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1. Inledning
Bäste kund!
Grattis och tack för att du har valt en Mobilex produkt av hög kvalitet. Denna handbok innehåller en
detaljerad produktbeskrivning och viktig information för korrekt användning. Läs därför noggrant
igenom denna bruksanvisning innan du använder produkten. Följ alla anvisningar och säkerhetsråd
för att säkerställa och hålla en stabil och långsiktig användning av produkten.
Syftet
Rollatorn ”Impala Economic” är avsedd att kompensera ett handikapp eller funktionshinder, samt
utöka den fria rörligheten för användaren. Du kan använda rollatorn för inomhus- och utomhusbruk.
Rollatorn är designad för att användas av endast en person.
För frågor om produkten, kontakta din återförsäljare eller Mobilex A/S
Mobilex A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
Danmark

Telefon:
Fax:
E-mail:

+45 87 93 22 20
+45 87 93 17 77
info@mobilex.dk

2. Säkerhet
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Använd produkten endast i ett perfekt tekniskt skick
Finns det någon skada eller fel på produkten, kontakta din återförsäljare omgående
Observera informationen på produktetiketten
Använda produkten endast för dess avsedda användning
Vid hopfällning av rollatorn finns en ökad risk för klämskador
Kontrollera före varje användning att bromsarna fungerar korrekt
Använd endast rollatorn i helt uppfällt tillstånd.
Rollatorn är inte lämpad för terränggående.
Lås alltid bromsarna innan du sitter på den.
Lås eller bromsa alltid med båda handtagen samtidigt.
Maxvikt 120kg.
Väskan under sätet får belastad med högst 5 kg.
Skjutsa ej någon annan person på sätetAnvänd produkten bara i perfekt tekniskt skick
Om du hittar någon skada eller defekt i produkten, vänligen kontakta omedelbart din
återförsäljare, (observera informationen på produktens etikett)
Använd produkten för avsett syfte

3. Beskrivning
Produktbeskrivning
MOBILEX rollatorn ”Impala Economic” har en mörkblå färgad aluminiumram och en bekväm mjuk
sittplatta tillsammans med en polstrat ryggrör. Detta tillåter användaren att bekvämt sätta sig ner
för paus och vila. Väskan under sitsen ger plats för mindre inköp. Dessutom är den utrustad med 2
låsbara bromsar och kan vikas.
Monteringsanvisning
MOBILEX rollatorn ”Impala Economic” är redan monterad. Den levereras och förpackas i 1 kartong.
Det enda som behöver installeras då man tagit den ur lådan är handtagen. De ställer man in efter
brukarens längd.
Leveransomfattning:
✔ 1 rollator (chassi)
✔ 1 par löstagbara handtagsrör med bromskablar
✔ 1 par skruvar, brickor, muttrar för handtagsenheten samt dessa instruktioner
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Före bruk gör du följande:
Kontrollera innehållet så att inget är skadat eller saknas. Om något är felaktigt, stoppa montering
och kontakta din återförsäljare eller butiken.
1. Tryck fast bygellänken på höger och vänster sida och vik sitsen nedåt.
2. Stoppa i de 2 handtagsrören i ramrören (se bild). Ställ in önskad handtaghöjd och fixera rören
med medföljande skruv och mutter.
3. Kontrollera att hjulbultarna (axlar) sitter ordentligt fast och att rollatorn är stabilt monterad
och att inga delar vickar.
4. Kontrollera bromsfunktionen innan du använder rollatorn.
5. För att fälla ihop rollatorn, lyft sitsen och dra i handtaget inne i botten av väskan.
6. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till skador på dig själv och/eller skada på
rollatorn.

Hantagsrör
Skruv och mutter
för att justera höjden
av de stötstängerna

Broms
Mjuk vadderas
sittplatta

Vadderat
rygg rör

Väska

Länkhjul

Bromsade
bakhjul

Funktionbeskrivning
För att spara utrymme kan man vika ihop rollatorn. Handtagen kan enkelt ställas in till din
kroppslängd. Genom att sätta dig ner på vadderad sitsen kan enkelt ta en paus och vila en stund.
Hantering under transport
För enkel transport kan rollatorn fällas ihop.
Alternativ / Tillbehör
För MOBILEX rollatorn "Impala Economic" är inga ytterliggare tillbehör tillgängliga.

4. Tekniska data
Varenr. 312060
Standard

Varenr. 312061
High

78 - 93 cm

90 - 104,5 cm

Varenr. 312062
Large
78,5 - 92,5 cm

61 cm

63,5 cm

66,6 cm

70 cm
94,5 x 60,6 x 33

74,5 cm
104,5 x 63,5 x 32,5

94,5 x 66,6 x 33

Sædehøjde

53 cm

63 cm

53 cm

Sædebredde (innerbredde)

44 cm

46 cm

53 cm

Bredde på sædet

35,5 cm

35,5 cm

40,5 cm

Dybde på sædet

32,5 cm

32,5 cm

32,5 cm

Max. belastning

150 kg

150 kg

150 kg

Tekniske data for Impala rollator
Totalhøjde / højde skubbehåndtag
Totalbredde
Længde (udfoldet)
Måler sammenfoldet (H x B x D)

Max. vægt i Tasken
Vægt
Bremser
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70 cm

5 kg

5 kg

5 kg

7,4 kg

7,9 kg

7,5 kg

2 låsbare

2 låsbare

2 låsbare
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Produktetiketten
Märkskylten är placerad på den främre delen av ramen.
Impala rollator
For outdoor and indoor use

MOBILEX A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
Tel: +45 87 93 22 20
www.mobilex.dk

Max. 150 kg
Max. width = 62 cm
Max. load in basket = 5 kg

Produced

Serial no.

Bild på typskylten (ej original exempel)

5. Underhåll och skötsel
Normal smuts på metall-och plastdetaljer kan tas bort med konventionella rengöringsmedel. Använd
endast kommersiellt tillgängliga rengöringsmedel som är lämpade för rengöring och desinficering.
(Inga lösningsmedel eller slipmedel). Ramdelarna på rollatorn kan torkas av med en fuktig trasa.
OBS! Sand och havsvatten, och saltning på vintern leder till skador på lager och på hjul. Rengöra
rollatorn efter varje användning under sådana omständigheter.
Trots den solida konstruktionen och det hållbara materialet, utsätts produkten för slitage. Det
rekommenderas därför att produkten kontrolleras regelbundet (minst 1 gg per år) av en expert.
Denna årliga översyn bör omfatta följande kontroller: Kontrollera visuellt alla delar av ramarna för
deformation, skador, slitage och korrosion, i synnerhet:
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Rollator-chassi
Handtag och handtagsrör
Bromshandtaget och bromskablarna
Gafflar och länkhjul
Hjulens bromsfunktion
Sätet
Alla fästelement (t.ex. muttrar, bultar, nitar) kontrolleras
Bromsfunktion att kontrollera:
- Bromsfunktion vid färd
- Låsning av hjulbroms

6. Generella lösningar
Problem

Möjlig orsak

Lösning

Rollatorn är svår att köra och styra.

Smuts mellan hjul och gafflar

Ta bort smuts eller hår mellan hjul
och gaffel

Bromsarna fungerar inte.

Bromsbeläggen är slitna eller
bromsarna är dåligt justerade

Kontrollera bromsinställningen ändra möjligen bromsbelägg
(--> Service Center)

sätet inte är i en horisontell
position.

de fyra hjulen är inte inriktade på
samma höjd

Se till att hjulen är korrekt inriktade;
Om inte, justera hjulens läge.
(--> Service Center)

7. Bortskaffande av produkten
Produkten får inte kastas bort med hushållsavfall, utan måste föras till närmaste återvinningsstation.
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8. Garanti
Mobilex A/S erbjuder en garanti på 2 år på alla produkter mot fel i material och utförande under den.
Mobilex A/S ansvarar inte för skador som uppstår på grund av felaktig eller oprofessionell montering
och/eller reparationer som orsakats av försummelse eller slitage, samt av förändringar av
användaren eller tredje part. I dessa fall upphör CE-garantin och produktansvar att gälla.
Garantin omfattar inte transportkostnader och skadeståndskrav i samband med icke-användning av
produkten under reparationstiden. Dessutom finns det ingen garanti för skador som uppstår i
bristande överensstämmelse eller missförstånd av denna manual. Vid upptäckt av material och
produktion fel, vänlig kontakta återförsäljaren omedelbart eller direkt Mobilex A/S.

9. Deklaration om överensstämmelse (CE)
Företaget Mobilex A/S, 1 Nørskovvej, 8660 Skanderborg, Danmark deklarerar härmed, att produkten

Mobilex rollator Impala
Varenr. 312060, 312061 och 312062
har utformats i enlighet med den tekniska dokumentationen och hantverk som uppfyller följande
grundläggande krav:
●

Direktiv 93/42/EEG av EU-rådet

Lars Nygaard
Verkställande Direktör
Mobilex A/S
Skanderborg, på 10-12-2015
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