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Rekonditioneringsanvisning för Pixi  
 
Börja med att göra rent vagnens chassi genom att tvätta med milt rengöringsmedel 
eller i tvättkabinett (60 grader i 45 minuter). Låt vagnen torka ordentligt. 
 
Klädsel: 
� Dynorna kan rekonditioneras i 60º, centrifugeras och dropptorkas. 
 
Sits och rygg  
� Kontrollera att sitsen och ryggen inte är skadade. 
 
Ryggfällning 
� Kontrollera att ryggfällningsjusteringen går lätt att justera upp och ner.  
� Smörj med lite fett för att säkerställa att fällmomentet blir enkelt. 
 
Hjulen 
� Kontrollera att hjulen ej är skadade, att de rullar lätt och att inte kullagret låter illa.   
� Smörj lager med ett par droppar tunnflytande olja. 
� Vid behov ska du med en torr trasa torka bort smuts från hjulen. 

Använd inga rengöringsmedel som innehåller klor.  
� Kontrollera och fyll däcken med luft (om vagnen är utrustad med lufthjul) 

Lufttryck max: Bakdäck: 35 PSI/250 kPa. 
� Kontrollera och säkerställ att hjulskruvarna inte är lösa.    
� Inspektera framgaffeln så att den inte har några skador.  
� Vid behöv att byte av hjul använd Loctite 270 för låsning av hjulmuttern. 
 
Bromsar 
� Säkerställ att bromsen sitter fast. 
� Kontrollera att bromsen fungerar.  
 
Handtag 
� Kontrollera att höjdjustering av handtag går lätt att justera upp och ner.  
� Kontrollera att handtagsgreppen inte är skadade. 
 
Tillbehör: Sufflett 
� Torka av med en fuktig trasa och milt rengöringsmedel.  

Upprepa proceduren vid envisa fläckar. 
� Byt vid behov. 
 
Tillbehör: Huvudstöd, Svankstöd, Sidostöd & Kilkudde 
� Klädseln kan rekonditioneras i 60º, centrifugeras och dropptorkas. 
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Tillbehör: Bäckensele, Midjebälte, Väst & H-sele 
� Tillbehören kan tvättas i 60º, centrifugeras och dropptorkas. 
 
 
 
Slutkontroll 
� Kontrollera att rollatorn är stabil, att alla hjulen står stadigt och gör en 

provkörning. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pixi modell: ______________________________________  

Serienummer: ____________________________________  

 

 

Service gjord av: 

Namn: ___________________________________________  

Datum: __________________________________________  

Signatur: ________________________________________  
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