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

Mobilex rollator "Tiger"
Varenr. 312201
Monterings- og brugervejledning

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

Rev. 09.18

Side 1 of 6

UM-312201-DK

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

1. Indledning
Kære kunde
Vi glæder os over, at De har købt et førsteklasses Mobilex produkt. Denne brugervejledning
indeholder en detaljeret produktbeskrivelse og væsentlige instrukser for korrekt brug af produktet.
Derfor bedes De læse denne vejledning grundigt, før produktet tages i anvendelse. Venligst vær
opmærksom på alle forholdsregler, især sikkerhedsanvisningerne, og overhold altid disse, så De
opnår en sikker og langvarig anvendelse af produktet.
Formålsbeskrivelse
Mobilex "Tiger" rollatoren er beregnet til at afhjælpe bl.a. gigtpatienters behov, således at de kan
bevæge sig uden besvær og bedre komme omkring ved egen hjælp. Aflastningen sker ikke gennem
hænderne, men gennem underarmsstøtterne. Brugeren skal besidde nogle kræfter for at kunne
anvende produktet hensigtsmæssigt.
Rollatoren er konstrueret, så den øger mobiliteten for personer, som har problemer med at stå eller
gå. Rollatoren gør det muligt for disse personer at genvinde evnen til at lave daglige gøremål.
Rollatoren er skabt til personer, der som følge af forskellige sygdomme har behov for stabil støtte
ved gang. I stedet for de klassiske håndtag blev rollatoren udstyret med høje underarmsstøtter,
hvilket giver brugeren en større stabilitet. Rollatoren må ikke bruges til andet end som støtte til at
kunne stå, gå og sidde.
NB
Rollatoren bør ikke bruges af personer, der har problemer med balancen og har en tydeligt
svækket muskelkraft, hvorfor de ikke er i stand til selv at stå eller gå. Rollatoren skal være
anbefalet af en fysioterapeut eller læge.
Underarmsstøtterne formindsker rollatorens stabilitet, hvorfor denne kun må bruges på et jævnt
underlag indendørs. Eventuelle hindringer såsom dørtrin etc. skal udlignes, så man kan køre over
dem, eksempelvis vha. Mobilex dørtrins- eller gummiramper.
Hvis De har spørgsmål til produktet bedes De henvende dem til forhandleren eller til Mobilex A/S.
Mobilex A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
Dänemark

Telefon:
Telefax:
E-Mail:

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

2. Sikkerhedshenvisninger
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Benyt kun produktet i teknisk fejlfri stand
Såfremt De konstaterer skader eller fejl på produktet, bedes De omgående kontakte
Vær opmærksom på angivelserne på den påsatte produktlabel
Benyt kun produktet til det oplyste formål
Ved alle samlinger på rollatoren er der risiko for at led kan komme i klemme
Kontroller hver gang før brug om hjulbremserne fungerer upåklageligt
Benyt kun rollatoren, når den er fuldt udklappet og låsemekanismen er aktiveret
Benyt kun rollatoren indendørs på fladt, fast underlag
Benyt kun rollatorsædet, når bremserne er låst fast
Aktiver eller lås altid begge bremser samtidigt
Rollatoren må max. belastes med 150 kg i alt
Indkøbstasken har en max. bæreevne på 5 kg
Der må ikke medtages en ekstra person på sædet
Der må ikke foretages ændringer på produktet uden producentens skriftlige godkendelse
Rollatoren skal altid være bremset, når den ikke benyttes
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3. Beskrivelse
Produktbeskrivelse
Mobilex rollatoren "Tiger" har et pulverlakeret aluminiumsstel og er udstyret med 4 hjul. Letvægtsaluminiumsstellet gør det let at folde rollatoren sammen samt opbevare og transportere den. Den er
let at manøvrere og er tilstrækkelig stabil. Undersarmsstøtterne er højdeindstillelige. Rollatoren er fra
fabrikken af udstyret med et monteret sæde og en indkøbstaske.
Leverede dele samt montagevejledning
Mobilex rollatoren "Tiger" leveres i en kasse med følgende indhold:
✔ 1 rollator
✔ Denne brugervejledning
Skubbehåndtag

Underarmsstøtter

Bremsegreb
Spændegreb til
indstilling af
grebenes længde

Strop til lukning af
rollatoren

Rør under sædet
(sædet klappes op
ved at der trykkes
fra begge sider)

Sæde
Indkøbstaske

Spændegreb til
højdeindstilling af
underarmsstøtter

Hjul
Bremse
Kontrol ved modtagelsen
Efter at De har pakket rollatoren ud, skal De først kontrollere, om noget mangler, og om alle delene,
der er vist på tegningen, er der. Hvis De konstaterer, at der mangler nogle dele, skal De straks
kontakte forhandleren.
Udklapning af rollatoren
•
Tag fat om begge rør under sædet og tryk dem ned, indtil
rammen er klappet ud, og De kan høre et klik. Nu er
udklapningsanordningen låst fast. Check for en sikkerheds skyld
efter ved at forsøge at trykke rollatoren sammen.
•
Fastgør stroppen, som forbinder begge skubbehåndtag (se foto).
•
Kontroller at spændegrebene til højdejustering er spændt nok fast
•
Kontroller når rollatoren er klappet ud, om stroppen er blokeret
•
Efter udklapning skal De kontrollere, om begge håndtag er i samme højde og stabile.
Brug af en defekt rollator er strengt forbudt. Kontroller altid før brug om alle dele
fungerer. Hvis ovenstående anbefalinger ikke følges, kan brugeren få fysiske
skader.
Sammenklapning af rollatoren
•
Først skal De løsne stroppen, der er fastgjort mellem begge skubbehåndtag
•
Træk i låsestroppen ved sædet, indtil rammen klapper sammen
•
Nu er rollatoren klappet sammen
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Højdeindstilling af underarmsstøtter
•
Først skal De løsne stroppen, der er fastgjort mellem begge skubbehåndtag
•
Løsn spændegrebet ved at dreje denne til venstre
•
Indstil højden
•
Drej spændegrebet til højre
•
Fastgør stroppen igen
Begge greb bør altid være indstillet til samme højde. Korrekt indstillede armstøtter bør circa være i
brugerens albuehøjde, når denne står med løst hængende arme.
Indstilling af længden på skubbehåndtagene
•
Først skal De løsne stroppen, der er fastgjort mellem begge skubbegreb
•
Løsn spændegrebet ved at dreje dette til venstre
•
Indstil længden
•
Drej spændegrebet til højre
•
Fastgør stroppen igen
Bremsefunktionen
•
For at bremse skal De trække begge bremsegreb mod Dem selv
•
Jo kraftigere man trækker i bremsegrebene, desto større er bremsevirkningen
•
For at rollatoren forbliver STOPPET skal De fortsat holde bremsegrebene trukket
•
For at få rollatoren i BEVÆGELSE skal De give slip på bremsegrebene, hvorved
bremserne automatisk deaktiveres
Aktiver altid bremserne, når De ikke benytter rollatoren!
Løsn aldrig bremserne, når De sidder på rollatoren!
Når De stiller rollatoren på et skråt underlag, skal bremserne altiv være aktiveret!
Aktivering og deaktivering af bremser
•
For at få rollatoren til at stoppe skal De trække bremsegrebene opad
•
For at parkere rollatoren skal De trykke bremsegrebene nedad, indtil der høres et klik
•
Rollatoren må man kun sidde på, når bremserne er i låst position
•
Før De kører videre skal De stille Dem i kørselsretningen og løsne bremsegrebene ved at
trække dem opad
•

Ved parkering skal bremserne altid være i fastlåst position
Sædet må aldrig bruges uden blokerede bremser!
Når De sidder ned, må De aldrig læne dem bagud. Det anbefales kun at sidde på den
forreste del af sædet og undlad at sidde på tasken
Funktionsbeskrivelse
Da rammen er sammenklappelig, kan rollatoren foldes sammen og således fylde meget lidt.
Skubbestængerne kan indstilles trinvist efter Deres kropsstørrelse. Takket være sædet kan De holde
hvilepauser
Tilbehør
Til Mobilex "Tiger" rollator fås forskelligt tilbehør såsom stokkeholder, slæbebremse. Henvendelse
herom bør ske til forhandleren.
Håndtering under transport
Det anbefales at transportere rollatoren i sammenklappet stand. Dens konstruktion gør det muligt på
en let måde at klappe den ud og klappe den sammen. Man bør sikre sig, at rollatoren befinder sig i
en stabil position under transporten, således at den ikke bliver skæv.
Anvendelse
Stil Dem midt bag ved baghjulene. Læg underarmene på støtterne og tag fat om håndtagene.
Underarmsstøtterne fjerner belastningen af Deres håndled. Bremserne er specialudviklet, således at
kun en lille kraftanstrengelse er nødvendig.
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4. Tekniske data
Standard
Varenr. 312201 (antrasit)
95 cm - 120 cm
62 cm
62 / 22,5 cm
46 cm
66 cm
9,5 kg
150 kg / 5 kg
2 låsbare med parkeringsfunktion
Forhjul og baghjul: 200 x 35 mm

Mobilex rollator Tiger
Højde af skubbehåndtag (justérbar)
Sædehøjde
Total bredde åben / sammenfoldet
Indv. bredde mellem skubbehåndtag
Længde (dybde)
Vægt (+ taske 380 g)
Max. belastning (rollator / taske)
Bremser
Hjul

Produktlabel
En produktlabel er anbragt på den nederste rammedel
Tiger rollator
For indoor use only

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.

Eksempel på produktlabel (ikke original)

5. Vedligeholdelse og pleje
Normal snavs på metal- og plastdele kan fjernes med normale rengøringsmidler. Læg mærke til de
pågældende indholdsstoffer og brug udelukkende rengøringsmidler, der er egnet til rengøring og
desinficering (ingen opløsnings- eller skuremidler).
Trods den stabile konstruktion og brugen af modstandsdygtige og korrosionsbestandige materialer
vil rollatoren blive udsat for et vist slid. Det anbefales derfor at få en fagmand til at checke den efter
jævnligt (min. én gang årligt). Ved en sådan kontrol bør følgende checkes efter: Visuel kontrol af alle
rammedele hvad angår skævheder, beskadigelser, slid og korrosion samt i særdeleshed kontrol af:
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Rollatorstellet
Skubbestænger, håndtag og rygbælte
Bremsegreb og bremsekabler
Styregafler og forhjul
Baghjul med bremser
Sæde og låseanordning
Indkøbstaske
Check efter om der mangler nogle montagedele (fx møtrikker, skruer, nitter...) og om de
fungerer og er i god stand
Kontroller bremsefunktionen
ved sænkning af farten
ved bremsning af hjulene

Rensning af hjulene
Det anbefales at rengøre hjulene med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel. Foretag også
smøring af lejer ved at spraye et smøremiddel på engang imellem eller når hjulene begynder at
knirke.
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6. Genanvendelse
Rollatoren er egnet til genanvendelse. Før genanvendelse skal den rengøres og desinficeres samt
være kontrolleret i henhold til alle punkter nævnt under pkt. 5 "Vedligeholdelse og pleje"

7. Løsning af almindeligt forekommende problemer
Problembeskrivelse

Mulig årsag

Løsningsforslag

Rollatoren er svær at styre eller
skubbe

Snavs mellem hjul og gafler

Fjern evt. snavs og hår mellem hjul
og gaffel

Bremserne virker ikke eller virker
kun i den ene side

Bremseklodser er slidt eller bremser Kontroller hvordan bremserne er
er forkert indstillet
indstillet, udskift evt.
bremseklodser (→
serviceværksted)

Sædet går ikke rigtigt i hak ved
udklapning

Låseanordningen er forkert
indstillet eller defekt

Check at låseanordningen er rigtigt
indstillet eller udskift denne (→
serviceværksted)

8. Bortskaffelse af produktet
Produktet kan ikke bortskaffes med almindeligt affald men skal afleveres på en lokal genbrugsplads.

9. Garanti
Mobilex A/S yder en garanti på 2 år mod materiale- og produktionsfejl. Vi accepterer ikke ansvar for
skader, der skyldes dårlig vedligeholdelse af produktet, skader som følge af forkert udførte
reparationer eller skader, der skyldes normalt slid. Hvis der foretages konstruktionsmæssige
ændringer på produktet uden vores skriftlige accept, bortfalder CE-mærkningen og vores
produktansvar. Hvis der konstateres materiale- eller produktionsfejl, skal De straks tage kontakt til
forhandleren af produktet eller til Mobilex A/S direkte. Garantien dækker ikke transportomkostninger
og omfatter ikke erstatning for personskader eller manglende benyttelse af produktet under
reparation. Der ydes ikke erstatning for skader, der skyldes at denne brugervejledning ikke følges.

10. Konformitetserklæring (CE)

Mobilex A/S, Grønlandsvej 5, 8660 Skanderborg, Danmark, erklærer hermed, at

Mobilex arthritis rollator "Tiger" varenr. 312201
er designet og produceret i overensstemmelse med den tekniske dokumentation og i henhold til de
grundlæggende krav i:

EU Council Directive 93/42/EEC for Medical Equipment

Lars Nygaard
Direktør
Mobilex A/S
Skanderborg, 03.08.2018
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