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Kontrollpunkter: Åtgärd: Kommentar OK

1 Om hjulen A är skadade Ersätt hjul och låsmutter Ersätt alltid låsmutter vid byte av 
hjul.

2 Om slitbanan B är skadad eller utsliten Ersätt hjul och låsmutter Ersätt alltid låsmutter vid byte av 
hjul.

3 Om hjulbultarna i framgaffeln C är lösa Dra åt bultar

4 Om skruvarna i bakgaffeln D är lösa Dra åt skruvar

5 Om framgaffeln är lös i stativet E Dra åt framgaffeln Åtdragsmoment 60 Nm.

6 Om framgaffeln F är skadad Ersätt framgaffel Åtdragsmoment 60 Nm.

7 Om bakhjulsgaffeln G har mekaniska skador Kassera rollatorn

8 Om bromsklacken H är sliten Ersätt bromsklack Använd permanent låsvätska.

9 Om avståndet mellan klack och hjul H över-
stiger 2 mm

Justera avstånd Avståndet får ej överstiga 2mm.

10 Om bromsvajern J går trögt Ersätt vajer och hölje

11 Om handtagsgreppen K sitter löst eller är ska-
dat

Ersätt handtagsgrepp

12 Om fällspärrsbandet L är skadat Ersätt sitsen

13
Fälledsmekanism; Om rollatorn inte låser/stan-
nar i utfällt läge

Ersätt sitsen

14 Om bromseffekten inte är fullgod Ersätt körhandtag M Kontrollera först avstånd enl 9 

15 Om körhandtagen M är skadade Ersätt körhandtag

16 Om handtagsrören ej låses vid höjdjustering N Ersätt körhandtag

17 Om mekaniska skador uppstått på ramen O eller 
grinden P

Kassera rollator

18 Om skruvarna till sits och grind Q är lösa Dra åt skruvar

19 Om ryggbandet är skadat Ersätt detta
Ryggband är tillval och inte standard 
på rollatorn.

20 Om skruvarna på ryggbandsfästena är lösa Dra åt skruvar
Ryggband är tillval och inte standard 
på rollatorn.

Rollatorn bör kontrolleras regelbundet, enligt nedanstående anvisningar. Serviceintervaller bestäms av hur rollatorn använts och vilka påfrest-
ningar den utsatts för. För ytterligare information se avsnitt Underhåll i huvudmanualen för produkten eller kontakta din Dolomiteleverantör.


