
1

REKONDITIONERINGSANVISNING / RECONDITIONING MANUAL

Carla  Kontroll av handtag
Ska sitta fast. Kontrollera att handtagsrören går att skjuta ner i 
chassit. 

 Kontroll av bromsar
Kontrollera att både färd- och parkeringsbroms fungerar. Wirar 
ska vara hela. 

 Sittdyna
Kontrollera att dynan sitter fast  och att skruvarna är åtdragna. För mer detaljerad 
information, se baksidan. 

 Kontroll av låsning
Ska vara hel och låsningen ska fungera. 

 Provkörning
Gör en slutlig kontroll genom en 
provkörning.

För mer detaljinformation, se baksidan.

Observera!
Rekonditioneringen skall endast ske av en person som har god kännedom om hur arbetet 
ska utföras. En felaktig utförd rekonditionering kan resultera i en olycka/tillbud. Vid 
oklarheter kontakta alltid återförsäljare.

Vid byte av delar på hjälpmedlet ska endast originaldelar användas för att CE-märkningen 
ska gälla. 

Vid byte av hjul skall låsvätska appliceras på skruv och mutter.

Om det har uppstått korrosion som är kraftigare än ytrost ska rollatorn tas ur bruk och 
lämnas för återvinning.

Avsedd användning
Rollatorn får endast användas som gångstöd samt sittstöd vid stillastående. Egna ingrepp i 
hjälpmedlet är inte tillåtet.

 Rengöring
Lackerade ytor, hjul och handtag rengörs 
med vanligt rengöringsmedel, utan 
lösningsmedel. 
OBS!  Använd INTE lacknafta, bensin eller 
andra lösningsmedel.

 Efterbehandling
Efter tvätt skall alla leder, trånga utrymmen 
samt dräneringshålen blåsas torra och vid 
behov sprejas med tunnflytande olja.

  Vingvred
Kontrollera funktion. 

 CE-märkning
Kontrollera att CE-
märkningen finns kvar och att 
den går att läsa.

 Hjul
Kontrollera att hjulen 
inte är slitna och att de 
snurrar lätt (och utan 
oljud). 

 Reflexer
Kontrollera att 
reflexerna är kvar och att de syns.

Produktnummer: 
Ägare:
Anmärkningar / Anteckningar:

Åtgärdad av: Datum:

För att hjälpmedlet skall fungera tryggt och säkert för brukaren 
bör översyn av hjälpmedlet göras en gång per år. Därför 
rekommenderas följande åtgärder.

 Lacken
Kontrollera lacken för eventuella skador. 

 Stabilitet
Kontrollera att alla hjul står stadigt på 
underlaget och att det inte finns någon 
skevhet i chassit.

 Chassi
Svets och skruvförband kontrolleras. Vid 
större korrosion ska rollatorn bytas.

 Smörjning
Grindbussningar och gångjärn ska fungera 

utan oljud. Smörj vid 
behov.

 Framgafflar
Kontrollera att 
infästning och lager 
inte glappar och att 
de snurrar lätt.
OBS! Skruven på 
framgaffeltappen får 
ej röras. 
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Övrigt
Bruksanvisning Carla 

Nr Benämning Antal Art. nr. Övrig information
1 Bakre hjul komplett

Hjul med lager och distansrör
Låsmutter
Hjulbult

1 70850

2 Främre hjul komplett
Hjul med lager och distansrör
Låsmutter
Hjulbult

1 70849

3 Vajer komplett
Hölje/Vajer 1 70239

4 Höger handtag komplett
Handtagsrör/handtag ERGO/broms 1 70506 För 63 cm
Handtagsrör/handtag ERGO/broms 1 70182 För 58 cm

5 Vänster handtag komplett
Handtagsrör/handtag ERGO/broms 1 70505 För 63 cm
Handtagsrör/handtag ERGO/broms 1 70082 För 58 cm

6 Sits komplett
Sittdyna/grindlås 1 70090

7 Vingvred
Vingvred 1 20-052
Skruv 1 70208
Bricka 1 000124

8 Reflex
Reflex höger 1 70550
Reflex vänster 1 70650

9 Grind komplett
Grind 1 70852 För 63 cm
Grind 1 70851 För 58 cm

10 Handtag
Handtag ERGO 2 20-024

Reservdelar för rollatorbredd 63cm och 58cm

SVENSKA
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ENGLISH

Carla

To secure that the walking-aid will function safely for the user, 
once per year review of the walking-aid should be done.

 Cleaning
Painted areas, wheels and handles should 
be cleaned with a regular cleansing solution, 
without solvent. 
Note! Do NOT use thinner, petrol or 
other solvents.

 Post treatment
After washing, all connections, tight spaces 
and drainage holes should be blown dry and 
if needed sprayed with thin oil.

  Wing nut
Control.

 CE-marking
Make sure that the CE-
mark is still there and 
readable.

 Wheel
Make sure the wheels are 
not worn-out and are 
spinning easily 
(without any noice). 

 Reflectors
Make sure the 
reflectors are still there and visible.

 Handle
Must be fixed. Make sure the handle pipes can be pushed down 
to the chassis.  

 Brakes
Control that both brakes and parking brakes are  working. 
Wires shall be intact.

 Seat
Make sure the seat is kept in place and the screws are tightened. For more 
details, see back page. 

 Folding mechanism
Should be intact and the locking device
should function.

 Test driving
Make a final control by test driving.

For more details, see back page.

Note!
Recondition must be done by a person how has good knowledge about how the job 
should be performed. An incorrect performed recondition could result an accident/
incident. Don´t hesitate to contact your retailer if questions come up.

When exchanging parts of the rollator, use only Human Care parts to ensure continued 
CE-validation.

When changing the wheel locking liquid shall be applied on the nut and screw.

If the corrosion is more than a film of rust the rollator shall be discarded and return for 
recycling.

Intended use
The rollator should only be used as support whilst walking or as seating whilst stationary. 
Do not alter the rollator yourself.

Product number:
Owner:
Notes:

Attended by: Date:

 The Paint
Control the paint for possible damages.  

 Stability
Control that all wheels are steadily on 
the ground and that there are no chassis 
distortion.

 Chassi
Control weldings and screw attaches. 
By larger corrosion the rollator shall be 
changed. 

  Lubrication
Gatebushings and 
hinges should be 
working without 
any noice. Lubricate 
when needed.

 Front forks
Make sure that the 
ball bearing is firmly 
attached and that 
the forks swings 
easily.  
Note! The nut on 
the fork must not be 
touched.
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• Fabriksvägen 2, SE-245 34 Staffanstorp, Sweden • 
• Tel. +46(0)8 - 665 35 00 • Fax +46(0)8 - 665 35 10 •

• www.humancare.se •

Other
User manual Carla 

No Designation Quantity Art. no. Other information
1 Back wheel complete

Wheel with bearing and distance tube
Locking nut
Pin bolt

1 70850

2 Front wheel complete
Wheel with bearing and distance tube
Locking nut
Pin bolt

1 70849

3 Wire complete
Housing/Wire 1 70239

4 Right handle complete
Handle pipe/handle ERGO/brake 1 70506 For 63 cm
Handle pipe/handle ERGO/brake 1 70182 For 58 cm

5 Left handle complete
Handle pipe/handle ERGO/brake 1 70505 For 63 cm
Handle pipe/handle ERGO/brake 1 70082 For 58 cm

6 Seat complete
Seat pad/Gate lock 1 70090

7 Wing nut
Wing nut 1 20-052
Screw 1 70208
Washer 1 000124

8 Reflex
Reflex right 1 70550
Reflex left 1 70650

9 Gate complete
Gate 1 70852 For 63 cm
Gate 1 70851 For 58 cm

10 Handle
Handle ERGO 2 20-024

Spareparts

ENGLISH


