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2.

INTRODUKSJON

Active rullator kombinerer alle de gode brukervennlige egenskapene med
et moderne design. Rullatoren er utviklet for å hjelpe brukeren i alle daglige
situasjoner.
Active kan brukes både inne og ute. De store fronthjulene gjør det meget
enkelt å forsere de fleste hindringer på veien.
Active er utviklet og testet etter gjeldende standarder for medisinsk utstyr, og
er CE-merket.
Produsenten forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene på Active
rullator vist i denne brukermanualen uten videre informasjon.
Alle tall, mål og spesifikasjoner nevnt i denne brukerveiledningen er ikke
nødvendigvis helt eksakte.
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3.

PRODUKTBESKRIVELSE
HÅNDTAK

HØYDEJUSTERING
SETE
JUSTERING
SETEHØYDE
KURV
FOLDEHENDEL
FRONTHJUL

4.
•
•
•
•
•

•
•

VEDLIKEHOLD

Rulatoren skal kun benyttes som et ganghjelpemiddel.
Hold rullatoren rengjort. Bruk en klut eller fille og litt såpevann.
Rullatoren kan også vaskes med høytrykkspyler eller hageslange.
Kontroller bevegelige deler jevnlig (slik som hjul og setejustering)
Forsikre deg om at bremsene er riktig justert og at de virker som beskrevet.
Alle skruer, bolter og nagler kontrolleres jevnlig. Om det finnes noen
løse skruer på rullatoren ber vi deg ta kontakt med autorisert
forhandler.
Bruk kun autorisert personell for service, vedlikehold eller
reparasjon av Active rullator.
Det anbefales at Active rullator gjennomgår ettersyn/service med
jevne mellomrom, for å forsikre at rullatoren fungerer etter
hensikten, og for å forlenge livslengden på produktet.
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BREMSEHENDEL

5.

JUSTERING AV RULLATOREN
Justering av håndtakshøyde
Vipp ut den røde hendelen på innsiden av det
teleskopiske røret, med den andre hånden justeres
håndtaket til riktig høyde. Slipp den røde hendelen og
dytt håndtaket ned til det låses i riktig posisjon. Gjør
tilsvarende justering på det andre håndtaket, slik at
begge håndtakene står i samme posisjon.
Justering av setehøyde
Trekk opp de to røde hendelene under setet, og flytt
setet til riktig posisjon. Slipp hendlene og trykk setet
ned til det går i lås. Forsikre deg om at setet er låst i
samme posisjon på begge sider, før du setter deg.

6.

TRANSPORT OG SAMMENSETTING
•
•

•

•

Active leveres ferdig montert. Ingen verktøy er
nødvendig for å klargjøre rullatoren.
For å folde sammen rullatoren for parkering eller transport, ta tak i den røde hendelen til høyre
på rullatoren. Trekk ut og fold forover til hendelen
går i endeposisjon.Bildet til vestre viser hvordan
rullatoren skal være når den er sammenfoldet.
For å folde ut rullatoren bruker du den røde hendelen på høyre side av rullatoren. Fold hendelen
tilbake og ned til endeposisjon.
Vær forsiktig når du
løfter rullatoren inn og
ut av bagasjerommet
på en bil.
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7.
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Still inn rullatoren slik at den passer til din størrelse, og slik at
du enkelt kan operere bremsehendlene.
Oppbevar rullatoren på et sikkert sted.
Fold rullatoren ut fullstendig før du tar den i bruk.
Forsikre deg om at alle fire hjulene berører underlaget før du
begynner å bruke rullatoren.
Forsikre deg om at bremsene er riktig justert og at de
fungerer, før du tar rullatoren i bruk.
Forsikre deg om at setet er låst i posisjon før du setter deg.
Sitt alltid midt på setet, og juster setet slik at brukeren alltid
har føttene på underlaget.
Parkeringsbremsene skal alltid være på før brukeren setter
seg på setet.
Sitt aldri på setet dersom rullatoren er sammeslått for parkering.
Stå aldri på setet på rullatoren.
Man skal aldri transportere en person sittende på setet.
Ikke løft eller bær rullatoren unødig. Den er mye enklere å forflytte
på hjul.

8.

PRAKSTISK BRUK
Handlekurv
Du får tilgang til handlekurven ved å løfte opp sitteplaten i bakkant. Handlekurven er enkel å ta ut, og
bære med seg i de to bærestroppene. Maks 5kg vekt i
handlekurv.
Forsering av hindringer
Rullatoren er utstyrt med ekstra store fronthjul og
vippehjelp, som gjør det svært enkelt å komme over
hindringer. Press foten (høyre eller venstre) på vippehjelpen innenfor bakhjulene, og trekk håndtakene lett
tilbake for å løfte fronthjulene over hindringen.
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•
•
•

PERSONLIG SIKKERHET

Bremser
Bremsene er speialutviklet og en viktig del av Active rullator. Det er ingen
utvendige bremsekabler, og det patenterte innebygde bremsesystemet er
sikrere og krever mindre vedlikehold en tradisjonelle bremsesystem med utenpåliggende kabler.
For å bremse rullatoren presses bremsehendlene lett mot håndtaket på
rullatoren. For å sette på parkeringsbremsen trykkes bremsehendlene ned
til man føler et klikk. For å løse ut parkeringsbremsen trekkes hendlene lett
tilbake mot håndtakene, og man hører et klikk når parkeringsbremsene slår
seg av og hendlene går tilbake til nøytral posisjon.

Normal bremsefunksjon

Parkeringsbrems

Vedlikehold av bremser
Før du tar i bruk Active rullator skal du kontrollere
at bremsene virker hensiktsmessig. Bremsene bør
kontrolleres og eventuelt justeres med jevne mellomrom, da slitasje på bremsesystem og hjul kan
føre til svekkelse av bremsene over tid.
Justering av bremsene skjer ved å operere skruen
som sitter i bunnen av det bakre aluminiumsrøret.
Juster skruen slik at du har tilstrekkelig gode bremser, og samtidig slik at parkeringsbremsen fungerer
som foreskrevet. Skru mot høyre for stramming av
bremsene. Det er to separate bremsesystemer, slik at justeringen må
foretas på både høyre og venstre bremsesystem.
Active walker - user manual

36

9.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

10.

Active
125kg
79 - 100 cm
60 x 72 cm
60 x 50 x 89 cm
50 x 63 cm			
ca. 9kg
Aluminum og fiberarmert plast
Såpe og vann,
høytrykksspyling,
eller dampvask

TILLEGGSUTSTYR

Din Active rullator kan utstyres med ulike typer av tilleggsutstyr for å tilpasses
dine behov. Kontakt din leverandør dersom du trenger noe av det tilleggsutstyret som er listet nedenfor:
• Ryggstøtte – polstret ryggstøtte som festes med braketter til
setet.
• Serveringsbrett – med plass til mat og drikke.
• Stokk-/krykkeholder med plass til en eller to krykker/
stokker.
• Ekstra bag – henges i fronten på rullatoren og gir ekstra
oppbevaringsplass.
• Oksygenflaskeholder – leveres i ulike størrelser etter behov.
• Retningssperre – Låser rotasjonen på fronthjulene, slik at
rullatoren kun går rett frem.
• Slepebrems- trinnløs justering av rullemotstanden på
hjulene.
• Ski – monteres på fronthjulene for å forenkle fremkommeligheten på snø.
• Putesett – komfortable Active puter til sete og ryggstøtte.
Kommer i 7 forskjellige farger. Putetrekk kan vaskes i vaske
maskin.
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Type					
Max. brukervekt			
Håndtakshøyde			
Mål					
Mål sammenfoldet			
Setehøyde					
Vekt					
Materialer
Rengjøring					

