temp C°: Sentrifugèr / lufttørking - Ikke tørketrommel.                                                                                   

Easy Care, 3D: Sentrifugèr; lufttørking, tørketrommel max 85ºC.

KJERNE Alle Alu Rehabs rygg-puter behandles likt

    
    

 R
YG

G
PU

TE
R 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
  S

ET
EP

U
TE

R

KJERNEN

Vask Hånd vask 40ºC Hånd vask 40ºC

Desinfeksjon Virkon S*         Autoklave 105ºC Virkon S*                             Autoklave 105ºC

Tørking Vri ut vannet     Tørkes stående Vri ut vannet                       Tørkes stående

BESKYTTELSES 
TREKK

Ikke standard

Vask Maskin vask 60ºC  Tørkes av med såpe og vann  

Tørking Sentrifugèr / lufttørking. Ikke egnet for tørketrommel

YTTERTREKK

Vask Maskinvask 60ºC Maskinvask 60ºC

Tørking Tørketrommel max 85ºC Tørketrommel max 85ºC

RENGJØRING AV SITTESYSTEMET
         Vi anbefaler av hygienehensyn å erstatte alle polstrede deler når en ny bruker overtar stolen.
            Følg alltid vaskeanvisningen på etikettene til putene og trekkene. Tabellen nedenfor gir en oversikt    
         over de mest brukte Netti putenen.  
         Bruk vaskepose på trekkene - borrelåsen kan gi ekstra slitasje ved vask. 
         Borrelås / Velcro ”HAN” kan rengjøres med en stål fil-børst.

UNO Seat Netti Sit

NIVÅ 1    RENGJØRINGPROSEDYRE AV RULLESTOLER       ÉN BRUKER - PRIVATE OMGIVELSER

FREKVENS:  2 GANGER I MÅNEDEN ELLER OFTERE - ETTER BEHOV 

1.    Fjern ryggpute, setepute og hodestøtte. Merk putenes posisjon. Etter vask må de legges til-
bake i samme posisjon. Puter rengjøres ifølge etiketten og vaskeanvisning som står nedenfor.

2.    Vask rullestolen med svamp og mildt såpevann. Unngå at hverken seteplaten eller rygg-Vel-
cro blir gjennomvåte. Vi anbefaler bruk av miljøvennlig mild såpe og avfettingsmiddel.

3.    Skyll rullestolen grundig med rent vann for å fjerne alle såperester. 
4.    Bruk rødsprit for å fjerne flekker som sitter fast.
5.   Sett stolen til tørk i romtemperatur. Rammen kan poleres med bil-voks.
6.  Bruk en pinsett for å fjerne smuss fra akslinger og hjul før de oljes.

       Ikke bruk høytrykksspyler da vanntrykket kan skade lager, hurtiglåser, gassfjærer,  
 sitteplate og etiketter.
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NIVÅ 2   RENGJØRINGPROSEDYRE AV RULLESTOLER   
  ÉN BRUKER - INSTITUSJON

FREKVENS:  2 GANGER I MÅNEDEN ELLER OFTERE - ETTER BEHOV 

1.    Fjern ryggpute, setepute og hodestøtte. Merk putenes posisjon. Etter vask må de legges til-bake 
i samme posisjon. Puter rengjøres ifølge etiketten og vaskeanvisning som står nedenfor.

2.    Vask rullestolen med svamp og mildt såpevann. Unngå at hverken seteplaten eller rygg-Velcro 
blir gjennomvåte. Vi anbefaler bruk av miljøvennlig mild såpe og avfettingsmiddel.

3.    Skyll rullestolen grundig med rent vann for å fjerne alle såperester. 
4.    Bruk rødsprit for å fjerne flekker som sitter fast.
5.   Sett stolen til tørk i romtemperatur. Rammen kan poleres med bil-voks.
6.  Bruk en pinsett for å fjerne smuss fra akslinger og hjul før de oljes.

 Desinfeksjon: gni hele rullestolen med en klut fuktet med hydrogenperoksid eller god 
 kjent desinfeksjonsmiddel, etter at den er vasket.

 Ikke bruk høytrykksspyler da vanntrykket kan skade lager, hurtiglåser, gassfjærer,  
 sitteplate og etiketter.

RENGJØRING AV SITTESYSTEMET
        

 Av hygienehensyn anbefales å erstatte alle polstrede deler hvis en ny bruker skal overta stolen.
            

 Følg alltid vaskeanvisningen på etikettene til putene og trekkene. Tabellen på side 4 gir en  
 oversikt  over de mest brukte Netti putene. 
 
          Bruk vaskepose på trekkene - borrelåsen kan gi ekstra slitasje ved vask. 

 Borrelås / Velcro ”HAN” kan rengjøres med en stål fil-børst.
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NIVÅ 3   RENGJØRINGPROSEDYRE AV RULLESTOLER   
  HYPPIG VEKSEL AV BRUKERE - INSTITUSJON

FREKVENS: FOR HVER NY BRUKER ELLER MINIMUM 2 GANGER I MÅNEDEN

1.    Fjern ryggpute, setepute og hodestøtte. Merk putenes posisjon. Etter vask må de legges til-
bake i samme posisjon. Puter rengjøres ifølge etiketten og vaskeanvisning som står nedenfor.

2.    Vask rullestolen med svamp og mildt såpevann. Unngå at hverken seteplaten eller rygg-Vel-
cro blir gjennomvåte. Vi anbefaler bruk av miljøvennlig mild såpe og avfettingsmiddel.

3.    Skyll rullestolen grundig med rent vann for å fjerne alle såperester. 
4.    Bruk rødsprit for å fjerne flekker som sitter fast.
5.   Ta av hjulene snu stolen opp ned og la den tørke i romtemperatur før akslinger oljes og 

 smøres. Rammen kan poleres med bil-voks.
6. Bruk en pinsett for å fjerne smuss fra akslinger og hjul før de oljes.
7. Monter stolen og tilpass alle komponenter til den nye brukeren. Erstatt skadede eller  
 manglende deler. Se vedlikeholdbeskrivelsen senere i denne manualen for flere detaljer.

 Informasjon om hvordan stolen skal tilpasses en bruker står i stolens brukermanual og  
 kan lastes ned fra vår hjemmeside www.My-netti.com

 Desinfeksjon: gni hele rullestolen med en klut fuktet med hydrogenperoksid eller god 
 kjent desinfeksjonsmiddel, etter at den er vasket.

 Ikke bruk høytrykksspyler da vanntrykket kan skade lager, hurtiglåser, gassfjærer,  
 sitteplate og etiketter.

RENGJØRING AV SITTESYSTEMET
        

 Av hygienehensyn anbefales å erstatte alle polstrede deler når en ny bruker overtar stolen.
            

 Følg alltid vaskeanvisningen på etikettene til putene og trekkene. Tabellen på side 4 gir en  
 oversikt  over de mest brukte Netti putene. 
 
          Bruk vaskepose på trekkene - borrelåsen kan gi ekstra slitasje ved vask. 

 Borrelås / Velcro ”HAN” kan rengjøres med en stål fil-børst.
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NIVÅ 4 A  RENGJØRINGPROSEDYRE AV RULLESTOLER   
  HYPPIG VEKSEL AV BRUKERE - SYKEHUS
 

FREKVENS: FOR HVER NY BRUKER ELLER MINIMUM 2 GANGER I MÅNEDEN

HÅNDVASK-PROSEDYRE:

1.    Fjern ryggpute, setepute og hodestøtte. Merk putenes posisjon. Etter vask må de legges til-
bake i samme posisjon. Puter rengjøres ifølge etiketten og vaskeanvisning som står nedenfor.

2.    Vask rullestolen med svamp og mildt såpevann. Unngå at hverken seteplaten eller rygg-Vel-
cro blir gjennomvåte. Vi anbefaler bruk av miljøvennlig mild såpe og avfettingsmiddel.

3.   Skyll rullestolen grundig med rent vann for å fjerne alle såperester. 
4.   Bruk rødsprit for å fjerne flekker som sitter fast.
5.  Ta av hjulene snu stolen opp ned og la den tørke i romtemperatur før akslinger oljes og 

smøres. Rammen kan poleres med bil-voks.
6. Bruk en pinsett for å fjerne smuss fra akslinger og hjul før de oljes.
7. Monter stolen og tilpass alle komponenter til den nye brukeren. Erstatt skadede eller  
 manglende deler. Se vedlikeholdbeskrivelsen senere i denne manualen for flere detaljer.

 Informasjon om hvordan stolen skal tilpasses en bruker står i stolens brukermanual og  
 kan lastes ned fra vår hjemmeside www.My-netti.com

 Desinfeksjon: gni hele rullestolen med en klut fuktet med hydrogenperoksid eller god- 
 kjent desinfeksjonsmiddel, etter at den er vasket.

 Ikke bruk høytrykksspyler da vanntrykket kan skade lager, hurtiglåser, gassfjærer,  
 sitteplate og etiketter.

RENGJØRING AV SITTESYSTEMET
        

 Av hygienehensyn anbefales å erstatte alle polstrede deler når en ny bruker overtar stolen.
            

 Følg alltid vaskeanvisningen på etikettene til putene og trekkene. Tabellen på side 4 gir en  
 oversikt  over de mest brukte Netti putene. 
 
          Bruk vaskepose på trekkene - borrelåsen kan gi ekstra slitasje ved vask. 

 Borrelås / Velcro ”HAN” kan rengjøres med en stål fil-børst.

NESTE SIDE: MASKINVASK PROSEDYRE.
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NIVÅ 4 B  RENGJØRINGPROSEDYRE AV RULLESTOLER   
  HYPPIG VEKSEL AV BRUKERE - SYKEHUS
 

FREKVENS: FOR HVER NY BRUKER ELLER MINIMUM 2 GANGER I MÅNEDEN

MASKINVASK - PROSEDYRE:  

1.  Fjern ryggpute, setepute og hodestøtte. Puter rengjøres ifølge etiketten og vaskeanvisning 
som står nedenfor. 

2. Fjern høydejusterbare skyve-håndtak, steplate (hvis den er i tre)  og armlener før vask.   
 Seteplate av polycarbonat tåler maskinvask og må ikke avmonteres. 
 Delene vaskes med svamp og mildt såpevann utenfor vaskemaskinen.

3.  Sett rullestolen i maskinen og vask den. 

4.  Etter endt maskinvask; ta av hjulene, snu stolen opp ned og la den tørke i romtemperatur før 
akslinger oljes og smøres. Rammen kan poleres med bil-voks.

5. Bruk en pinsett for å fjerne smuss fra akslinger og hjul før de oljes.

7. Monter stolen og tilpass alle komponenter til den nye brukeren. Erstatt skadede eller  
 manglende deler. Se vedlikeholdbeskrivelsen senere i denne manualen for flere detaljer.

 Informasjon om hvordan stolen skal tilpasses en bruker står i stolens brukermanual og  
 kan lastes ned fra vår hjemmeside www.My-netti.com

RENGJØRING AV SITTESYSTEMET
        

 Av hygienehensyn anbefales å erstatte alle polstrede deler når en ny bruker overtar stolen.

 Dersom den forrige brukeren hadde infeksjoner - muligens med multiresistente bakterier,  
 er det påbudt å erstatte alle polstrede deler med nye. 
            

 Følg alltid vaskeanvisningen på etikettene til putene og trekkene. Tabellen på side 4 gir en  
 oversikt  over de mest brukte Netti putene.  
          Bruk vaskepose på trekkene - borrelåsen kan gi ekstra slitasje ved vask. 

 Borrelås / Velcro ”HAN” kan rengjøres med en stål fil-børst.
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RENOVERING - ”RESIRK”
Før man starter kontroll og ettersyn, er det en stor 
fordel å sette rullestolen på et løftebord for å få riktig 
arbeidsstilling og for å slippe unødvendige løft. Bruk 
høykvalitets verktøy og ha brukermanualen tilgjengelig.

Rengjør rullestolen først -se rengjøringbskrivelse på 
forrige side. Vanskelige flekker som sitter igjen etter 
rengjøringen, fjernes med rødsprit. Stolen plukkes ned 
til rammen slik at den står på tippesikringene. Det vil 
si at puter, hodestøtte, beinstøtter, drivhjul, svinghjul, 
armlener og evnt tilleggsutstyr fjernes.

RAMMEN
Rammen sjekkes for eventuelle deformasjoner, brek- 
kasje, skader, sår og manglende skruer, bolter og 
muttere. Utslitte deler erstattes og smøres opp slik at 
standarden teknisk sett blir som ny. Deformert ramme 
og deler kastes.

DRIVHJUL
Drivhjul og drivringer sjekkes. Deformerte hjul må 
kastes. Hjulene vaskes med rødsprit. Felgene rengjøres 
og dekkene sjekkes for skader, slitasje og eventuelle 
sprekker. Om nødvendig må dekkene byttes.  
Hurtigkobling/drivhjulsaksling smøres med olje.  
Kontroller at hurtigkoblingen låser hjulet i montert 
tilstand. Dette sjekkes slik: Før hurtigkoblingen inn i  
navet ved å trykke inn knappen på hurtigkoblingen, 
slipp knappen og dra i drivhjulet som da skal sitte fast. 

SVINGHJUL OG FORGAFFEL
Forgaffelen rengjøres med rødsprit. Hurtigkoblingen/
akslingen smøres med olje og sjekkes for slark.  
Slarker det i innfesting av hurtig-koblingen/ 
akslingen, må denne demonteres, rengjøres med 
rødsprit og monteres igjen med gjengelim (full låsing)  
slik at forgaffelen låses i lagerhuset.        
Svinghjul demonteres fra forgaffelen for rengjøring av 
akslingen. Hjulene rengjøres med rødsprit og sjekkes 
for slark i lageret. Ved slark eller stor slitasje skal sving-
hjulene skiftes. 
Kontroller at hurtigkobligen låser hjulet i montert 
tilstand (se brukermanual for detaljer). 
Kontroller at lagerhuset er loddrett montert i forhold til 
bakken for å få korrekte kjøreegenskaper (se bruker- 
manual for detaljer). 

Drivhjul

Drivring

Hurtigkobling

Hjulaksling

Hurtigkobling

Kulelager

Lagerhus

Lagerhus

Forgaffel- 

Svinghjul

Eksenterbolt
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ARMLENER - Netti III
Kontroller at låsesporet er rent. Sjekk at posisjons-
skruen er montert og står i riktig posisjon. Kontroller 
at armlenspad er montert med 2 skruer, evnt 
etterstram dem. Armlens-paden kan skyves frem 
og tilbake, velg lik plassering på begge armlen. Sett 
armlenet på plass i armlensbraketten på rullestol-
rammen. Juster settskruene på armlensbraketten til 
slarken er tatt opp. Fest settskruene med konter- 
mutterne. 

ARMLENER Netti 4U
Påse at låse-og utløsermekanismen fungerer. Sjekk 
at dybde-/lengde forskyvning av armlenpads  
fungerer. Stram skruene til armlenpads.

KJØREHÅNDTAK
Sjekk for skader på gummi- og kjørehåndtak og 
erstatt hvis de er slitt. Kontroller at sikkerhets- 
skruen på kjørehåndtakene er montert og at  
føringen for kjørehåndtaket med klem-braketten er 
ikke er deformert.

 Hvis kjørehåndtaket med holk er skadet, må 
hele kjørehåndtaket skiftes.

KJØREBØYLE
Kontroller samtlige skruer og innfestninger. Løsne 
skruer demonteres og rengjøres med rødsprit før de 
monteres med gjengelim (full låsing). Kontroller at 
tilt- og ryggutløser håndtakene er riktig merket med 
symboler. Justeringshendler/ratt sjekkes og byttes 
ved behov.
Hvis feil rengjøring har skadet kjørehåndtak eller 
-bøyle, må disse skiftes til nye.

RYGGENHET
Sjekk Velcro-ryggen for skader i sømmer og låser, 
Rengjør Velcro om nødvendig med en fuktig klut. 
Velcro ”han” kan rengjøres med en filbørste av stål. 
Sikkerhetsbånd strammes.

HODESTØTTE
Hodestøtten sjekkes for rifter og sår samt om den 
er forurenset/skitten. Det anbefales å bytte til ny 
hodestøtte ved ny bruker av rullestolen. Skruer og 
ratt smøres med olje. Alle justeringsratt og -hendler 
sjekkes og byttes ved behov.

Dybde/
forskyvningslås

Utløsermekanisme

Armlenspad

Sikkerhets-
skrue

Utløser-
håndtak

Posisjonslås

Posisjonslås

Kjørebøyle Netti 4U /CED

Hodestøttebrakett

Velcro rygg

Justerratt

Posisjonsskrue

Gummi-
håndtak
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SETE-ENHET
Seteplaten kontrolleres for brudd og skader og evnt. 
manglende skruer erstattes. Sitteputen rengjøres/ 
erstattes som beskrevet side 4.

RYGG OG TILT-MEKANISME
Gassylindere sjekkes for lekkasje og erstattes ved 
skader. Wire og wire-overføringer oljes og etter- 
strammes, eventuelt byttes etter behov. Gassylindere 
skal rengjøres og stempelstang skal oljes. 

BENSTØTTER
Kontroller at alle justeringsskruer, reguleringsratt og 
hendler er hele og på plass. Etterstram løse muttere  
og skruer og olje alle bevegelige deler.  
NB Justerstaget i mekanisk lås skal ikke oljes. 
Kontroller mekanisk lås på vinkelregulerbare ben- 
støtter, om nødvendig bytt deler / kjegle som er slitt. 
Kontroller benstøttenes låsing til rammen ved å ta 
støttene av og på. Om nødvendig oppgrader stolen 
med nye braketter for benstøttene. 

PARKERINGSBREMSER
Kontroller at alle skruer er på plass. Juster bremsen 
slik at presset mot drivhjulet hindrer drivhjulet å rulle, 
mens kraftbehovet ved bruk av bremsen er rimelig. 
Hvis deler er defekt eller mangler skal hele bremsene 
erstattes p.g.a. sikkerhet. 
Trommelbremser rengjøres og justeres slik at bremse-
trykket låser hjulene ved maks trykk.

TIPPESIKRING
Kontroller at tippesikringene fungerer ved å sette  
dem ut av og i funksjon. Juster tippe- sikringen  
til riktig høyde i forhold til drivhjulsposisjonen  
(se brukermanual for korrekt innstilling -  
ca 3o mm over bakken i funksjon).

GENERELL INFORMASJON
Bruk KUN originale deler fra Alu Rehab AS. 
Anbefalte oljer: Sykkelolje eller symaskin-
olje (tynn olje)
Olje til gassylinder: HHS Lube (Wurth).

Anbefalt lim:
Loctite 2701 (full låsning)
Loctite 243 (demonterbar)

Fargekode Sølvfarge: RAL 9007
Fargekode grafittgrå: RAL 7024
Fargekode svart: RAL 9005

Håndtak

Håndtak

Klammer

Klammer

Bremsesko

Bremsesko

Plastholder

Plastklammer

Spiralfjær

Låseskive

Plasthjul

Låse
pinne

Låseskive

Låse
pinne

Spiralfjær

Spiralfjær

Profilrør

       Netti 4U / CED       Netti 4U / CED

Alle øvrige Netti rullestolsmodeller

Gassylinder

Stempelstang
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Funksjon Modell Funksjonstest/sjekk Utført/OK

Tilt Netti III familien       
Netti S, 
Netti 4U familien 
Netti Dynamic 
familien

Beveg tiltfunksjoner i begge ytterstillinger 
og sjekk at det er fri passasje. Kontroller wire 
for slark, etterstram om nødvendig og se til 
at den går fri evnt hinder. Sjekk at tiltfunk-
sjonen er merket med tilt symbol-merke.

Rygg /
recline
regulering

Netti III familien       
Netti S, 
Netti 4U familien 
Netti Dynamic 
familien 

Beveg ryggreguleringen i begge ytterstil-
linger og sjekk at ryggen beveger seg fritt. 
Kontroller wire for slark, etterstram om nød-
vendig. Sjekk at ryggfunksjonen er merket 
med recline symbolmerke.

Kjørehåndtak Alle rullestoler 
unntatt
Netti 4U CED og 
BASE

Holker skal være hele. Kjørehåndtak skal 
kunne reguleres lett og låses i ønsket posi-
sjon. Stoppeskrue og fjær- stålplaten skal 
være montert. 

Kjørebøyle Netti 4U CED Ingen slark i reguleringsmekanismen. Etter-
stram om nødvendig. 

Hodestøtte Alle rullestoler Låseskruen på innfestingsbraketten skal 
være skrudd til og fjærstålplaten  montert. 
Sjekk at hodeputen er ren og hel og at alle 
regulerings-
muligheter fungerer.

Armlene Netti III familien       
Netti S, 
Netti 4U familien 
Netti Dynamic 
familien

Armlenpolster skal stå i lik posisjon og være 
av samme type på begge sider. Kontroller 
at høydereguleringen kan låses i ønsket 
posisjon.

Juster plastskruer i armlensbraketten for å ta 
opp slark, stram kontermutterne. Armlenet 
skal gli lett i armlensbraketten. Stoppeskru-
en skal stå like høyt på begge sider.

Glidemekanismen skal kunne reguleres lett. 
Sjekk at armlenet låser når det felles ned.

FUNKSJONKONTROLL 
FØR PRODUKTET LEVERES TIL BRUKER/KUNDE

Sjekk at rullestolen er innstilt i henhold til bestilling, kontroller mot endkontroll sjekkliste.

Visuell kontroll:
- Alle plugger, propper og skruer skal være på plass.
- Sjekk sømmer på Velcro-rygg - de skal være uten frynser.
- Sjekk at seteplaten er hel, har riktig lengde og er riktig montert i forhold til setedybde.
- For Netti Comfort seteplate, sjekk at seteduken er hel.
- Hver ny bruker skal få utlevert en brukermanual til stolen. Denne kan lastes ned fra www.My-Netti.com
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Funksjon Modell Test/sjekk Utført/OK

Lagerhus Alle modeller 
unntatt Netti 4U 
FAMILIEN

Sjekk at lagerhusene er montert i loddrett 
posisjon på horisontalt grunnlag.

Svinghjul Alle rullestol-  
modeller

Sjekk at svinghjulene låser i lagerhusene. De 
skal lett kunne taes av og på (hurtigkobling). 
For å være sikker på at hurtigkoblingen låser 
skal det være litt slark i denne. Begge svinghjul 
skal være montert i lik posisjon i forgaffelen. 

Drivhjul Alle rullestol- 
 modeller

Sjekk at drivhjulene låser i montert posisjon.  
De skal lett kunne taes av og på (hurtigkob-
ling). For å sikre at hurtigkoblingen låser, skal 
det være litt slark i denne. Begge drivhjul skal 
være montert i lik hullposisjon i hjulrammebra-
ketten. 

Bremser Alle rullestol-  
modeller

Sjekk at de er likt innstilt på begge sider og at 
de låser drivhjulene i låst posisjon uten at den 
nødvendige kraften for å låse er for stor.

Uttrekksstykke      
benstøtter

Alle rullestol-   
modeller

Uttrekksstykket skal stå likt på begge sider og 
være fastskrudd.

Benstøtter  - 
vinkelreguler-
bare

Netti III familien       
Netti S, 
Netti 4U familien 
Netti Dynamic 
familien 

Skal lett kunne låses i ønsket vinkel. Skal lett 
kunne taes av og på. Det skal ikke være slark i 
stolramme-innfestingen. Lengdejusteringen 
skal fungere lett. Leggputene skal stå i samme 
høyde og dybde på begge sider. 
Knepolster skal være rengjort.

Benstøtter   -   
universal

Netti III familien       
Netti S, 
Netti 4U familien 
Netti Dynamic 
familien 

Sjekk at de lett kan taes av og på. Det skal ikke 
være slark i stolramme-innfestingen. Leng-
dejusteringen skal fungere lett. 

Tippesikring Alle rullestol-  
modeller

Kontroller at innstillingene er like på begge 
sider og i riktig posisjon i forhold til drivhjule-
ne. Kontroller at tippesikringen lar seg sette i 
aktiv og passiv stilling. Sjekk at tippesikringene 
er merket med symbolmerker. 

Retningsstabil Alle rullestol-  
modeller

Sett stolen i bevegelse ved å skyve forsiktig 
med lik kraft på begge sider av kjørebøylen når 
stolen står på horisontalt gulv. Stolen skal selv 
trille videre i tilnærmet rett retning. Hvis ikke, 
sjekk brukermanualen - svinghjul og drivhjul.

Påse at brukermanualen alltid er tilgjengelig.
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RESIRKULERING
Rullestolen er designet for å gjøre det enkelt å dele opp stolens komponenter i enkelte materialer for å 
gjøre resirkuleringen enklest mulig. Se Alu Rehabs Resirkuleringsmanual SM0032 for å få oversikt over 
hvilke materialer som er brukt til de forskjellige komponentene og hvordan de kan separeres og resirku-
leres. 
Vurder alltid reparasjon og gjenbruk før kast. Det mest miljøvennlige er å gjenbruke hvis mulig. 

Ta kontakt med din lokale gjenvinningsstasjon for å få informasjon om hvilke komponenter og materia-
ler de kan gjenvinne. 
Det laveste nivå av gjenvinning er å skille metall, plast + skumkomponenter og tre. 
Det høyeste nivået er å skille mellom de enkelte metallsorter, plastsorter og tre. 

 Gass-sylindere, batterier og elektriske komponenter skal alltid skilles i separate 
        beholdere og leveres til autoriserte gjenvinningsstasjoner. 
 Ødelagte deler kan bli råstoff til nye produkt!

KVITTERING FOR UTFØRT VASK OG             
GJENBRUKS-PROSEDYRE.

Stolnummer / serienummer

Prosedyre utført              OK

• Rengjøringprosedyre

• Renovering

• Funksjonskontroll

Rullestolen er gjennomgått på ovenforstående punkter og er klar til utlevering:

Verksted     Tekniker:

..........................................................................    ............................................................................

Sted - Dato :     Signatur:

..........................................................................    ............................................................................

Denne utfylte og signerte vaskemanualen skal følge rullestolen ved utlevering for å dokumentere at 
rullestolen er renovert og har fått service i henhold til produsentens anbefalinger. Dette sikrer opprett-
holdelse av sluttbrukerens sikkerhet og lang levetid for rullestolen.
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