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1. Inledning
Bäste kund,
Grattis och tack för att du har valt en Mobilex produkt av hög kvalitet. Denna bruksanvisning
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 säker och långsiktig användning av produkten.
Syftet
Rollatorn ”Kudu” 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:
Telefax:
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 fnns 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 150kg.
Väskan får belastad med högst 5 kg.
Tillhörande bricka får endast användas för lättare föremål, får belastas med högst 5 kg.
Skjutsa ej någon annan person på sitsen.
Om du hittar någon skada eller defekt på produkten, vänligen kontakta omedelbart din
återförsäljare, (observera informationen på produktens etikett)
 Använd produkten för avsett syfte
















3. Beskrivning
Produktbeskrivning
Den lättgående och lätt manövrerande Mobilex rollator "Kudu" har en aluminiumram
med 4 stora hjul. Den är utrustad med 2 låsbara bromsar och kan vikas ihop med hjälp av ett
knutkors . Rollatorn har en sittyta och en väska med regnskydd som standard utrustning,
som tillbehör fnns ringklocka, ett vadderat ryggband, bricka och käpphållare.
Monteringsanvisning
MOBILEX rollatorn ”Kudu” är redan monterad. Den levereras och förpackas i kartong. Det enda som
behöver installeras då man tagit den ur lådan är ringklocka och käpphållare. Handtagen ställer man
in efter brukarens längd.
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Leveransinnehåll:
 1 rollator med väska
 2 löstagbara handtagsrör med bromskablar
 1 bricka samt dessa instruktioner
 1 käpphållare
 1 ringklocka
Tryckstång med
handtagsenheten

Bromshandtag

Vadderat ryggband

Sits (med bricka)

Skruv för att justera
handtaghöjd

Väska med regnskydd

Bromsbara hjul

Länkhjul

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.
Montering
1. Fäll upp rollatorn genom att trycka ned sitsen tills låset knäpper till (den lilla spaken på främre
högra undersida vid sitsen)
2. Ställ in önskad handtaghöjd och fxera för dig passande höjd med skruvarna.
3. Kontrollera att hjulbultarna (axlar) sitter ordentligt fast och att rollatorn är säkert monterad
och att inga delar är lösa.
4. Kontrollera före varje användning funktionen av båda hjulbromsarna
5. För att fälla ihop rollatorn: tryck ner höger sadelrör något och lossa samtidigt låsmekanismen
genom att dra den lilla spaken uppåt (fnns under sitsen på främre högra sida).
Nu kan du vika rollatorn genom att dra handtaget i mitten av sitsen uppåt.
Funktionsbeskrivning
 Ställ in höjden på handtagsenheten så att handtagen är i höjd med handleden när brukaren
står med armarna rakt ner bredvid rollatorn. Detta innebär att armarna skulle ha en vinkel
på 20° - 30° när rollatorn används. När rätt höjd ställts in, sätt fast höjdinställningsenheten
genom att dra åt skruvorna. Kontrollera att vreden är åtdragna.
 Kontrollera att rollatorn monteras korrekt och att alla delar sitter fast.
 För att bromsa, för bromshandtaget uppåt
 När rollatorn används för att vila eller sitta på, måste bromsarna låsas. Det gör man genom
att föra bromshandtagen nedåt tills de låser.
Detta är särskilt viktigt om terrängen inte är plan eller om det är brant och sluttande!
Hantering under Transport
För enkel transport kan rollatorn fällas ihop.
Alternativ / Tillbehör
Rollatorn är standardutrustad med en spets-assist, en krycka hållare, en klocka och ett fack som kan
monteras på sätet. Andra tillbehör är inte tillgängliga.

Rev. 02.18

Sida 3 av 5

UM-312075-77-SE.odt

Mobilex A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
www.mobilex.dk

4. Tekniska data
Kudu Rollator
Justerbar handtagshöjd
Sittstorlek (B x D x H)
Sammenfoldet mål (B x D x H)
Total bredd öppen
Innvendig bredde från handtagene
Längd (djup)
Total vikt
Max. belastning (rollator / taske)
Bromsar
Hjul

Standard
Medium
Small
Art.Nr. 312075
Art.Nr. 312076
Art.Nr. 312077
80 – 98,5 cm
79 – 88 cm
69 - 80 cm
42 x 20,5 x 62 cm
42 x 20,5 x 57 cm
42 x 20,5 x 50 cm
29 x 67 x 82 cm
27 x 68 x 79 cm
27 x 72 x 67 cm
61 cm
61 cm
61 cm
45,5 cm
45,5 cm
45,5 cm
67 cm
68 cm
70 cm
8,0 kg
7,9 kg
7,7 kg
150 kg / 5 kg
150 kg / 5 kg
150 kg / 5 kg
2 låsbar bromsar, med parkeringsfunktion
Förhjul av baghjul: 200 x 35 mm

Produktetiketten
Märkskylten är placerad på den främre delen av ramen.
Mobilex rollator Kudu
For outdoor and indoor use

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

Max. 150 kg
Max. width = 61 cm
Max. load in basket = 5 kg

Serial no.

Bild på typskylten (ej original exempel)

5. Underhåll och skötsel
Normal smuts på metall- och plastdetaljer kan tas bort med vanliga rengöringsmedel. Använd endast
kommersiellt tillgängliga rengöringsmedel som är lämpade för rengöring och desinfcering. (Inga
lösningsmedel eller att de innehåller slipmedel). Ram delarna på rollatorn kan torkas av med en
fuktig trasa.
OBS! Sand, havsvatten och saltning på vintern kan leda till skador på lager och hjul. Rengör 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 gång per år) av en expert.
Denna årliga översyn bör omfatta följande kontroller: Kontrollera visuellt alla delar av ramen för
skador, slitage och korrosion, i synnerhet:









Rollatorchassi
Handtag och handtagsrör
Bromshandtaget och bromskablarna
Gafar och länkhjul
Hjulens bromsfunktion
Sätet och bromsmekanism
Alla fästelement (t.ex. muttrar, bultar, nitar) kontrollera att de inte är sönder eller lösa.
Kontrollera så att bromsfunktionen fungerar vid:
- Bromsfunktion under färd
- Låsning av hjulbroms vid parkering eller vid vila på sitsen.

6. Generella lösningar
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Problem

Möjlig orsak

Lösning

Rollatorn är svår att köra och styra.

Smuts mellan hjul och gafar

Ta bort smuts eller hår mellan hjul
och gafel

Bromsarna fungerar inte.

Bromsbeläggen är slitna eller
bromsarna är dåligt justerade

Kontrollera bromsinställningen ändra möjligen bromsbelägg
(→ Service Center)

Låsmekanismen knäpper inte i vid
uppfällning.

Låsmekanism är inte rätt justerad
eller så är den defekt

Kontrollera justeringen av
låsmekanismen eller byt
(→ Service Center)

7. Bortskafande av produkten
Produkten får inte kastas med hushållsavfall, utan måste föras till närmaste återvinningsstation.

8. Garanti
Mobilex A/S erbjuder en garanti på 2 år på alla produkter mot fel i material och utförande. 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 fnns det ingen garanti för skador som uppstår i
bristande överensstämmelse eller missförstånd av denna manual.
Vid upptäckt av material och produktionsfel, vänlig kontakta återförsäljaren omedelbart eller direkt
till Mobilex A/S.

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

Mobilex rollator "Kudu"
Art-Nr. 312075, 312076, 312077
har utformats i enlighet med den tekniska dokumentationen och hantverk som uppfyller följande
grundläggande krav:



Direktiv 93/42/EEG av EU-rådet

Lars Nygaard
VD
Mobilex A/S
Skanderborg, 12-02-2018
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