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Rekonditioneringsanvisning 

TOPRO Olympos ATR M Slim, 815620 exkl. korg 

Vi rekommenderar att kontroll enligt rekonditioneringsanvisning utförs regelbundet. Frekvensen 

beror på hur ofta rollatorn används och vilken påfrestning den har utsatts för. 

Vid tvätt och rengöring rekommenderas vatten och milt rengöringsmedel. Maskintvätt i diskkabinett 

som används på hjälpmedelscentraler kan användas. Använd inte slipmedel, ånga och undvik att 

spola med tryck direkt mot lager (hjul, framgafflar). Rollatorn kan desinficeras med 

desinfektionsmedel som innehåller 70–80 % etanol. Vi rekommenderar inte användning av klor och 

fenolmedel.  

Rekonditionering skall endast ske av personal som har god kännedom om hur arbetet ska utföras. En 

felaktig rekonditionering eller desinfektion kan resultera i en olycka. Vid oklarheter kontakta alltid 

leverantör eller återförsäljare. 

 

Följande punkter ska kontrolleras innan återanvändning: 

 

☐ Hjul 

Kontrollera att hjulen ej är skadade och att de snurrar lätt utan oljud. 

Kontrollera att framgaffel sitter fast ordentligt och att den kan rotera. 

 

☐ Bromsar 

Kontrollera att både färd- och parkeringsbroms tar ordentligt.  

Efterjustera och rengör bromsklossar samt bromsfjädrar vid behov. 

 

☐ Rörstomme och handtag 

Kontrollera att bromshandtag ej är skadat och att det sitter fast ordentligt i korrekt position. 

Kontrollera att höjdjustering av handtag går lätt och att bromshandtagen sitter ordentligt i 

aluminiumprofilen. 

 

☐ Fällmekanism  

Kontrollera att fällningen går lätt och att låsningen fungerar. 

 

☐ Sits 

Kontrollera att sits ej är skadad. 



 

topromobility.com 
 

 

 

☐ Ram/Chassit 

Kontrollera att inga mekaniska skador finns på chassit.  

Kontrollera att alla skruvar är åtdragna och skruva åt vid behov. 

 

☐ Provkörning 

Gör en slutlig kontroll genom en provkörning. 

 

 

Rollator modell:          ____________________   

Serienummer:             ____________________ 

Ägare:                           ____________________ 

 

 

Anmärkningar/Anteckningar: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Åtgärdad av:          ________________________ 

Ort och datum:      ________________________ 
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 Art. nr. Artikelbenämning / beskrivning 

1 815280 Låshake 

2 815369 Sits 

3 814150 Rem för hopfällning 

6 815269 Bakre fäste för sits, par 

7 814727 Låsningsmekanism 

8 716818 Parallell stag 

9 814778 Kryssbult 

10 815320 Handtag ErgoGrip, komplett, vänster 

11 815321 Handtag ErgoGrip, komplett, höger 

12 815311 Handtagsgrepp ErgoGrip, par 

14 815232 Bromshandtag, st. 

15 815366 Bromsvajer, st. 

16 815367 Bromsfjäder 

17 815312 Bromskloss 

18 815359 Minnesklämma 

19 815336 Övre kryssfäste, vänster 

20 815337 Övre kryssfäste, höger 

21 815314 Fäststycke 

22 814623 Låsratt, med reflex 

23 815330 Gaffel 

24 815329 Bakhjulsfäste inkl. steghjälp, st, grå 

25 815295 Standard framhjul, st  

26 815365 Standard bakhjul, st 
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