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Instruktionen gäller:     Verktyg: 
Dolomite Futura , Opal 200/2000/Futura   Insexnyckel nr 2. 
Dolomite Symphony     Fast nyckel nr 8 alt skiftnyckel 
Dolomite Legacy     Fast nyckel nr 10 alt skiftnyckel 
Dolomite Maxi/Maxi+     Stjärnskruvmejsel  
      
MONTERING 
 
Enhandsbromsade sidan: 

1. Lossa insexskruven som håller vajern i bromsklacken. 
2. Lossa körhandtagsratten. Dra ur befintligt körhandtag inkl vajer och hölje och montera 

körhandtaget med enhandsbroms. 
3. Drag en av vajrarna genom det nya korta höljet och genom hålet i nippeln på bakgaffelns 

framsida. Tryck ner höljet i hålet ordentligt. 
4. Kontrollera att bromshandtaget är i neutralläge. Dra vajern ner i spåret/hålet på bromsklacken, 

se till att det är ca 3mm mellan hjulet och bromsklacken. Spänn vajern och lås den genom att 
dra åt insexskruven. 

Obromsade sidan: 
5. Lossa insexskruven som håller vajern i bromsklacken. 
6. Alt. 1. (Gäller Futura, Symphony, Harmony). Lossa de tre skruvarna på körhandtagets grå 

plastdel, tag bort bromshandtag inkl. vajer och hölje. Sätt tillbaka skruvarna igen.  
Alt. 2. (Gäller Legacy, Maxi+, Opal). Lossa skruven på bromshandtagets ovansida. Tag bort     

      bromshandtag, vajer och hölje. 
7. För den resterande enhandsbromsvajern genom det långa höljet och drag det under sitsen  

och över till motsatt sida. Fäst höljet med kabelklämman som skruvas i fällmekanismens skruv 
under sitsen. 

8. Drag vajern genom hålet i nippeln på bakgaffelns framsida. Tryck ner höljet i hålet ordentligt. 
9. Se punkt 4 ovan. 
10. Fäst höljena mot ramen med buntband på båda sidor. 
11. Finjustera bromsverkan enligt nedan. 
12. Klipp av vajrarna. 

 
Finjustering av bromsen 

Bromshandtaget skall vara i neutralläge. 
Använd fast nyckel nr 10 och lossa muttern 
(bild A) som låser bromsjusteringen. 

 
Ställ in avståndet mellan bromsklack och 
hjul (bild D) genom att skruva med fast  
nyckel nr 8 på den sexkantiga nippeln (bild B)  
som sitter ovanför muttern du lossade. 
Avståndet skall vara 3 mm på en rollator  
med svart bromsklack och 2 mm på en  
rollator med grå bromsklack (bild D). 

 
Kontrollera att bromsen tar tillfredställande  
genom att lägga i parkeringsbromsen och  
sedan försöka snurra på hjulet.  
Om hjulet roterar – justera ytterligare och  
kontrollera igen. 

 
Lås sedan avståndet du ställt in genom att 
använda fast nyckel nr 10 och dra åt muttern  
(bild C) som låser bromsjusteringen. 

 
Lägg i parkeringsbromsen och kontrollera  
åter att bromsen tar tillfredställande genom  
att försöka snurra på hjulet.  
Om hjulet roterar – justera ytterligare. 
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    Monteringsanvisning  
  enhandsbroms på Dolomites rollatorer 

 


