Monterings- & brugervejledning

Læs denne vejledning grundigt
før de tager rollatoren i brug

P. Andersen & Søn A/S
HJÆLPEMIDLER

Optimal

TYPE 134

Tak fordi de valgte Optimal rollatoren
Inden rollatoren kan tages i brug bedes de kontrollere indholdet i
pakken, som består af følgende:
- Optimal rollator type 148.
- Pose med skruer for justering af styr.
- Kurv for rollator.
For rollatorer med luftgummihjul, skal lufttrykket tjekkes i alle hjulene,
(36psi) - Lufttrykket er altid tjekket fra fabrikken

Montering af styr:

Styrene sættes på plads i
rollatorstellet, i henholdsvis højre
og venstre side.

Herefter kan rollatoren slås ud.
(se afsnittet "Rollator åbnes og
klappes sammen").

NB! Dette kan kun gøres mens at
rollatoren er sammenslået, ellers er
kablerne for korte.

Og styrene justeres til den ønskede
højde

Montering af kurv:
Kurven monteres foran på rollatoren,
ved at de 2 kroge sættes ind over tværrøret, under sædet, hvor den automatisk
vil hvile på stellet.

Kurven må højst
belastes med 10 kg

Montering af bakke:
Bakken monteres, ved at presse de 2
clips ind under sædet, og derefter
trykke den forreste clips ned over
forkanten af sædet.

Bakken må højst
belastes med 4 kg

Tilbehør
A

B

D

E

C

Ekstra
tilbehør til
din rollator

A: Tværgreb
B: Slæbebremse
C: Rygbånd
D: Stokkeholder
E: Enhåndsbremse

Justering af styrhøjde:

1
Den ønskede højde justeres ved hjælp
at dreje stilleskruen på siden af stellet af,
herefter kan den gennemgående bolt
trykkes ud, og styret kan justeres i den
ønskede højde.
Følgende højder kan vælges:
78 cm.
82 cm.
86 cm.
90 cm.
94 cm.

2
Efter bolten er presset på plads igen, er
det yderst vigtigt at boltehovedet er
rigtigt på plads i det 6 kant hul der er i
stellet.

3
Stilleskrue drejes på gevindet, og
spændes til.
Brug aldrig værktøj
til at spænde
håndgrebet, da de
kan risikere at
deformere røret,
og dermed
beskadige det.

Bremsefunktion:
Normal bremsefunktion opnås, ved at
trække bremsehåndtaget op mod
styret, i henholdsvis højre og venstre
side.

Blokering af bremse:
Ønskes blokering af bremse, f.eks. ved
hvile, presses bremse-håndtaget helt
ned, hvorved håndtaget automatisk
fastlåses i denne position.
Bremse udløses igen, ved at trække
bremsehåndtaget opad igen.

Justering af bremse:
Justering af bremse, sker ved at dreje på
stilleskruen, som sidder forrest på
bremsehuset.
Spænding af bremse, drej venstre om.
Løsere bremse, drej højre om.

Rollator åbnes, og klappes sammen:

1

Rollatoren åbnes, ved at de trykker så
hårdt på bremse-håndtagene, at
hjulene er blokeret, samtidig med at de
skubber rollatoren let fremover, så
denne foldes ud.

2
Når rollatoren er foldet ud, skal
man sikre sig at stellet er låst.
Dette gøres ved at trykke let på
tværstangen under sædet, til der
høres et "klik".

3
Ved sammenklapning lægger man den
ene hånd på sædet, og placerer den
anden hånd på tværstangen under
sædet, og trækker opad, indtil låsen går
ud af indgreb.

4
Rollatoren kan nu klappes sammen.

Korrekt betjening ved
udfoldning af rollator.

Korrekt betjening ved
sammenklapning af
rollator.

Ved betjening af sammenklapningsmekanismen, er det vigtigt, at de holder
hænderne som beskrevet g. 3 og g. 4, for at undgå klemningsrisiko.

Rengøring og vedligeholdelse.
Rollatoren kan rengøres med almindelige husholdnings
rengøringsmidler.
Fastsiddende snavs kan ernes med rensebenzin.
Rollatoren bør mindst en gang om året, have efterspændt hjulene,
samt smørres på bremsekablerne.
Glideskinner i sammenklapningsmekanismen smørres med vaseline,
ell. lign.
For rollatorer med luftgummihjul, er det normale tryk i hjulet 36 PSI
Rollatoren er CE mærket. (Velegnet til både inden- og udendørs brug)
Ny forbedret bremse, der opfylder kravene i henhold til
EN ISO/DIS 11199-2
HMI Nr. 20668

Speci kationer:
Bredde total:
Længde udfoldet:
Længde sammenklappet:
Håndtagshøjde min/max:
Sædehøjde:
Max. brugervægt:
Max. belastning i kurv:
Max. belastning i bakke:
Vægt. uden tilbehør:

61 cm.
70 cm.
37 cm.
73-93 cm (4 cm interval)
59 cm.
100 kg.
10 kg.
5 kg.
7,9 kg.

Reservedelsliste:
Bremsekabel:
Bremsehåndtag:
Fjeder for bremse:
Tværbolt for styr, m/spændegreb. sæt:
Gummihåndtag, Anatomisk, sæt:
Gummihåndtag, runde, sæt:
Sæde, formstøbt, m/indlæg.
Hjul, pur, ø200x35, m/lejer:
Hjul, Luftgummi, ø200x50, m/lejer.
Hjulgaﬀel, for, med kuglelejer.

141-133-11
141-133-10
141-133-22
141-148-10
141-133-18
141-133-19
141-133-38
141-133-34
141-133-33
141-133-21

Forhandler

