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Rengöring av Flux i hemmiljö

Tvätta av rollatorn med tillbehör använd  ett 
rengöringsmedel utan slipmedel. Vid behov kan 
desinfektionsprit användas.Använd ej scotchsvamp
Swinto eller andra hårda material som kan skrapa 
sönder lackfärg.

Använd gärna dagligen tryckluft för att snabbt få bort 
grus och damm från rollatorn. Torka av med torr trasa. 

Högtryckstvätt skall inte användas direkt på hjullager.

Rengöring av Flux på hjälpmedelscentral

Tvättkabinett:
Montera av täckproppar på ramen, dessa tvättas separat.
Flux kan rengöras i tvättkabinett med program 
innehållande med tvätt i 60oC under 3 min och tvätt i 
90oC under 1 min med en normal tvättcykel på ca 25 - 45 
minuter.

Eftertorka Flux genom att placera de öppna rörändarna 
neråt så att avrinning sker innan ändavslutarna 
påmonteras. Låt rollatorn torka ordentligt innan 
hopmontering sker. 

Flux olika delar

Gör rent hjulen:

Runt hjulen samlas mycket damm, hår mm.
Smutsen gör rollatorn trög att köra.
Tänk på att rengöra länkhjulen ofta.

Gör så här:

Skruva av hjulen från gaffeln. 
Borsta rent hjulet.
Montera tillbaka hjulet.

VIKTIGT!

Kontrollera att hjulet rullar lätt framåt.
Kontrollera att framhjulet kan rotera runt sin axel. 
Kontrollera att parkeringsbroms, släpbroms, bakåtspärr 
och riktningsspärr fungerar.

Observera!

Flux utseende kan variera beroende på modell, 
färg, storlek och tillbehör.

Kontrollera innan användning att:

 
 - Hjulen sitter fast ordentligt.
 - Hjulen inte är trasiga eller slitna.
 - Rollatorn rullar rakt då den skjuts framåt.
 - Bromsar, höjdreglage och ihopfällningsspärr.
 
Se bruksanvisningen: www.maydayaid.se

Alla tillbehör och delar som har spruckit, fått rostskador 
eller skadats, skall omedelbart bytas ut, originaldelar 
skall alltid användas. 

På ramen skall det finnas en etikett med följande 
information:

Denna produkt säljs i Sverige genom
Mayday Aid AB
Arendalsvägen 35
434 39  KUNGSBACKA 
Beställ ny om denna saknas!

1. Standardhandtag

2. Underrede

3. Låsbygel

4. Låsspak

5. Bakåtspärr

6. Länkhjul

7. Bakhjul

8. Tippstödshållare 
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