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För att er Ergoscoop ska fungera på bästa sätt är det viktigt att ni regelbundet sköter           
underhållet i enlighet med nedan.  

 

Varje dag (efter användande): 

 

Rengör handtag, grepp & skopor (isärplockade). 

 

 

Minst en gång / kvartal: 

 

* Kontrollera att samtliga skruvar i takfästena är åtdragna och att eventuella skarvjärn sitter 
fast. Kontrollera även att ändstoppen sitter på plats och är väl åtdragna. 

 

* Kontrollera att åkvagnen löper lätt. 

 

* Kontrollera att vajern i balansblocket löper lätt in och ut och att stoppet är åtdraget (under 
axelhöjd). 

 

* Kontrollera att karbinhakarna öppnar och stänger korrekt. 

 

* Rengör skenan invändigt med vatten och diskmedel. (Använd t.ex. en trasa på ett slevskaft).  

 

 

LYCKA TILL & TÄNK ALLTID PÅ SÄKERHETEN! 

Vi återkommer gärna till er för att utbilda ny personal! 



1.  Främre runt handtag skjuts först    
 på det bakre handtagsröret med  
 ringen lutande bakåt. 

Runt handtag fram Rakt handtag bak 

Rakt handtag bak Runt handtag fram 

Skopa 

Skopan kopplas ihop genom att trycka ner låssprinten 
och skjuta in skopan i handtagsröret. 

När låssprinten är på plats i handtags röret så 
låser den det runda handtaget och skopan.  

2.  Skopan kopplas sedan in i det bakre hand-
 tagsröret genom att trycka ner sprinten. 

A.  B. C. 

3. Att greppa skopan.  

 Koppla på karbinhaken från  

Den främre handen placeras där det känns 
bekvämt på ringen. Handen och handleden 
ska inte vridas-med vid skopning/tömning. 

Styr endast skopan med främre handtag  

Tömningsutrustning Ergoscoop™ 
passar höger- och vänsterhänta. 

  

Den bakre handen placeras upp- 
eller nervänd.  

Handplaceringen ska vara bekväm. 

BRUKSANVISNING 

TÖMNINGSUTRUSTNING 


