ET0502 – Brev, säkerhetsmeddelande

Viktigt säkerhetsmeddelande
Invacare Birdie lyft – meddelande om korrekt montering av
låssprinten som håller ställdonet på lyftarmen

Datum: 2016.09.23
Ref: 462674

Viktig säkerhetsinformation:
För att garantera högsta säkerhet för våra kunder vill vi betona vikten av att låssprinten som ansluter ställdonet
till lyftarmen på Invacare Birdie monteras korrekt.
Till följd av ett fåtal fall där ställdonets låsclips skadats och lyftarmen fallit ned har vi upptäckt att låsclipset, om
det alltid vänds bakåt och pekar ned mot ställdonet, kan ta skada efter ett antal cykler – bild nedan.
-

Skadan på låsclipset uppstår endast om det ligger an mot ställdonets baksida och i lyftarmens maxhöjd.
Efter den första cykeln är låsclipset inte längre i kontakt med ställdonet (såvida det inte pressas för
hand).
Den kompletta låssprinten lossnar inte direkt från ställdonet om låsclipset skadas – sprinten stannar
kvar i ställdonets infästning på lyftarmen.
Låsclipset riskerar att böjas kraftigt vid vikter som överstiger 140 kg.

Detta gäller hela serien av Invacare Birdie lyftar och som fortfarande används på marknaden.
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Ställdonet levereras inte monterat till kunden. Ställdonet monteras hos Invacare med en skruv i underdelen,
och måste monteras av kunden i den övre delen med låssprinten.
I bruksanvisningen till Birdie visas en bild som kan missförstås. Därför har den aktuella bilden
omarbetats och bruksanvisningen har förbättrats.
Den uppdaterade bruksanvisningen kan hämtas från Invacares hemsida, www.invacare.se

Ett instruktionsblad (artikel 1603064) som visar korrekt montering av låssprinten bifogas detta
säkerhetsmeddelande. Förvara alltid denna information tillsammans med bruksanvisningen för
Invacare Birdie lyften.
Vänligen kontrollera följande på varje Invacare Birdie lyft när du mottar denna information:
•
•

Eventuella skador på låsclipset
Den faktiska positionen för låsclipset på lyften (om det har monterats)
o Om låsclipset sitter i rätt position som visas nedan i bild 1 och är oskadat, behöver ingen
åtgärd vidtas
 Spara instruktionsbladet genom att fästa det på den befintliga bruksanvisningen
o Om låsclipset är felmonterat/sitter i fel position som visas nedan i bild 2,
 öppnar du låsclipset och återmonterar det som bild 1 visar
 Spara instruktionsbladet genom att fästa det på den befintliga bruksanvisningen
•

•
BILD 1
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√
X
Kontrollera att informationen i detta meddelande görs tillgänglig för all berörd personal inom din organisation,
din kundbas och/eller eventuella andra enheter där den berörda lyften finns. Se även till att denna information
hålls tillgänglig under lämplig tid.

Invacare intygar att behörig myndighet har informerats om detta säkerhetsmeddelande.

Om du har frågor beträffande detta meddelande, eller om du vill ha mer information, ber vi dig kontakta:

Anna-Karin Eskilsson, produktchef

Tel: 08-5223 7042
Mail: akeskils@invacare.com
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