Rekonditioneringsanvisning

FUTURA, LEGACY, SYMPHONY, MAXI, MAXI +

Instruktioner för rekonditionering av DOLOMITE rollatorer
Följande punkter ska gås igenom och kontrolleras vid rekonditionering av Dolomites rollatorer

HJUL/GAFFLAR
Kontrollera att/om:

Åtgärd:

1

Hjulet snurrar lätt.

Byt hjulet och låsmuttern.

2

Slitbanan på hjulet inte är skadad.

3
4

Framgaffeln är monterad på rätt sätt
Drag åt framgaffeln i ramen med 60 Nm.
på ramen.

6

Framgaffeln inte har några skador.

7

Bakgaffeln inte har några mekaniska
skador.
Alla hjul är i kontakt på ett plant underlag.
Futura:
Lufttrycket i hjulen är OK när lufthjul
används. Kontrollera också att hjulen håller ett konstant tryck.

9

OK

Drag åt skruvarna (använd permanent låsAnvänd en ny låsmutter!
vätska om låsmuttern inte kan användas).
Hjulbultarna är ordentligt åtskru- Drag åt skruvarna (använd permanent låsAnvänd en ny låsmutter!
vade.
vätska om låsmuttern inte kan användas).
Skruvarna på framgaffeln är orDrag åt skruvarna.
dentligt åtskruvade.

5

8

Kommentar:

Byt ut gaffeln. Drag åt framgaffeln i ramen
med 60 Nm.

Symphony: På alla rollatorer som är tillverkade före
2010-09, måste svetsfogarna
på framgaffelinfästningen inspekteras. Kontrollera att de
svetsade fogarna är intakta.
Vi rekommenderar att alla
framgafflar på Futura/Maxi/
Alpha/Symphony/Legacy/
Melody som är tillverkade
mellan 2006-04 - 2008-01
byts ut.

Byt gaffeln.
Justera bakhjulen genom att flytta bakhjulet upp eller ned.
Byt hjulet, alt. laga punkteringen.

Korrekt lufttryck:
250 kPa / 2,5 bar / 2,5 kg/cm3

Art nr 1542537-2
2012-09-10

1

Rekonditioneringsanvisning

FUTURA, LEGACY, SYMPHONY, MAXI, MAXI +

BROMS

Kontrollera att/om:

Åtgärd:

Kommentar:

OK

1

Bromsklacken inte är utsliten.

Byt ut bromsklacken.

2

Bromsklack går tillbaka efter använd- Byt bromsklack, alternativt wirar och
ning av färdbroms.
höljen.

3

Bromsvajer löper lätt i vajerhöljen.

Byt vajer ev. hölje vid behov.

4

Full bromseffekt erhålls.

Avstånd mellan klack och
hjul ej får inte överstiga
följande mått:
Futura med DABS II gaffel:
Justera spänning av vajer så att full brom2 mm
seffekt uppnås.
Legacy med DABS gaffel:
2,5 mm
Legacy med DABS II gaffel:
4 mm

5

Ändavslutningarna på vajerhöljen ej
är skadade.

Byt vajerhölje.

6

Bromshuset/handtag ej är skadat.

Byt bromshandtag.

FÄLLMEKANISM
Kontrollera att/om:

Åtgärd:

1

Rollatorn låser och stannar i utfällt
läge.

2

Skruv i fälled är åtdragen.

Byt fällåset inkl fjäder om dessa är skadade.
Återmontera skruven med låsvätska, använd permanent låsvästska.

3

Lyftspärren inte är skadad/deformerad.
Spärren för låsning i hopfällt läge
fungerar.

4

Kommentar:

OK

Byt lyftspärr.
Byt lyftspärr.
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HANDTAGSGREPP
1

2

Kontrollera att/om:

Åtgärd:

Handtagsgrepp inte är skadade.

Byt ut handtagsgreppet/en.

Kommentar:

Handtagsgreppen inte enkelt kan
vridas.

Ersätt med nya handtagsgrepp.
Rengör noggrant innan montering av
nya grepp. Använd fettlösande medel
utan tillsatser av oljeprodukter
t ex ej avfettningsmedel, spolarvätska fungerar bra.

OK

LÅSRATTAR
1

Kontrollera att/om:

Åtgärd:

Låsrattar låser handagsrören riktigt.

Byt ut låsratten och låshylsor.

Kommentar:

OK

Kommentar:

OK

STATIV
Kontrollera att/om:

Åtgärd:

1

Inga lackskador finns

Reparera lackskadorna med Dolomites
bättringsfärg.

2

Inga mekaniska skador har uppstått
Kassera rollatorn.
på stativet.

3

Handtagsrör inte är böjda.

Byt ut handtagsröret, alt körhandtaget.

KONTROLL AV ROLLATORN ENLIGT REKONDITIONERINGSANVISNINGARNA OVAN SKA UTFÖRAS
REGELBUNDET.
FREKVENSEN SKA AVGÖRAS AV TILL VILKEN GRAD ROLLATORN HAR ANVÄNTS OCH VILKEN PÅFRESTNING DEN HAR UTSATTS FÖR.
Kontroll utförd av:
Namn:						
Rollatormodell:					
Datum:						
Serienummer:				
Namnteckning:					

INVACARE DOLOMITE AB, Box 200, 343 75 DIÖ, SWEDEN
TEL +46 (0)476 535 00, FAX +46(0)476 535 99
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