
Häng aldrig väskor på handtagen - detta kan få rollatorn att välta.

Använd gångbromsen i lutningar. (Dra bromshandtagen uppåt).

Rollatorn bör endast användas på fasta och jämna underlag.

Luta inte dig för tungt på handtagen. Detta kan få rollatorn att välta bakåt.

Var försiktig vid sammanfällning av rollatorn så att fingrar och kläder inte 
kommer i kläm.

Stoppade delar blir varma i solljus och du kan bränna dig vid beröring. 
Håll de stoppade delarna täckta, eller se till att inte exponera rollatorn 
för direkt solljus.

Rengöring
Rengör och desinfektera rollatorn med jämna mellanrum. Använd vatten 
med mild tvållösning som inte repar.

Desinfektera med produkter tillgängliga i handeln. Använd aldrig avfettning 
med ånga. Använd aldrig repande eller kaustiska rengöringsmedel.

Underhåll 
brado-rollatorn kräver inget underhåll. Om bromsförmågan eller hjulens 
rullning försämras eller om du lägger märke till någon annan  
funktionsförsämring ska du ta rollatorn till din återförsäljare för service.

Överlämnande till tredje part
Om du överlämnar rollatorn till tredje part måste du se till att teknisk  
dokumentation följer med för att underlätta säker användning. Rollatorn 
ska då först inspekteras, rengöras och återställas hos återförsäljare.

Lossa inställningsvredet genom att vrida det fem till sex varv. Det behöver 
inte tas ut helt. Ställ sedan in handtagen i den höjd som passar dig bäst.

Handtagen kan skjutas upp/ned i steg om 2,5 cm varefter de klickar på plats.

När du hittar en lämplig höjd drar du åt inställningsvredet igen. Försök inte 
fästa handtagen mellan de förmarkerade stegen. När väl inställningsvredet 
dragits åt kan det fällas i vinkel så att det inte är i vägen.

2. Ställa in körhandtagen i höjdled

Bromsning under gång : Dra bromshandtaget uppåt.

Parkeringsbrom : Tryck bromshandtaget nedåt.

3. Bromsar

Placera rollatorn framför dig i färdriktningen och sätt på parkeringsbromsen.

Fatta tag i ramrören på ömse sidor om sätet och pressa isär dem tills 
låsmekanismen hakar i.

Sätt först sedan på nätväska, trådkorg eller annan väska i avsedda fästen.

1. Fälla upp rollatorn

Ta bort trådkorg och eventuella väskor från ramen.

Dra låsremmen uppåt och för samman ramen.

6. Fälla ihop rollatorn

Säkerhetsanvisningar Rengöring/underhåll/överlämnande

Bromsarna är rätt inställda när det inte finns glapp i bromshandtag eller 
Bowdenkabel och om hjulen rullar utan friktionsljud.

Bromskraften till bakhjulens bromsklossar ställs in med inställningsskruv 
på Bowdenkabeln.

4. Inställning av bromsar

Tryck med framfoten på ramens steghjälp för att underlätta lyft av 
framhjulen, t.ex. vid trottoarkanter.

5. Steghjälp
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brado – Lätt och enkel att använda
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Tekniska data

Leveransinnehåll

_ brado-rollator

_ Nätväska

_ Bruksanvisning

_ Garantisedel

   Typ S/M   Typ S   Typ M

Höjd: 67–82 cm 78–102 cm

Höjd ihopfälld: 67 cm 78 cm

Sätets höjd: 52,5 cm 62,5 cm

Höjdinställning för körhandtag  0–15 cm 0–24 cm 
i steg om 2,5 cm: 

Antal ramhöjder (steg): 8 x 10 x

Längd: 66 cm

Bredd: 60 cm

Bredd ihopfälld: 22 cm

Max. vikt användare: 150 kg

Max. vikt nätväska/väska: 5 kg

Tomvikt: 7,1 kg

Gummidäck (olyckssäkra): 20 x 3 cm

Garanti

Tillverkaren av brado-rollatorn lämnar en garanti på 5 år för 
aluminiumramen och 24 månader på alla andra delar.

Förslitningsdelar omfattas inte av garantin.

brado-rollatorn är en gånghjälp för personer med nedsatt rörlighet och med 
en max. vikt på 150 kg. Den kan också erbjuda en tillfällig sittplats för kortare 
vila.

Nätväskan under sätet är avsedd för transport av föremål och varor. 
Sitt inte på nätväskan.

brado-rollatorn bör främst användas på stabila och jämna underlag.  
Den är inte konstruerad för annan användning, och i synnerhet inte för som 
klättringshjälp eller för tyngre laster. All sådan användning medför fara!

Den beskrivna rollatorn överensstämmer med EU-direktivet 93/42/EEC 
för medicinsk-tekniska produkter.

Bruksanvisningen är en integrerad del av leveransinnehållet.  
Den ska alltid finnas tillgänglig och medfölja rollatorn vid överlämnande 
till tredje part.

Tillverkaren förbehåller sig rätten att som resultat av teknisk utveckling och 
förbättringar utan föregående underrättelse vidta ändringar av produkten  
i förhållande till denna anvisning.

Dokumentet får endast tryckas om, översättas eller flerfaldigas helt eller 
delvis med föregående skriftligt medgivande från tillverkaren.

Bruksanvisningen omfattas inte av uppdateringsservice. Kontakta 
tillverkaren för eventuell ny information.

Allmänt

Specifikationer och avsedd användning
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