Rekonditioneringsschema
DOLOMITE MELODY & SOPRANO

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

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

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

OK

2 slitbanan ej är skadad. Sliten
Hjulet byts ut.
eller ojämnt slitage runt
slitbanan.
3 hjulbultar är ordentligt åtdragna. Drag åt skruvarna, (limmas med
Lexeal 5503 om ej låsmutter finns
tillgänglg)
4 Framhjulsgaffeln har rätt
Drag åt framgaffeln i stativet med 60
åtdragningsmoment.
Nm.
5 framhjulsgaffeln ej har några
Byt gaffel. Drag åt framgaffeln med
skador.
60 Nm eller limma med stark
gänglåsning tex Lexeal 5503 och
härdare Loxeal attivatore 18.

Vid hjulbyte fram, måste
låsmutter bytas.

6 Produkt är tillverkad före 200505 utrustad med välvd bricka
mellan stativ och gaffel.

Gaffeln skall limmas med stark
gänglånsning tex Loxeal 5503 och
härdare attivatore 18.

Soprano ska skrotas

Kommentar:

OK

Kommentar:

OK

Kommentar:

OK

Vid hjulbyte fram, måste
låsmutter bytas.

BROMS
1

Kontrollera att/om:
avstånd mellan klack och hjul
ej överstiger 1 mm.

Åtgärd:
Vid behov justera

2

Full bromseffekt erhålls.

3

Bromshandtaget sitter utan
glapp på handtagsröret.

Justera bromseffekten på
bromsklacken om det inte fungerar
skall körhandtaget ersättas.
Ersätt med nytt körhandtag.

4

Bromshuset/handtag ej är
Ersätt med nytt körhandtag.
skadat.
Bromshandtagsröret ej är böjt Ersätt med nytt körhandtag

5

FÄLLMEKANISM
1

2

Kontrollera att/om:
Rollatorn låser och stannar i
utfällt läge samt att fälläges
brickan inte är skadad.
Att de ej är glapp i fäll leden

Åtgärd:
Byt fällspärrsatsen

Återmontera skruven med stark
gänglåsning tex Loxeal 5503 och
härdare loxeal attivatore 18

HANDTAGSGREPP
1

Kontrollera att/om:
Åtgärd:
Handtagsdynor ej är skadade. Byt ut handtagsdynorna.
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LÅSRATTAR
1

Kontrollera att/om:
Höjdjusteringsratt låser
handagsrören riktigt.

Åtgärd:
Byt höjdjusteringsratt och
mutterbricka

Kommentar:

OK

Åtgärd:
Reparera lackskadorna med
Dolomites bättringsfärg.
Kassera rollatorn.

Kommentar:

OK

Kommentar:

OK

Kommentar:

OK

STATIV
1
2

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

SITS
1

Kontrollera att/om:
Åtgärd:
Sitsen gnisslar vid användning Spraya rörliga delar med silikon.
av fällfunktion.

2

Sitsen inte är skadad

3

Förstärkningsstag på
Dra åt skruvarna, alternativt byt till ny
SOPRANO är ordentligt
sits.
åtdraget och ej skadat.
Att sitsen sitter ordentligt fast i Byt sits
ramen (får ej glappa)

4

Byt ut sitsen

RYGGBAND
1

Kontrollera att/om:
Åtgärd:
Ryggband och infästningarna Byt ut ryggbandet eller drag åt
ej är skadade och försäkra att skruven.
skruvarna är riktigt åtdragna.

PLANHET
1

alla hjul är i kontakt på ett plant Justera bakhjulen genom att flytta
underlag.
bakgaffeln upp el. ned.

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

Rollatormodell: __________________

Datum: __________________________
Serienummer: ___________________
Namnteckning:_____________________
DOLOMITE AB - V. Götgatan 5, 334 32 ANDERSTORP - Tel: 0371 58 84 00 Fax: 0371 170 90
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