
VIKTIGT!  
  

UTFÖR INTE DENNA OPERATION UTAN ATT HA TILLRÄCKLIGT
MED MEKANISK KUNSKAP ELLER RÄTT VERKTYG.  

  
SKADOR PÅ ROLLOGUARD-KOMPONENTERNA PÅ GRUND AV

FELAKTIGT UNDERHÅLL TÄCKS INTE AV GARANTIN. 

Monteringsmanual RolloGuard-hjul
För hjulen 5AAWR01 och 5AAWL01 
med Ramadapterkit 5AAFA02

RolloGuard AB     www.rolloguard.com
Verkstadsgatan 4 
233 51 Svedala     kontakt@rolloguard.com
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5 Nm momentnyckel med 
13mm hylsa

6 mm insexnyckel Liten spårskruvmejsel

Hjärtstimulatorer 
Neodymmagneter kan ha en farlig effekt på medicinska implantat som pacemakers. Se 
till att de skyddande inställningsinsatserna aldrig befinner sig i närheten av en sådan 
anordning. 
 
Barn 
Alla neodymmagneter bör alltid hållas borta från barn eftersom sväljning eller direktkon-
takt medför betydande hälsorisker.

Den här produkten innehåller neodymmagneter. Neodymmagneter måste 
hanteras med försiktighet för att undvika personskador. 

FÖRSIKTIGHET

För att säkert montera RolloGuard-hjulen behöver du lämpliga verktyg. Vi rekommenderar att 
du köper RolloGuard Verktygspaket (5AATK01) eller använder en liknande uppsättning verktyg 
som beskrivs nedan. 

Nödvändiga verktyg för att säkert montera RolloGuard-Hjul 
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Komponenter och material
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ID Komponent Material Typ

1 Däck Termoplast TPE
SHA 40 +/-2

2 Navkapsel Plast Polyamid - PA

3 Fälg Plast Polypropen - PP
15% glasfiber

4 Lock för
finjusterings-
plugg

Plast Polypropylen - PP

5 Axel Metall Stål
Varmförzinkad

ID Komponent Material Typ

6 Bromstrumma Plast Polyamid - PA6
50% glasfiber

7 Adapter Metall Magizink

8 Adapterkit Metall/Plast Stål varmförzinkad
PA6

ID Komponent Material Typ

9 Säkerhets-
plugg

Polyoxi-
metylen

POM-C
Neodymmagneter

10 Riktnings-
anvisning

- -

11 Bromsarm Plast/Metall Polyamid - PA6
30% glasfiber
Zinc

- Bromsbelägg
STOPP

Gummi EPDM

- Länkarm Plast ABS
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STEG 1: Förbered din rollator för uppgraderingen

Hantera RolloGuard-Hjulen med försiktighet och se till att de inte 
blir repade eller tappas.

VIKTIGT

Efter att ha tagit bort originalhjulen 
i enlighet med Rollatorns 
bruksanvisning eller monteringsguide, 
placera därefter Rollatorn säkert på 
en jämn och ren yta, helst ett bord. 
Se till att Rollatorn inte kan röra sig. 

Vänster Höger

”Vänster” och ”höger” anges genom 
att ställa sig bakom rullatorn. 
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STEG 2: Verifiera bromsriktning

VARNING

Se till att RolloGuard-hjulen är konfigurerade för att monteras på höger och vänster sida av 
Rollatorn. Detta indikeras av en markering på fälgen på RolloGuard-hjulet i kombination med 
placeringen av navkapseln på RolloGuard-hjulet enligt nedan.

RolloGuard-hjulen säljs i par och är 
förkonfigurerade att monteras på höger och 
vänster sida av Rollatorn. 
 
Dubbelkontrollera alltid den individuella 
konfigurationen av RolloGuard-hjulet innan 
det monteras. Placera den utskjutande 
plastspetsen på navkapseln i motsvarande 
spår och se till att den pekar mot rätt 
körriktningsindikator. Se till att navkapseln 
är ordentligt fastsatt innan du använder 
Rollatorn. 
 
För mer information om konfigurering 
av RolloGuard-Hjulen, se RolloGuard-hjul 
Användarhandbok.

Bild: riktningsmarkering (L/R)

Bild: Riktning vänster (L)

Picture: Right (R) side configuration

Om navkapseln placeras i fel spår kommer hjulet inte att bromsa i 
önskad riktning. Om navkapseln inte är korrekt placerad i ett spår 
kanske bromsen inte fungerar alls och kan orsaka en olycka.

VARNING
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STEG 3: Montera RolloGuard-hjulen

Montera hjulet som är 
konfigurerat för att vara på 
höger (R) sida på Rollatorns 
högra sida. Det vänstra hjulet 
(L) monteras på vänster sida.

Sätt in hjulaxelbulten i 
Rollatorramen och se till att 
adaptern för rullatorramen 
är riktad och låst tillsammans 
med bromsvajerns 
fästanordning.
 
Placera brickan på axeln och 
dra försiktigt åt nyloc-muttern 
(M8) för hand.

RolloGuard AB www.rolloguard.com                                          kontakt@rolloguard.com
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STEG 4: Spänn hjulbulten

Använd inte mer än 5 Nm kraft eftersom det kan skada axeln och 
RolloGuard-hjulet och göra Rollatorn obrukbar. 
 
Kontrollera att RolloGuard-hjulets funktionalitet motsvarar den 
önskade konfigurationen.VARNING

5Nm momentnyckel med 13mm hylsa och 6mm insexnyckel

Använd en 5Nm 
momentnyckel med 
13 mm bitshylsa på 
M8 nyloc-muttern 
och 6 mm insexnyckel 
på bulten. Dra åt 
hjulbulten tills ett högt 
”klick” hörs. 
 
Upprepa på det andra 
hjulet.

A: För RolloGuard-hjul med 
Ramadapterkit 5AAFA02.
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