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VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE  
 

 

Invacare® Leo®, Invacare® Orion® & Invacare® Comet® 
Scooters som tillverkats från januari 2012 – mars 2012 

 

Bästa Kund, 

 

 
Datum 2 mars 2015 

 

Invacare strävar kontinuerligt efter att leverera produkter av hög kvalitet, och säkerhet är en viktig del av bra kvalitet 
liksom en av våra nyckelegenskaper. 
Våra scootrar är utrustade med olika säkerhetsfunktioner för att garantera kundens säkerhet. Bl.a. är vårt elektroniska 
system försett med en egendiagnosfunktion, som automatiskt identifierar mekaniska fel när scootern startas. Våra 
snabbaste scootrar Invacare® Orion® & Invacare® Comet® har även en handbroms som en standard för att öka 
säkerheten. 
Scooterns gassreglage- och som styr fram/backriktning består av två delar - wigwag och vibrationsreducerare (i 
gasreglaget). Det har kommit till vår kännedom att vibrationsreduceraren i mycket enstaka fall har blivit lös efter 
användning. 
Om vibrationsreduceraren blivit lös, kommer felkoden på styrpanelen att blinka sju (7) gånger för att indikera ett fel 
när scootern startas, och scootern kommer av säkerhetsskäl inte att kunna köras. Om vibrationsreduceraren blir lös 
under körning, kommer det att resultera i att wigwag-funktionens reaktion blir inkonsekvent. Scootern kan 
kontrolleras genom att använda handbromsen eller startnyckeln för att stänga av scootern. 
Eftersom scootrarna i fråga tillverkades för tre år sedan, är det mycket osannolikt att problemet uppstår. Med tiden är 
det sannolikt att en sorts kemisk reaktion inträffar som drar åt vibrationsreduceraren mot fästet. Vi tror att en möjlig 
extern faktor kan ha påverkat skruvarna att bli lösa i några enstaka fall. 

 
Rekommendation: 
Problemet kan enkelt åtgärdas genom att skruvarna i vibrationsreduceraren dras åt. Vi rekommenderar starkt att du 
kontrollerar denna komponent på scootrar i denna grupp nästa gång din kund besöker dig för servicekontroll. Se bilden 
för klargörande. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om du behöver mer information eller har frågor, är du välkommen att kontakta vårt lokala ombud. 

Invacare AB, Mikael Forsman, Produktchef Scootrar, Direktnr: 08-5223 7044, Mobil: 070-528 6286 

mforsman@invacare.com  

Undertecknad bekräftar att berörda myndigheter har informerats om detta meddelande.  

 
Bifogat finns berörda serienummer. 
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