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Rekonditioneringsanvisning, instruktion och service för Volaris rollatorer 

Hjul 

Kontrollera att/om Att göra Kommentar  ok  

Hjulen ej är skadade och att  
kullagret ej låter illa Hjulet måste rulla lätt annars Vid byte av hjul, byt även lås mutter  
 byt hjul, (lagret dåligt) 

Slitbana inte är skadad Byt hjul Ny låsmutter 

Kontrollera att skruvarna inte är lösa Drag åt skruvarna (använd lim, Loctite 270)  

Om inte låsmutter finns  Ny låsmutter (använd lim, Loctite 270)  

Framgaffeln sitter ordentligt i stativet Dra åt framgaffeln ordentligt med nylock 

 Mutter. (alt. använd lim, Loctite 270) 

Fram gaffeln inte har några skador Byt ut framgaffeln. 

 

  

mailto:info@eurovema.se
http://www.eurovema.se/


      

Eurovema Mobility AB, Baldersvägen 38, 332 35 GISLAVED, Tel: 0371-390 100, info@eurovema.se, www.eurovema.se, 1512|7. Artikelnr: 90-110. 

Bromsar 

Kontrollera att/om Att göra Kommentar  ok  

Att broms klacken inte är sliten Byt ut bromsklack 

Distans mellan bromsklack och hjul är 1mm Justera  

Kontrollera att bromsen tar ordentligt Justera, smörj vajern. 

Bromshandtag ej är skadat Byt bromshandtag 

Kontrollera att bromshandtaget sitter  
ordentligt i aluminiumprofilen Drag åt skruvarna, byt bromshandtag  
 om nödvändigt 

Höjdjusteringen av handtag går lätt Byt profil 

Inga skador på profilen Byt profil 

 

Fällmekanism 

Kontrollera att/om Att göra Kommentar  ok  

Fällningen går lätt Smörj med lite fett vid kryss 

Fällspärr gå lätt och låser. Byt fällspärr 

Skador på krysset  Byt krysset 
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Handtag 

Kontrollera att/om Att göra Kommentar  ok  

Handtagen ej är skadade Byt ut handtagsgreppen 

Armstödsplattorna ej är skadade Byt ut armstödsplattan 

Kontrollera att skruvarna inte är lösa Drag åt skruvarna (använd lim, Loctite 270)  

 

Justeringar 

Kontrollera att/om Att göra Kommentar  ok  

Höjning av handtag  

låser ordentligt Byt låsmekanism 

Låsratten för höjdjustering Skruva åt låsratten för höjdjustering samt låsprofil och planbrickan.  

Att sits går att justera och låser Byt sits 

 

Ram 

Kontrollera att/om Att göra Kommentar  ok  

Inga mekaniska skador på stativet Skrota rollartorn 

Inga skador på lacken Laga skador med bättringsfärg 
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Sits 

Kontrollera att/om Att göra Kommentar  ok  

Sits ej är skadad Byt sits 

 

 

Ryggband 

Kontrollera att/om Att göra Kommentar  ok  

Ryggband/infästning inte är skadat   
och att skruvarna är ordentligt åtdragna Byt ryggband och drag åt skruvar 
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Rekonditionering 

Kontrollera att/om Att göra Kommentar  ok  

Vid rekonditionering i tvättanläggning  
får rollatorn ej vara bromsad.  
Rollatorn skall svalna till rumstemperatur  
innan man använder och justerar rollatorn.  Tvättkabinett 60 grader i 45min. 

 

Vid manuell tvätt: Torka av smuts med en  
våt trasa och ett milt rengöringsmedel. Var  
noga med att inte smuts samlas mellan  
hjulen och bromsbackarna, bromseffekten  
kan äventyras! Det går bra att spola av  
med en högtryckstvätt eller trädgårdsslang.  Torka torrt efteråt. 

 

 

Rollator modell: __________________________________________  

Serienummer: ____________________________________________  

 

Service gjord av 

Namn: _________________________________________________  

Datum: _________________________________________________  

Signatur: ________________________________________________  
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