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Når leg og læring går hånd i håndTÆNK DET DIGITALE IND I DAGLIGDAGENS LEGPas godt på din ivestering!RETNINGSLINJER FOR VEDLIGEHOLDELSE

GENERELT
- Kontroller om produktet fungerer korrekt.
- Kontroller alle bolte og møtrikker, spænd om nødvendigt.
- Kontroller om enheden er fastgjort korrekt.
- Kontroller sikkerhedsoverfladen.
- Registrer alle inspektioner og vedligeholdelse.

FASTGØRELSE
Mindst 2x om året
- Befæstelses dele som bolte, møtrikker, skiver osv. skal

udskiftes straks hvis de er beskadigede eller slidte.

PLAST/GUMMI/STØBT HARPIKS
Mindst 2x om året
- Rengør med vand eller et miljøvenligt rengøringsmiddel.
- Kontroller for beskadigede områder eller slidte overflader. 
 Reparerer når det er muligt, eller udskift dele.

LEJER/GEAR/FJEDRE/DRIVREM/HJUL
Mindst 2x om året
- Kontroller gear. Juster evt. slør.
- Smør lejer/gear med passende fedt.
- Kontroller fjedre, drivremme og hjul for deformation og 

skader. Udskift hvis den er beskadiget eller slidt.

KÆDER
Mindst 4x om året
- Kontroller kæder for skader mellem leddene.
- Når et led er slidt med over 30%, skal det straks udskiftes.

TRÆ
Mindst 6x om året
- Undersøg regelmæssigt revner, sprækker, splinter og 

brændemærker. 
- Beskadigede overflader skal afskrabes, slibes og males.

PRODUKTSPECIFIK VEDLIGEHOLDELSE
- SanseHjul: udskift duftpose 4x om året.
- AudioBænk: kontroller stopblok for revner og skader 3x

om året.
- InfoTavle: rengør i henhold til jeres interne

desinfektionsplan med klud og passende 
rengøringsmiddel mod bakterier (alkoholbaseret, ikke 
slibende). Det er vigtigt ikke at sprøjte rengøringsmidlet
direkte på sensorerne eller selve tavlen - sprøjt snarere 
på kluden og brug den til at rengøre overfladen.

STÅL
Mindst 2x om året
- Rengør med vand eller et miljøvenligt rengøringsmiddel. 
- Revner og rustet stål skal repareres øjeblikkeligt.
- Plet mal lette ridser og korrosion.

ELEKTRISKE KOMPONENTER
Mindst 2x om året
- Kontroller, om strømforsyningen (generatoren) fungerer 
 korrekt.

- Kontroller til højttalernes lydkvalitet.
- Kontroller LED strips for fejl.
- Kontroller funktionaliteten af knapper.
- Kontroller kablerne for skader. Udskift eller reparer når de 

er beskadiget.
- Kontroller stik for fugt og sammenføjninger. Udskift eller 
 reparer hvis det er beskadiget.

- Kontroller, om USB porten er dækket af en 
 beskyttelseshætte og USB stik er intakt.


