BILAG 1
Punkter i løbende serviceeftersyn
Et løbende serviceeftersyn anbefales mindst en gang årligt - første gang inden sengen tages i brug.
Eftersynet kan ske på hjælpemiddeldepotet eller hos bruger og skal foretages af kvalificeret personale.
Noter under serviceeftersynet, hvis der er dele som ikke fungerer optimalt eller hvor der konstateres dele
som skal udskiftes eller udbedres.
Skemaet kan anvendes som et arbejdsredskab under serviceeftersynet samt til dokumentation i intern
servicesystem.
Observerede
fejl og mangler SKAL udbedres, før sengen tages i brug!

For yderligere information om de enkelte punkter i det løbende serviceeftersyn, se afsnit 6.1

i Servicevejledningen.
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Foddel

BILAG 1: Løbende serviceeftersyn - SENG OG TILBEHØR
OPUS 1CW

OPUS 1DW OPUS S-DW

SN-nr.:

Eget ID-nr.:

Dato:

Alder på seng:

Virksomhed:

Eftersyn foretaget af:

Punkter i løbende serviceeftersyn - SENG OG TILBEHØR
1

Visuel kontrol: Sengens generelle tilstand (synlige skader, skævhed, ridser i lak).

2

Kontroller at alle ledninger er uden synlige skader, sidder korrekt og fastmonteret.

3

Kontroller at seng kan køre frit op og ned og at alle funktioner på håndbetjening
fungerer korrekt, uden at ledninger kommer i klemme eller trækkes ud.

4

Kontroller at der ikke forekommer usædvanlige lyde, lugte eller uens kørsel.

5

Kontroller at liggefladeforlænger er monteret og at den sidder korrekt.

6

OPUS 1CW OPUS 1DW Kontroller at sengen er forsynet med madrasstyr som
passer til madrasbredden, at de er intakte og sidder korrekt og er fastspændt.

7

OPUS 1CW

OPUS 1DW

Kontroller sengens hjul, bremser og retningsstyr.

8

OPUS 1CW

OPUS 1DW

Kontroller gavle og gavlenes tilstand.

9

TILBEHØR: Kontroller at sengeheste OPUS 1CW OPUS 1DW eller støttebøjle
OPUS S-DW og beslag er stabile og korrekt spændt/monteret.

10

TILBEHØR: Kontroller galge og galges tilstand.

11

TILBEHØR: OPUS 1CW OPUS 1DW Kontroller batteri i henhold til specifik vejledning
for den aktuelle batteritype. Vær opmærksom på batterilevetid.

12

OPUS S-DW Tjek og efterspænd monteringsbeslagene på sengeramme og
møtrikker under monteringsbeslag.

X

Noter

Supplerende noter:

Fejl og mangler som skal udbedres:

Samlet vurdering (sæt et kryds)
Efter udført løbende serviceeftersyn er seng:

GODKENDT

IKKE GODKENDT
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Vedrører sengemodeller:

