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2.

INLEDNING

Active är en stabil rollator i modern design för utomhus och inomhusbruk.
Rollatorn kännetecknas av en mycket enkel höjdjustering och
hopfällning.
Sitsen är lättåtkomlig både framifrån och bakifrån. Under sitsen
finns en behändig väska, som enkelt kan lyftas av.
Enkel hantering, stabilitet och en låg vikt har varit i fokus vid framtagning
och tillverkning.
Som kombinerad utomhus- och inomhusrollator fungerar Active lika bra
i alla omgivningar. Liten och nätt för inomhusbruk och stabil och smidig
för utomhusbruk.
Stora framhjul ger ökad framkomlighet och mindre bakhjul reducerar
svängradien. Rollatorn är försedd med tramppedaler på båda sidorna bak,
för att underlätta framkomligheten över trösklar och kanter.
Ett lätt tryck på pedalen lyfter framhjulen över kanten.
Vid normalt bruk och underhåll är Active en hållbar och trygg
följeslagare.
Get Active, Stay active!
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3.

TEKNISKA DATA

Bromshandtag
Spak för
höjdinnställning
av handtag
Sits
Spak för justering
av sits
Väska
Spak för upp-/
hopfällning
Framhjul

4.
•
•
•
•

BRUK OG UNDERHÅLL
Rollatorn måste endast användast som gånghjälpmedel
Rollatorn kan tvättats med borste, vattenslang eller högtryckstvätt.
Rollatorn tål alla vanliga rengöringsmedel.
Kontrollera de rörliga delarna regelmässig.
Reparation och underhåll får endast utföras av autoriserad
personal och med originalreservdelar.
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Handtag

5.

JUSTERING FOR KOMFORT
Höjdjustering av handtag
Fäll ut spaken på insidan av handtaget och höj/sänk
handtaget till önskad höjd. Den fjäderbelastade
spaken skjuter in en låspinne i rätt hål.
Upprepa proceduren på det motsatta handtaget.
Kontrollera att handtagen är i samma höjd.
Höjdjustering av sits
Även sitsen kan regleras i höjdläge. Under ramen till
sitsen finns två röda spakar, en på var sida.
Tryck spakarna uppåt mot sitsen och höj/sänk.
Släpp spakarna när sitsen är placerad i önskat
höjdläge.

6.

HOPFÄLLNING OCH UPPFÄLLNING
Hopfällning
Drag spaken, som sitter på högra sidan av rollatorn,
rakt uppåt. Detta gör att rollatorn fälls ihop och låses. I
detta läge kan rollatorn stå upprätt på golvet (t.ex. i en
trappuppgång eller annat trångt utrymme). Genom att
sänka båda handtagen blir rollatorn extra kompakt och
går lätt att transportera. Tack vare en kompakt konstruktion, utan lösa vajrar och utstickande delar, hakar
den inte fast i saker i omgivningen.
Uppfällning
För att fälla ut rollatorn,
drag spaken på högra
sidan av rollatorn rakt
nedåt.

Active walker - user manual

46

7.

•
•
•
•
•
•
•

Studera noga bruksanvisningen för både gånghjälpmedel och
eventuella tillbehör innan användning.
Det är viktigt att helt och fullt förstå innehållet i bruksanvisningen.
Vid förstagångsbruk ska rollatorn anpassas till brukaren.
Vi rekommenderar att utbildad personal hjälper till vid utprovningen
för att säkerställa optimal anpassning till brukaren.
Sitsen är avsedd att sitta på och
rollatorn bör då vara låst i parkeringsläge,
Tänk på att låsa rollatorn innan den används som sittstöd!
Stå ej på rollatorn!.
Rollatorn får ej användas för persontransport,
d.v.s. med en person sittande på rollatorn vid färd!
Reparation och underhåll får endast utföras av autoriserad personal och
med originalreservdelar.

8.

OPERATION
Väska
Under sitsen, i säkert förvar, hänger en praktisk
väska. Lyft upp sitsen för att komma åt väskan. Om
du vill ta väskan med dig lyfts den ut med hjälp av
handtagen som sitter på väskan.
Väskan är avsedd för maxlast 10 kg.
Framkomlighet över kanter
För framkomlighet över trösklar och kanter är rollatorn
utrustad med tramppedaler bak på båda sidorna. Med
ett lätt tryck på pedalen lyfter du enkelt framhjulen över
kanten.
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SVENSKA

•

PERSONLIG SÆKERHET

Bromsar.
Bromsarna på Active är mycket enkla att använda. Ett lättare
tryck är allt som behövs. Det högra bromshandtaget
bromsar det högra bakhjulet, och det vänstra bromshandtaget
bromsar det vänstra bakhjulet. Bromsarna fungerar
efter en välkänd princip, med en arm som pressas ned
mot däckets hjulbana. Detta är en driftsäker och effektiv
bromslösning.
Vid parkering låses bromsarna enkelt genom att bromshandtaget
pressas nedåt. Vid parkering ska båda bromsarna
vara i parkeringsläge.

vanlig bromsfunktion

parkingsläge

Justering av bromsar
Om bromsarna tar dåligt bör de justeras.
Detta görs enkelt med en 6 mm sexkantsnyckel
(medföljer).
Lägg rollatorn på golvet genom att tippa den framåt.
Justeringsskruven sitter i förlängningen av chassit,
lite innanför hjulet.
Placera den medföljande plastbrickan mellan
bromsarmen och hjulet. Justera bromsarna genom
att dra åt skruven tills avståndet mellan bromsarmen
och hjulet är 3 mm.
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9.

SPECIFIKATIONER
Active			
125 kg
79 - 100 cm
60 x 72 cm
60 x 50 x 89
50 - 63 cm
ca 9 kg				
Aluminum och fiber
armerad plastik
vattenslang eller högtryckstvätt.

Rengöring					

10.

TILLBEHÖR

Tillbehör
Till Active finns ett genomtänkt tillbehörsprogram:
•
•
•
•
•
•
•

Ryggstöd
Käpphållare
Väska
Bricka
Hållare för syrgasflaska
Släpbroms
Putesett
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Namn					
Max brukarvikt:					
Håndtakshöjd					
Storlek					
Storlek hopfalnad			
Sits					
Vikt					
Material

