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 Monteringsanvisning                                          SV               

  Art. nr: 92907 

Den här monteringsanvisningen förklarar 
hur droppställningen ska monteras på 

rollatorerna Carl-Oskar, Rebel, Carl-Oskar 
RA och Rebel RA. 

 Allmän information                                SV  

Droppställningen passar till alla bredder av 
Carl-Oskar och Rebel, samt förstärkta 
modeller. Ställningen kan också monteras på 
Carl-Oskar RA och Rebel RA, men begränsar 
då positioneringen av underarmsstöden. 
Användning av droppställning på RA-
rollatorer är därför beroende av hur 
underarmsstöden ska anpassas för brukaren. 

Droppställningen är inte kompatibel med 
Carl-Oskar gåbord eller Rebel gåbord. 

Droppställningen får ej belastas med mer än 
tre kilo. För maximal stabilitet, 
användarvänlighet och fallhöjd 
rekommenderas droppåsar med en liter när 
det finns tillgängligt. 

 Monteringsanvisning                                SV  

Droppställning 

 

 

 

Droppställning 
1. Fäst monteringsklämman på det röda 
handtagsröret precis ovanför det övre av de 
två grindgångjärnen med rörfästet riktat 
framåt. Dra åt de två skruvarna ordentligt. 
 
2. Ställ droppställningen i rörfästet så att 
droppställningen vilar med den utstickande 
axeln på rörfästets övre kant och dra åt det 
svarta vredet ordentligt.  
 
3. Justera droppställningens höjd genom att 

Montering av 
monterings-
klämma. 



4  www.humancaregroup.com 

lossa det svarta vredet och skjuta upp det 
inre röret. Skruva fast vredet igen när önskad 
höjd är inställd. Säkerställ god stabilitet.

Motvikt 

4. På motsatt sida av droppställningen ska tre 
motvikter monteras på grinden. Lägg 
motvikterna på varandra och dra igenom ett 
buntband i varje hörn. 

5. Håll viktpaketet i mellanrummet på den 
främre grindens kortsida och närmsta stag. 

 

 

 

 

 

 

6. Spänn fast viktpaketet med buntbanden. 
Dra åt lite i taget så att viktpaketets position i 
förhållande till ramen kan justeras. Om 
rollatorn ska användas med korg bör 
viktpaketet justeras, för att undvika att det 
inte sticker upp över grindens ram. Klipp av 
överflödet på buntbanden.  

På Rebel och Carl-Oskar 57 är avståndet 
mellan grindens ram och stag mindre. På 
dessa modeller fästs de tre viktplattorna på 
grindens undersida. Montering av 

droppställning. 

Monteringsklämma. 

Placering av motvikter i 
rollatorns främre grind. 
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HUMAN CARE SWEDEN (HQ) 
Årstaängsvägen 21B 
117 43 Stockholm 
Phone:- +46 8 665 35 00 
Fax:- +46 8 665 35 10 
E-post: info.se@humancaregroup.com 
www.humancare.se 
 

HUMAN CARE CANADA 
10-155 Colonnade Road 
Ottawa, ON K2E 7K1 
Phone:- +1 613.723.6734 
Fax:- +1 613.723.1058 
Email: info.ca@humancaregroup.com 
www.humancaregroup.com 

 

HUMAN CARE UNITED STATES 
Human Care USA Inc. 
8006 Cameron Street, Suite K 
Austin, TX 78754 USA 
Phone: +1 512 476 7199 
Fax: +1 512 476 7190 
info.us@humancaregroup.com 

 

HUMAN CARE AUSTRALIA 
Unit 4, 49 Bertie Street  
Port Melbourne, Victoria 3207 
Phone:- +61 1300 132 736  
Fax:- +61 (03) 9645 4954 
Email: info.au@humancaregroup.com  
www.humancaregroup.com 

 

HUMAN CARE  THE NETHERLANDS 
Elspeterweg 124 
8076 PA Vierhouten 
Phone: +31 577-412171 
Fax: +31 577-412170 
Email: info.nl@humancaregroup.com 
www.humancaregroup.com 
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