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Rekonditioneringsanvisning för Volaris rollator 
 
Börja med att göra rent rollatorn genom att tvätta med milt rengöringsmedel eller i 
tvättkabinett (60 grader i 45 minuter). Låt rollatorn torka ordenligt. 
 
Hjulen 
 Kontrollera att hjulen eller slitbanan ej är skadade, att de rullar lätt och att inte 

kullagret låter illa.   
 Kontrollera och säkerställ att hjulskruvarna inte är lösa.    
 Kontrollera att framgaffeln sitter fast ordentligt i stativet. 
 Inspektera framgaffeln så att den inte har några skador.  
   
Bromsar 
 Kontrollera att bromsklacken inte är sliten.  
 Justera distans mellan bromsklack och hjul till 1mm.  
 Smörj vajer för att säkerställa att bromsen tar ordentligt. 
 Kontrollera att bromshandtag inte är skadat. 
 Säkerställ att skruvarna kring bromshandtaget sitter ordentligt i aluminiumprofilen. 
 Kontrollera att höjdjusteringen låser i alla lägen. 
 
Handtag 
 Kontrollera att höjdjustering av handtag går lätt att justera upp och ner, och att 

den inte har orsakat skada på aluminiumprofilen.  
 Kontrollera att handtagsgreppen inte är skadade. 
 
Fällmekanism 
 Smörj med lite fett vid krysset för att säkerställa att fällmomentet blir enkelt. 
 Kontrollera att fällspärren låser och känns enkel att handha. 
 Inspektera att det inte finns skador på krysset. 
 
Sits 
 Kontrollera att sitsen går att justera och låsa eller inte är skadad. 
 
Extra kontroll vid Volaris RA 
 Kontrollera att handtagsgrepp och armstödsplattor inte är skadade. 
 Kontrollera att skruvarna för armstödsplattorna är åtdragna. 
 Kontrollera att vinkeljusterskruven för armstödsplattorna är åtdragna. 
 Kontrollera att säkerhets/låsrattarna för armstödets höjdjustering är åtdragna. 
 Säkerställ att skruvarna som håller handtags- och armstödsmekanismen sitter 

ordentligt i aluminiumprofilen. 
 
Tillbehör: Ryggband 
 Kontrollera att ryggband och infästning inte är skadade och att skruvarna är 

åtdragna. 
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Slutkontroll 
 Kontrollera att rollatorn är stabil, att alla hjulen står stadigt och gör en 

provkörning. 
 

Rollator modell: __________________________________  

Serienummer: ____________________________________  

 

 

Service gjord av: 

Namn: ___________________________________________  

Datum: __________________________________________  

Signatur: ________________________________________  
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