
Bruksanvisning 
Viktigt, läs innan användande!

RA
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Volaris RA

Volaris RA kommer att göra din vardag lättare på många sätt. För att du ska lära känna din nya rollator ber vi dig
att läsa noga igenom den här bruksanvisningen. Rätt användning och skötsel ger dig ökad säkerhet och en längre
livslängd för din rollator.

RA rollatorn ger ett bra stöd vid förflyttning mellan olika platser både i hemmet och utanför. Den ska bara an-
vändas som ett gångstöd. Du kan utrusta din RA rollatorn med flera olika tillbehör för att anpassa den efter dina 
behov, din säkerhet och din komfort.

Svensktillverkad

RA är utvecklad och tillverkad i Gislaved, Sverige. Den är tillverkad av utvalda material och komponenter vilket 
gör den hållbar, säker och tillförlitlig. RA är återvinningsbar till 95%.
Den uppfyller alla på marknaden gällande standard: SS-EN 1441, SS-EN 1985, SS-EN 12182 samt ISO 11199-
3:2005. 

CE-märkning

Denna produkt är CE–märkt enligt direktiv 93/42/EEC om medicinsk utrustning klass I. CE märket finns på eti-
ketten. För bibehållen CE-märkning får inga anpassningar eller förändringar utföras utan Eurovemas skriftligt 
godkännande.

Garanti

Generell garantitid är 2 år och omfattar material- och tillverkningsfel. Förslitningsdetaljer såsom hjul, bromsdelar 
och handtag är 1 år. Garantin förutsätter att produkten har använts på avsett sätt. Vi rekommenderar våra kunder 
att använda produkten i enlighet med bruksanvisningen.

Säkerhetsföreskrifter

RA-rollatorn ska endast brukas för det ändamål för vilken den är avsedd. Den får ej utrustas med andra tillbehör 
eller komponenter än vad som är godkända av Eurovema.

 
 RA-rollatorn ska alltid vara bromsad när du sätter dig och reser dig.

 
 
 Kör aldrig med någon sittande på rollatorns sits!

 
 Sitsen ska vara plan d.v.s. ligga i samma höjd på båda sidorna när rollator fälls ihop!

 Man får inte skjutsa någon person sittandes på rollatorn!

Grattis till din nya RA-rollator!
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Kontakt

Har ni frågor eller behöver hjälp med er produkt kontaktas i första hand den lokala leverantören  
(Hjälpmedelscentral).

För att komma i kontakt med tillverkaren se info nedan:
Eurovema Mobility AB, Baldersvägen 38, 332 35 GISLAVED
Tel: 0371-390100
E-post: info@eurovema.se, Hemsida: www.eurovema.se
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x2
Justera höjden på sitsen

Ta bort eventuella profilsnäppen (se sidan 9). Ändra 
en sida i taget. Drag ut knappen under sitsen. Lyft 
samtidigt upp eller tryck ner sitsen till önskad höjd. 
Känn efter att knappen klickar tillbaka så att sitsen 
är låst. Gör om samma sak på den andra sidan. Kont-
rollera noggrant att sitsen är plan innan rollatorn 
används. Tryck ner mittenplattan på sitsen. Placera 
profilsnäppen i hacken på profilen både över och un-
der sitsen (se sidan 9).

Handtagshöjd

Handtagshöjden är rätt när underarmen vilar be-
kvämt i armstödets dyna, ca 90 grader mellan under- 
och överarmen. När du går med rollatorn bör du gå 
utan att böja dig framåt, ha rollatorn nära kroppen, 
håll ryggen rak och titta framåt.

Justera höjden på handtagen

Lossa på ratten. Genom att dra ut knappen kan du 
ändra höjden på handtagen, se intervallerna på sidan 
16. Justera därefter höjden och kontrollera sedan att 
knappen ”klickar tillbaka” och drag åt ratten. Efter 
att ha använt RA ett tag känner du själv om du vill 
justera ytterligare. Det ska kännas bekvämt när du 
går med din rollator. Mekaniskt stopp för maximal 
handtagshöjd. Antal synliga hål utgör markerad höjdin-
tervall.

Justering



5 

Justera handtagen i djupled och 
vinkel

Lossa vredet under armstödsdynan. Skjut och vinkla 
bromshandtaget till önskad position. 

Armstödets position

Genom att lossa skruvarna under armstödsdyna kan 
den skjutas i djupled. För att underlätta justeringen 
kan handtaget avlägsas efter att vredet lossats. Fäst 
skruvarna och justera handtaget då dessa åter sätts 
på plats.

Justering

Armstödets riktning

Armstödet (armstödsdyna inklusive handtag) kan vri-
das inåt genom att lossa kugghjulet. Vrid armstödet 
max 90 grader.
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Fäll ut och fäll ihop

Att fälla ut din rollator

1.  Fatta med en hand i det ena körhandtaget och   
 luta RA lätt åt samma håll så att hjulet lyfter   
 några centimeter.
2.  Drag utåt i det grå lyfthandtaget på andra sidan.
 En fjäder hjälper till att fälla ut rollatorn.
3.  Tryck ner mittenplattan på sitsen för att låsa  
 rollatorn.
4. Är rollatorn utrustad med fällspärr drag i bandet
 och tryck ned mittenplattan på sitsen för att låsa
 rollatorn.

Att fälla ihop 

Tag bort en eventuell korg.
1.  Drag i bandet mot dig.
2.  Lyft i bandet.
3.  Tryck ihop RA med handtagen på sidan.

   Sitsen ska vara plan d.v.s. ska ligga i   
   samma
   höjd på båda sidorna när rollator fälls  i 
   hop! Se bild nr. 3

Fast transportband

Är rollatorn utrustad med fast transportband, fälls 
rollatorn ihop (se punkterna ovan) och blir hopfälld 
genom tryckknappen. Lossa knappen och rollatorn 
kan fällas ut.
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Färdbromsen

Bromsen aktiveras genom att bromsspaken framför 
handgreppet dras innåt mot handgreppet.

Parkeringsbromsen

Parkeringsbromsen aktiveras genom att bromsspaken 
trycks utåt tills bromsspaken automatiskt låser sig.

Parkeringsbromsen skall ej vara låst vid justering av 
bromsen. 

Parkeringsbromsen skall vara aktiverad när man sit-
ter på sitsen.

Frigör parkeringsbromsen

Bromsen frigörs genom att bromsspaken framför 
handgreppet dras inåt tills ett klick hörs och samti-
digt släpps spärren. 

Så här bromsar du säkert

P

P
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Körtips

Justera bromsen på RA för rätt 
funktion

Bromseffekten kan justeras genom att justera vajer-
reglaget på undersidan av ramen och/eller vid broms-
handtaget.
1.  Frigör/lossa parkeringsbromsen.
2.  Lossa muttern i mitten med 8mm lednyckel. 
3.  Vrid ut den gängade långa sexkantsaxeln om du 
vill öka bromseffekten. Vrid in den gängade sexkant-
saxeln om du vill minska bromseffekten. 
4.  Drag åt muttern i mitten med 8mm lednyckel.
Du bör justera bromsen så att bromsbiten ligger ca 
1-2mm från slitbanan utan att det ”tar i slitbanan” 
Om du justerar bromsen alltför hårt blir det onödigt 
trögt att aktivera  parkeringsbromsen.

Lär dig ”saxtekniken”

Kör snett fram mot hindret. Bromsa den ena sidan. 
Luta rollatorn något bakåt så att framhjulen lyfts, 
sväng upp framhjulen över hindret. Det går enkelt när 
du har lärt dig det! 

Comfortchassi

RA är byggd med ett Comfort Frame™,  
”comfortchassi” som gör att den går mjukt över 
ojämnheter i vägen. När du behöver komma över ett 
större hinder eller komma upp på en trottoarkant kan 
du få hjälp av “tipphjälpen” som sitter vid bakhjulen. 
Tryck ner den ena trampan samtidigt som du lyfter i 
handtagen.

 Lyft inte i sitsen när du vill gå över
 ett hinder, då fälls rollatorn ihop!

2

3

1
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Underhåll

Rengöring av rollatorer och till-
behör

Du tjänar på att sköta din rollator väl, då håller den 
längre.

Torka av smuts med en våt trasa och ett milt ren-
göringsmedel. Var noga med att inte smuts samlas 
mellan hjulen och bromsbackarna, bromseffekten kan
äventyras! Det går bra att spola av rollatorn med en 
högtryckstvätt eller trädgårdsslang, torka torrt efter-
åt.

Profilsnäppe

Profilsnäppet används för att undvika att något fast-
nar. Medföljer rollatorn. Bör sitta i samtliga synliga 
hack. Både över och under sitsen. 

Rekonditionering

Vid rekonditionering i tvättanläggning får rollatorn ej 
vara bromsad. Rollatorn skall svalna till rumstempera-
tur innan man använder och justerar rollatorn.
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Smörj vajern

Efter tvätten, smörj bromsvajern genom att applicera 
några droppar olja vid handtaget under ramen.

Felsökning

Om rollatorn vid gång drar åt den ena sidan, kontroll-
era att hjulen snurrar lika lätt och att hjulgafflarna 
svänger lätt. Kontrollera att hjul och gafflar sitter fast 
ordentligt. Kontrollera att inte smuts eller skräp fast-
nat mellan hjul och bromsback.

Se till att bromsvajern är fäst i bromsbacken under 
ramen. Kontrollera att fjädern vid bromsbacken vid 
bakhjulet är hel. Kontrollera att bromsbacken vid 
bromsning trycker på hjulet, lika på båda sidor. Juste-
ra vajern, se sidan 8.

Underhåll 
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Tillbehör för din säkerhet

Släpbroms

En broms med justerbar, kontinuerlig friktion. För att 
justera effekten av släpbromsen vrid på ratten.

Belysning

Sätts fast på stativet med kardborrband. Rött ljus  
bakåt, vitt ljus framåt. Batteridriven. Lätt att ta bort, 
lätt att byta batteri.
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Enhandsbroms

Låser de båda bakre hjulen, aktiveras av antingen 
färdbroms eller parkeringsbroms.

Hållare för syrgasflaska

Kraftig stålkorg som hakas på sitsen samt ett medföl-
jande fäste.

Droppställning

Häng i första hand droppåsen mot rollatorns mitt. 
Tänk på att droppåsar kan påverka stabiliteten på 
rollatorn. Maximal vikt 2,2 kg.

Tillbehör för din säkerhet 
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Tillbehör för din komfort

Käpphållare/kryckhållare

Två delar som skruvas fast på avsedd plats. Håller 
stadigt käpp, krycka eller paraply på plats.

Flaskhållare

Hållare i plastad tråd för flaska/burk. Rymmer 0,5 liters 
flaskor och 33 cl burkar. Hängs på handtaget. Maximal 
last: 0,6 kg.
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Transportband

Fäst transportbandet runt rollatorns handtag, då 
kommer rollatorn att behålla hopfällt läge. Enkelt att
montera.

Tygväska

En mjuk tygväska i vävd nylon som kan sitta på även 
då rollatorn fälls. Lätt att ta bort. Kan tvättas. Maxi-
mal last: 5 kg.

Nätkorg

En stadig korg i metallnät. Hakas lätt på rollatorn.
Bärhandtag. Maximal last: 5 kg.

Tillbehör för din komfort
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Tillbehör för din komfort

Bricka

Bricka, som sätts över rollatorns sits.

Mjuksits

Tre delar som gör sitsen mjukare och varmare. Går att 
ha kvar när man fäller ihop rollatorn.

Textilkorg

Korg tillverkad av plastgavlar och textilnät av nylon. 
Korgen kan monteras på alla Volaris-modeller.  
Textilkorgen kan sitta på även då rollatorn fälls ihop. 
Lätt att ta bort. Maximal last: 5 kg.
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Tillbehör för dina behov, din säkerhet och komfort

 RA  RA low
Släpbroms  x  x 
Belysning  x  x
Ryggband  
Ställbart ryggband    
Hållare för
syrgasflaska  x  x
Käpphållare  x  x
Flaskhållare  x  x
Paraply/
parasoll  
Transportband  x  x
Tygväska x x
Nätkorg   x x
Bricka  x  x
Textilkorg  x  x
Mjuksits  x  x  
Enhandsbroms  x  x
Droppställning x x 
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Tekniska data

RA  125 kg  12 kg  64 cm  80 cm  100-125 cm  46-57 cm  47 cm  200x32 mm  

RA low 125 kg  11,9 kg 64 cm 80 cm 88-114 cm 46-57 cm 47 cm 200x32 mm  

 

RA  180 cm  29 cm

RA low 180 kg 29 cm


