Rekonditioneringsschema
DOLOMITE ROLLATORER

Instruktioner för rekonditionering av DOLOMITE rollatorer
Följande punkter skall gås igenom och kontrolleras vid rekonditionering av Dolomites rollatorer.
Uppdatering jämfört med tidigare utgåva markerat i texten med understrykning.

HJUL
1

2
3
4
5

6
7
8

Kontrollera att/om:
hjullagret ej är skadat och att
lagerfett finns

Åtgärd:
Kommentar:
Hjulet ska snurra lätt annars skall det Vid hjulbyte, måste
bytas ut. Vid återinfettning av lager
låsmutter bytas.
bör smörjfett SKF LGEP2 användas.

slitbanan ej är skadad.
Hjulet byts ut.
hjulbultar är ordentligt åtdragna. Drag åt skruvarna, (limmas m Omnifit
100 om ej låsmutter finns)
skruvar i bakgaffel är åtdragna. Drag åt skruvarna.
framhjulsgaffeln är åtdragen i
Drag åt framgaffeln i stativet med 60
stativet. Observera på
Nm.
Symphony: kontrollera att
* Om muttern i stativet följer med runt
muttern i stativet ej följer med
vid åtdragning kontakta Invacares
runt, vid åtdragning av
kundtjänst.
framgaffel*
framhjulsgaffeln ej har några
Byt gaffel.
skador.
bakhjulsgaffeln ej har några
Byt gaffel.
mekaniska skador.
om framgaffeln är försedd med Demontera detta.
täckbricka för fastsättningsbult.

OK

Ny låsmutter
Ny låsmutter

Symphony: gäller
produkter tillverkade före
april 2002.

OBS produkter
tillverkade före feb 2002

BROMS
1
2

3
4
5
6
7
8

Kontrollera att/om:
Åtgärd:
Kommentar:
bromsklacken ej är sliten.
Byt bromsklack
avstånd mellan klack och hjul ej Vid behov justera
överstiger 2 mm på nya gaffeln,
DABS II, 3 mm på gamla gaffeln,
DABS, och 3,5 mm på Jazz.
bromsklack går tillbaka efter
Byt bromsklack, alternativt wirar och (fjäder kan kärva)
användning av färdbroms
höljen.
bromsvajer löper lätt i
Byt vajer ev. hölje vid behov.
vajerhöljen.
full bromseffekt erhålls.
Justera spänning av vajer så att full
bromseffekt uppnås.
ändavslutningarna på
Byt vajerhölje.
vajerhöljen ej är skadade.
Bromshuset/handtag ej är
Byt bromshandtag, för Jazz, byt ut
handtagsröret.
skadat.
handtagsrör ej är böjda.
Byt ut handtagsröret. Alt körhandtaget
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FÄLLMEKANISM
1

Kontrollera att/om:
rollatorn låser och stannar i
utfällt läge.

2

skruv i fälled är åtdragen.

3

lyftspärren inte är
skadad/deformerad
att inte magnetremsan har
lossnat

4
5

Åtgärd:
Kommentar:
Byt fällåset inkl fjäder om dessa är
skadade. För Jazz, byt sits om bandet
till fällåset är skadat.
Återmontera skruven med låsvätska Gäller ej Jazz.
Omnifit 200 eller förlimmade skruvar.
Byt lyftspärr
Gäller ej Jazz.
Montera ny magnet.

spärren för låsning i hopfällt läge Byt spärren.
inte är skadad.

OK

Gäller ej Jazz.
Gäller Jazz

HANDTAGSGREPP
1
2

Kontrollera att/om:
handtagsgrepp ej är skadade.
handtagsgreppen ej enkelt kan
vridas.

Åtgärd:
Kommentar:
Byt ut handtagsgreppet/en.
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

Åtgärd:
Byt ut låsratten.

Kommentar:

OK

Åtgärd:
Reparera lackskadorna med
Dolomites bättringsfärg.
Kassera rollatorn.

Kommentar:

OK

Kommentar:
Gäller ej Jazz.

OK

LÅSRATTAR
1

Kontrollera att/om:
låsrattar låser handagsrören
riktigt.

STATIV
1
2

Kontrollera att/om:
inga lackskador finns
inga mekaniska skador har
uppstått på stativet.

SITS
1

Kontrollera att/om:
sitsen gnisslar vid användning av
fällfunktion.

Åtgärd:
Spraya rörliga delar med
silikon.

2

Sitsen ej är skadad.

Byt sits.
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RYGGBAND
1

Kontrollera att/om:
ryggband och infästningarna ej är
skadade och försäkra att skruvarna är
riktigt åtdragna.

Åtgärd:
Kommentar:
Byt ut ryggbandet eller drag åt Ryggband 12600 kan
skruven.
vitna vid infästningar.
Risk föreligger ej.

OK

PLANHET
1

alla hjul är i kontakt på ett plant Justera bakhjulen genom att flytta
underlag.
bakgaffeln uppåt eller nedåt. För
Jazz, flytta bakhjulet uppåt eller
nedåt.

KONTROLL AV ROLLATORN ENLIGT SKÖTSELRUTINER OVAN SKA UTFÖRAS
REGELBUNDET.
FREKVENSEN SKA AVGÖRAS AV VILKEN GRAD OCH PÅFRESTNING ROLLATORN HAR
ANVÄNTS.
Kontroll utförd av:
Rollatormodell: ___________
Namn: __________________________
Datum: _________________________

Serienummer: ______________________

Namnteckning:____________________

INACARE Rea AB - Växjövägen 303, 343 75 DIÖ - Tel: 0476-535 00 Fax: 0476-535 99
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Övrig information kring rekondtvätt i diskkabinette/diskmaskin

•
•
•

Max tvättemperatur 60 grader
Max torktemperatur 70 grader
Rekommendation placering i diskkabinbette i utfällt läge

