Underhåll  
Skötbordet  är  underhållsfritt.  Smörjning  och  andra  åtgärder  är  gjorda  på  fabrik  för  lyftens  hela  
livstid.    
  
Ur  säkerhetssynpunkt  bör  dock  vissa  komponenter  kontrolleras  årligen.  
Inspektioner,  eventuell  service  och  reparationer  ska  utföras  av  kompetent  personal.  
Tag  bort  föremålen  på  skötbordsytan  innan  underhålls-  och  reparationsarbeten  utförs.  
  
•   Kör  skötbordet  ner  och  upp  hela  vägen  till  respektive  ändläge.  Kontrollera  att  det  
löper  fritt  utan  hinder,  klämrisker  och  utan  missljud.  Kontrollera  att  det  stannar  och  
står  kvar  i  nedre  respektive  övre  läge.  
  
•   Kontrollera  att  inte  kablar  är  skavda,  klämda  eller  att  de  bryts.  
  

Rengöring  
I  sin  användning  i  rumsmiljö  kan  mekanismen  utsättas  för  nedsmutsning.  Eftersom  
skötbordet  innehåller  elektriska  komponenter  är  det  mycket  viktigt  att  rengöringen  följer  den  
rekommenderade  beskrivningen.    
  
VARNING!  
Skötbordet får under inga omständigheter vara anslutet till elnätet under rengöringsarbetet.

Skötselråd:  
Skötbordet rengörs med ljummet vatten och ett icke repande rengöringsmedel, innehållande tvål eller
liknande. Använd Wettextrasa eller liknande. Efter rengöring ska ytorna torkas torra för att undvika
kalkavlagringar.
Repande rengöringsmedel eller repande verktyg, t.ex. stålull, får inte användas.   
  
Skötbordsmadrassen  kan  rengöras  med  tvållösning  eller  rekomenderad  typ  av  
desinfektionssprit  
  
I  det  fall  madrassen  är  märkt  med  att  den  ska  tvättas  med  tvållösning  bör  desifektionssprit  
undvikas.  
  
Undvik  att  desinfektionssprit  under  längre  tid  kommer  i  kontakt  med  skötbordsskivan  och  
madrassen.  

  
  

Reservdelar  
Om  någon  detalj  inte  förefaller  fungera  eller  har  gått  sönder,  kontakta  Er  leverantör.  
Endast  Jeltec  originalreservdelar  ska  användas.  Vårt  garantiåtagande  kan  annars  upphävas  i  
sin  helhet.  
  

Returnering  av  reservdelar  
Ta kontakt med Jeltec vid retur av delar. Återsänd inte reservdelar som förslitits genom normal
användning eller skadats genom olyckshändelse. Återsänd förslitna, skadade eller obrukbara delar om
fel anses falla under garantiåtagandet. Returnera i så fall delarna omgående, då annars rätten till
ersättning kan gå förlorad.  
  
Vid  reservdelsbeställning  var  god  ange  Skötbordets  tillverkningsnummer  och  typ.

