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Rullator/Transportstol

Brugsanvisning

Bruksanvisning

DK
Samling

Teknisk information:
Hjulstorlek: 18,4 cm
Bredd: 57 cm
Sitshöjd: 54,5 cm
Sitsstorlek: 35,5x32 cm
Handtagens höjd: 83-94 cm
Bredd mellan handtagen: 45,5 cm
Vikt: 9,5 kg

Varning!
1.Sæt rollatoren, så alle hjul støtter på jorden. Vend forhjulene væk
fra dig, og pres støttestangen ned, indtil den går i indgreb i begge
sider (fig. 1). Vip sædet ned.
2.Sæt håndtagne i rollatorrammen. Når de befinder sig i den ønskede højde, skal boltene sættes igennem ramme og håndtag.
Spænd delene ordentligt sammen med spændeskive og drejegreb
(fig. 2). Drejegrebet bør spændes på ydersiden af rammen.
3.Sæt ryglænet i rammen, og sørg for at låseknapperne går i indgreb
(fig. 3).
4.Vip sædet op. Anbring kurven under sædet, og sørg for, at den
hviler på tværstængerne.
Dele

Denna produkt är inte avsedd att användas som rullstol. För maximal säkerhet är det viktigt att du informeras om alla säkerhetsfunktioner av en kvalificerad terapeut, läkare eller auktoriserad återförsäljare. Låt din återförsäljare
kontrollera och dra åt alla skruvar och rörliga delar med jämna mellanrum.
Kontrollera alla plastdelar ofta med avseende på slitage. Produkten är inte
avsedd att hjälpa användaren från sittande till stående ställning. Luta dig inte
för mycket mot produkten vid stopp. Bromsarna är inte konstruerade för att
motstå alltför stort tryck. Överbelastning innebär att bromskablarna sträcks
eller slits så att de behöver bytas eller justeras. DMI-rullatorer rekommenderas inte för personer med mycket nedsatt rörlighet som behöver ett gåstativ.
Vi rekommenderar att du kontaktar din läkare innan du använder denna
produkt, särskilt om du tar mediciner. Om denna varning ignoreras kan det
leda till personskador.
Var försiktig!

2 – Justerbare greb (2)
2 – Spændeskiver (2)
2 – Drejegreb (2)

Kontrollera alltid bromsarna innan du använder rullatorn/transportstolen. Se
till att bromsarna alltid är i felfritt skick. Kontrollera regelbundet att inga delar
sitter löst, att alla vajrar är åtdragna och att rullatorn/transportstolen är ren.
Rullatorn/transportstolen har det bäst när den är helt monterad.
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Användning

Brug

Så går du med rullatorn
Ta tag i handtagen och gå långsamt bakom rullatorn. Skjut den lugnt framför dig med vikten jämnt fördelad på båda handtagen. När du vill stanna
trycker du upp bromsarna precis som på en cykel.

Sådan går du med rollatoren
Tag godt fat i håndtagene, og gå langsomt bag rollatoren. Skub den roligt
fremad med vægten jævnt fordelt mellem håndtagene. Når du vil stoppe,
skal du presse bremsegrebene op ligesom på en cykel.

Så sitter du på rullatorn
Se till att rullatorn står på ett plant underlag. Lås rullatorns handbromsar
genom att trycka in dem. Handtagen låses fast i nedersta position. Se till
att bromsarna är låsta. Vänd dig om och gå långsamt baklänges tills dina
ben berör rullatorns sits. Sätt dig ner och se till att fördela vikten jämnt.

Sådan sidder du på rollatoren
Sørg for, at rollatoren står på et plant underlag. Lås rollatorens håndbremser
ved at trykke bremsegrebene ned. Grebene fastlåses i nederste position. Sørg
for at bremserne er låst. Vend dig om, og gå langsomt baglæns, indtil dine
ben berører rollatorens sæde. Sæt dig ned, og sørg for altid at fordele vægten
jævnt.

Så använder du transportstolen
Aktivera handbromsarna och låt din ledsagare hålla fast i handtagen
när du reser dig och sätter dig ner. När du sitter på sitsen ska du hålla
ner fotstöden och placera båda fötter på dem. Fötterna ska alltid vila på
fotstöden när stolen är i rörelse. Lossa handbromsarna och låt ledsagaren
skjuta stolen långsamt framåt. Se alltid till att ledsagaren låser bromsarna
när stolen inte är i rörelse.
Så använder du bromssystemet
Bromsarna aktiveras genom ett tryck på bromshandtaget. Handtaget går
i lås när det är i nedersta position. Frigör bromsarna genom att trycka upp
bromshandtagen.
Så fäller du ihop rullatorn
Ta av korgen innan du fäller ihop rullatorn. Fäll upp sitsen i lodrät position.
Dra upp stödstången för att fälla ihop rullatorn.
Så fäller du upp rullatorn
Alla hjul ska beröra marken. Tryck ner handtagen och vänd framhjulen
bort från dig. Tryck ner stödstången tills den går i lås på båda sidor. Fäll ner
sitsen.
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Sådan går du med transportstolen
Aktivér håndbremserne, og få din ledsager til at holde fast i håndtagene, når
du rejser dig og sætter dig ned. Når du sidder på sædet, skal du folde fodstøtterne ned og placere begge fødder på disse. Fødderne skal altid være på
disse, når stolen er i bevægelse. Løsn håndbremserne og få ledsageren til at
skubbe stolen langsomt fremad. Sørg altid for, at ledsageren låser bremserne,
når stolen ikke er i bevægelse.
Sådan bruger du bremsesystemet
Bremserne aktiveres ved at trykke ned på bremsehåndtaget. Grebet går i
indgreb, når det er i nederst position. Bremserne frigøres ved at presse bremsehåndtagene op.
Sådan klappes rollatoren sammen
Tag indkøbskurven af, før du klapper rollatoren sammen. Vip sædet op i lodret position. Træk støttestangen op for at klappe rollatoren sammen.
Sådan klappes rollatoren ud
Alle hjul skal berøre jorden. Pres håndtagene ned, og vend forhjulene væk fra
dig. Pres støttestangen ned, indtil den går i indgreb i begge sider. Vip sædet
ned.
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Tekniske data:

Montering

Hjulstørrelse: 18,4 cm
Bredde: 57cm
Sædehøjde: 54,5 cm
Sædestørrelse: 35,5x32cm
Håndtagenes højde: 83-94 cm
Bredde mellem håndtagene: 45,5 cm
Vægt: 9,5 kg

Advarsel!
Dette apparat er ikke beregnet til brug som kørestol. Af hensyn til en maksimal sikkerhed er det vigtigt at du bliver informeret om alle sikkerhedsfunktioner af en kvalificeret behandler, læge eller en autoriseret sælger. Få
din forhandler til at kontrollere og efterspænde alle bolte og bevægelige
dele med regelmæssige mellemrum. Kontrollér alle plastdele ofte for
slitage. Apparatet er ikke beregnet til at hjælpe brugere op fra siddende
til stående stilling. I forbindelse med stop skal du ikke læne dig for hårdt
mod apparatet. Bremserne er ikke designet til at modstå for stort pres.
Overbelastning medfører, at bremsekablerne strækkes eller flosser, så det
er nødvendigt at justere eller udskifte dem. DMI-rollatorer anbefales ikke til
personer med væsentlig nedsat bevægelighed, som har brug for et gangstativ. Vi anbefaler, at du kontakter din læge, før du tager dette produkt i
brug, især hvis du tager en eller anden form for medicin. Hvis denne advarsel ignoreres, kan det medføre personskader.

Forsigtig!

1.Sätt rullatorn så att alla hjul står på marken. Vänd framhjulen bort
från dig och tryck ner stödstången tills den klickar fast i båda sidor
(fig. 1). Fäll ner sitsen.
2.Sätt handtagen i rullatorns ram. När de befinner sig i önskad höjd ska
skruvarna sättas genom ram och handtag. Dra åt delarna ordentligt
med bricka och reglage (fig. 2). Reglaget ska dras åt på yttersidan av
ramen.
3.Sätt ryggstödet i ramen och se till att ramen går i lås (fig. 3).
4.Fäll upp sitsen. Sätt korgen under sitsen och se till att den vilar på
tvärstängerna.
Delar
2 – Justerbara reglage (2)
2 – Brickor (2)
2 – Skruvar (2)

Kontrollér altid bremserne, før du bruger rollatoren/transportstolen. Sørg
for, at bremsegrebene altid er i fejlfri stand. Kontrollér løbende, at der ikke
er nogen løse dele, at alle wirer er stramme, og at rollatoren/transportstolen er rengjort. Rollatoren/transportstolen har bedst af altid at være samlet
helt.
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