Onderhoudsprotocol eindgebruiker E-Drive Plus v1.0

Onderhoudsprotocol eindgebruiker E-Drive Plus
Om te zorgen dat uw E-Drive Plus in goede conditie blijft adviseren wij met klem om het onderhoudsprotocol te volgen. * indien van toepassing
Locatie

inspectiepunt

periode

E-Drive
wielen

controle tijdens het rijden op schavende en/of ongewone geluiden
controle bandenspanning en slijtage en/of beschading aan buitenbanden en ventiel
controle grijphoepels op vastzitten en/of schade zoals krassen, deuken enz.
controle spaakspanning en visuele controle van spaken op beschadiging
controle werking en speling quick release as
controle op aanwezigheid van wielkap
controle van connectoren op beschadiging
controle van bedrading beschadiging
controle op correcte werking vrijloop op beide wielen

bij gebruik
3 wekelijks
bij gebruik
maandelijks
bij (de)montage wielen/ tenminste maandelijks
bij gebruik
bij (de)montage wielen/ tenminste maandelijks
bij (de)montage wielen/ tenminste maandelijks
bij gebruik

x
x
x
x
x
x
x
x
x

controle op beschadigingen en juiste montage joystick
Joystick
controle werking aan/uit schakelaar en snelheidsschakelaar
besturing*
controle op correcte werking joystick

bij gebruik
bij gebruik
bij gebruik

x
x
x

controle op beschadigingen en juiste montage begeleidersbediening
Begeleiders
controle werking aan/uit schakelaar, voor/achteruit schakelaars en snelheidsschakelaar
bediening*
controle bekabeling begeleidersbediening, op beschadigingen en juiste geleiding

bij gebruik
bij gebruik
bij gebruik

x
x
x

controle op beschadigingen en juiste montage (evenwijdig aan de vloer) Simplex
controle werking aan/uit schakelaar, snelheidsschakelaar en werking van de simplex
controle van calibratie simplex

bij gebruik
bij gebruik
bij gebruik

x
x
x

controle "refresh" status accu
controle op beschadingen van accu, lader en bekabeling acculader
controle op aanwezigheid en juiste werking antitipsysteem
controle op beschadingen aan het antitipsysteem

bij iedere lading
bij gebruik
bij gebruik
wekelijks

x
x
x
x

Simplex*

accu en lader
rolstoel

door gebruiker

Mocht u naar aanleiding van het serviceprotocol afwijkende zaken vinden, neemt u dan direct contact op met uw dealer voor reparatie. Gebruik uw E-Drive niet totdat deze is
gerepareerd.

