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2.

INTRODUKTION

Active kombinerer alle de gode egenskaber med et moderne design. Rollatoren er udviklet til at hjælpe brugeren i alle hverdagssituationer.
Active kan bruges både inde og ude. De store forhjul gør det meget enkelt at
forcere de fleste forhindringer på vejen.
Active er udviklet og testet efter gældende standarder for medicinsk udstyr og
er CE-mærket.
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3.

PRODUKTBESKRIVELSE
HÅNDTAG

HØJDEJUSTERING
SÆDE
JUSTERING AV
SÆDEHØJDE
KURV
FOLDEMEKANISME
FORHJUL

4.

VEDLIGEHOLDELSE

*

Rollatoren skal kun benyttes som ganghjælpemiddel.

*

Hold rollatoren ren. Brug en klud og lidt sæbevand. Rollatoren kan
også vaskes med højtryksrenser eller haveslange.

*

Kontroller jævnligt bevægelige dele såsom hjul og sædejustering.

*

Sørg for at bremserne er justeret rigtigt og at de virker som
beskrevet.

*

Alle skruer, bolte og nitter skal kontrolleres jævnligt. Sørg for at
spænde efter eller erstatte løse eller manglende dele.

*

Eventuel reparation skal fortages af autoriseret personale.
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DANSK

BREMSEGREB

5.

TILPASNING AV ROLLATOREN
Justering af håndtagshøjden.
Træk den røde justeringsfjeder på indersiden af det
telekopiske rør ud. Med den anden hånd kan håndtaget justeres til den rigtige højde. Den røde justeringsfjeder slippes, så håndtaget låses i den rigtige
position. Foretag samme justering i modsatte side, så
håndtagene står i ens position.
Justering af sædehøjden.
Træk op i de to røde greb under sædet og flyt sædet
til den rigtige position. Slip grebene og tryk sædet
ned, så det låser i positionen. Vær sikker på at sædet er låst i samme position i begge sider, inden du
sætter dig.

6.

TRANSPORT OG KLARGØRING
* Active leveres færdigmonteret. Værktøj er ikke nødv
endigt for at klargøre rollatoren.
* For at folde rollatoren sammen til parkering eller
transport - tag fat i det røde greb til højre på rolla
toren. Før grebet forover til det kommer i slutposi
tion. Billedet til venstre viser, hvordan rollatoren skal
være, når den er klar til brug.
* For at folde rollatoren ud føres det røde håndtag
tilbage til startpositionen.
* Vis forsigtighed når du
løfter rollatoren ind og
ud af bagagerummet
på en bil.
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7.
*

*
*
*
*
*
*
*
*

Indstil rollatoren så den passer til din størrelse og så du let kan betjene
bremsegrebene.
Opbevar rollatoren på et sikkert sted.
Fold rollatoren helt ud før du tager den i brug.
Vær sikker på at alle 4 hjul er i kontakt med underlaget, inden du beg
ynder at køre med rollatoren.
Vær sikker på at bremserne er justeret rigtigt og at de fungerer, før du
tager rollatoren i brug.
Vær sikker på at sædet er låst i positionen, inden du sætter dig.
Sid altid midt på sædet og hav det i en position, så brugerens ben altid
kan nå underlaget.
Rollatoren skal altid være låst før brugeren sætter sig på sædet.
Sid aldrig på sædet hvis rollatoren er slået sammen.
Stå aldrig på rollatorens sæde.
Kør aldrig med rollatoren, hvis en person sidder på sædet.
Løft eller bær ikke unødigt på rollatoen. Det er meget enklere at flytte den
på hjulene.

8.

BRUGSANVISNING
Netkurv
For at få adgang til kurven løftes siddepladen op. Nettet
kan let tages ud og bæres med sig.

Forcering af forhindringer
Rollatoren er udstyret med ekstra store forhjul og vippepedal, som gør det let at komme over orhindringer.
Pres pedalen ned med foden og træk håndtagene let
tilbage for at løfte forhjulene over forhindringen.
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*
*
*

PERSONLIG SIKKERHED

Bremser
Bremserne er specialudviklet og en vigtig del af Active. Der er ingen udvendige bremsekabler og det patenterede indbyggede bremsesystem er sikrere
og kræver mindre vedligehold end traditionelle bremsesystemer med udvendige bremsekabler.
For at bremse rollatoren presses bremsegrebene let mod håndtagene på rollatoren. For at sætte parkeringsbremsen til trykkes bremsegrebene ned til man
føler et klik. For at udløse prkeringsbremse trækkes grebene let tilbage mod
håndtagene på rollatoren. Man hører et klik, når parkeringsbremsen slås fra
og grebene vender tilbage til neutralpositionen.

bremsefunktion

parkeringsbrems

Vedligehold av bremser
Før du tager Active i brug skal du kontrollere at bremserne virker hensigtsmæssigt. Bremserne bør kontrolleres og
eventuelt justeres med jævne mellemrum, da slitage
på bremsesystemet og hjul kan føre til svækkelse af
bremserne over tid.
Justering af bremserne sker ved hjælp af skruen
som sidder i bunden af det bagerste aluminiumsrør.
Justér skruen, så du har tilstrækkelig god bremsefunktion samtid med at parkeringbremsen fungerer
som foreskrevet. Skru mod højre for at stramme
bremsen. Det er to seperate bremsesytemer, så justeringen skal fortages
på både højre og venstre side.
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9.

TEKNISKE SPESIFIKATIONER

10.

Active
125kg
79 - 100 cm
60 x 72 cm
60 x 50 x 89
50 x 63 cm
ca. 9kg
Aluminum og fiberarmert plast
Sæbe og vand, højtryksrens, 		
eller dampvask

EKSTRAUDSTYR

Din Active rollator kan udstyres med forskellige typer af ekstraudstyr for at
tilpasse dine behov. Kontakt din leverandør, hvis du behøver noget af det
ekstraudstyr som er listet nedenfor:
* Rygstøtte - polstret rygstøtte som spændes fast til sædet.
* Stokkeholder.
* Iltflaskeholder - leveres i forskellige størrelser alt efter behov.
* Retningslås - låser rotationen på forhjulene, således at
rollatoren kun kan køre fremad.
* Slæbebremse - trinløs justering af modstand mod hjulene.
* Ski - til vinterbrug
* Serveringsbrett - til mat og drikke
* Ekstra bag - ca. 15 liter (og 5 kg) kapasitet, med lommer
* Putesett – komfortable Active puter til sæde og rygstøtte.
Kommer i 7 forskellige farger. Putetrekk kan vaskes i vaske
maskin.
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Type					
Max. brugervægt			
Håndtakshøjde					
Mål i cm 					
Mål sammenfoldet			
Sædehøjde					
Vægt					
Materialer
Rengøring					

