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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 ”Jaguar” är ett mycket praktiskt rullande gånghjälpmedel för användning inomhus.
Rollatorn ger stöd och säkerhet och är avsedd att kompensera ett handikapp eller funktionshinder,
samt utöka den fria rörligheten för användaren. Rollatorn har en vacker och elegant design och är
avsedd endast för inomhusbruk. Utomhusbruk är inte tillåtet. Den är designad för att användas av
endast en person.
Indikation
Enheten är avsedd endast för personer som behöver ett stabilt stöd när man går, på grund av
hälsoproblem.
Kontraindikation
Rollatorn är inte utformad för människor, till exempel med balansrubbningar eller med otillräcklig
muskelstyrka som inte kan använda rollator utan själv eller yttre hot.
Användning av eller behovet av en rollator bör alltid samordnas med läkaren eller sjukgymnasten.
För frågor om produkten, kontakta din återförsäljare eller Mobilex A/S direkt
Mobilex A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
Dänemark

Telefon: +45 87 93 22 20
Telefax: +45 87 93 17 77
E-post: 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
Använd 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 utomhusanvändning, endast tillåtet för inomhusbruk.
Rollatorn är godkänd endast för personer med en maximal vikt till 100 kg
Väskan får belastad med högst 5 kg.
Inga ändringar av produkten får komma att göras utan skriftligt medgivande från tillverkaren
Kontrollera alltid att bromsarna är parkeringsläge när du stoppar rollatorn, och upplöstes
igen innan du använder rollatorn
Alla 4 hjulen måste alltid ha kontakt med golvet

3. Beskrivning
Produktbeskrivning
Den lättgående Mobilex rollator "Jaguar" har en aluminiumram med 4 hjul. Den är utrustad med 1
låsbar dubbelbroms för 2 bakhjul och kan vikas ihop med hjälp av knappen under korgen. Rollatorn
kan lätt manövreras, är lätt att använda i trånga utrymmen till exempel när man ska in i
badrummet, och har den nödvändiga stabiliteten. Körhandtag är ställbar i höjd. Dessutom är
rollatorn utrustad med en bricka och en korg med påse. Avtagbar brickan ger avlastningsplats för
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kanske en tallrik eller en kopp kafe eller te. Man kan ha rollatorn "Jaguar" som sängbord eller som
bord att äta från och självklart som serveringsvagn eller som stöd om du behöver stiga upp ur
fåtöljen, sofan eller sängen.
Leverans och förpackningsinnehåll
Mobilex rollatorn "Jaguar" är komplett med korg och brickan förpackad i en stabil kartong.
Leveransinnehåll:
✔
✔

1 rollator ihopfälld i kartongen
den här bruksanvisningen
körhandtag

parkeringsklipp

bricka

bromshandtag

röd knapp för höjdjustering
väska med
dragkedja

korg

ramstång för att
fälla ihop

knapp för att fälla
ihop rollatorn

frontram
bakram
broms

7" bakhjul

7" länkhjul

Moneringsanvisning

● Ta ut rullatorn ur kartongen och ställ den upprätt i golvet
● Jämför med ovanstående lista och titta om något saknas. Om du upptäcker att en del saknas
eller är skadad, avbryta installationen och kontakta omgående din återförsäljare.

● Håll körhandtaget med ena handen och dra försiktigt en av de bakre ramben med den andra
●
●
●
●
●
●
●
●

handen bakåt.
Tryck ner försiktigt körhandtaget tills ramen är helt öppen.
Rollatorn är helt öppnad, när du hör ett tydligt "klick".
Placera den öppen rollator på en plan yta. Alla 4 hjul skall ha kontakt med golvet!
Se alltid till att ramen är stabil, om rollatorn är öppen.
Positionera alltid båda körhandtagen på samma höjd! (Se funktionsbeskrivning).
Se till att de röda knapparna är ordentligt låsta, så att rollatorn är stabil och delarna inte kan
röra sig när last kommer på de.
Kontrollera alltid att alla delar på rollatorn är ordentligt och säkert fastsatt.
Att ignorera dessa varningar kan under vissa omständigheter leda till skador.
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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. Öppna röd tryckknapparna på varje sidan och justera
handtag i önskad höjd. När rätt höjd ställts in, stäng igen röda tryckknapparna. Försäkra dig
att körhandtaget är inställd till samma höjd på båda sidor.
● Kontrollera varje gång innan du använder rollatorn, att alla justeringar är säkrad och att hjul
och andra rörliga delar funkar bra.
Bormsarna
● För att stoppa rollatorn, helt enkelt dra bromsspaken uppåt och håll den så att rollatorn
bromsas. För att rulla igen släpp helt enkelt bromshandtag.
● För att låsa bromsarna, dra bromsfästet uppåt och låsa den med den röda C-Klip (se
föregående bild). För att frigöra bromsen dra bromsspaken uppåt igen och tryck på den röda
C-Klip försiktigt framåt.
● Vid användning av rullatorn i ett stationärt läge måste bromsarna alltid låst. ( användning
som sängbord eller matbord ) Du bör alltid sätta bromsarna in i parkeringsposition, om du
inte planerar att fytta rollatorn. Aldrig låt stå rollatorn utan låsta bromsar.
Fälla ihop av rollatorn
● Ta bort brickan från rollatorn
● Tryck på knappen på ramstången under korgen och skjut bakre
ramben något mot främre benet för att fälla ihop rollatorn.
Transport
Rollatorn kan fällas ihop för transport (se ovan)
Tillbehör
Inga extra tillbehör är tillgängliga till den här rollatorn.

4. Tekniska data
Mobilex Rollator "Jaguar"
Total längd
Total bredd
Justerbar handtagshöjd
Total vikt
Max. brukarevikt
Max. last av väskan
Max. last av brickan
Hjul storlek
bromsar

varenr. 312410 (orange) - 312411 (lyse blå)
66 cm
54,5 cm
83,5 - 94,5 cm
6,3 kg
100 kg
5 kg
5 kg
7"
1 låsbar dubbelbroms på bakhjul

Produktetiketten
Märkskylten är placerad på den främre delen av ramen.
Jaguar rollator
For indoor use only

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

Max. 100 kg
Max. width = 54,5 cm
Max. load in basket = 5 kg

Serial no.

Bild på typskylten (ej original exempel)
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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.
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
Bricka och korg
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

6. Generella lösningar
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)

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 ickeanvändning 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.
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9. Deklaration om överensstämmelse (CE)
Företaget Mobilex A/S, Grønlandsvej 5, 8660 Skanderborg, Danmark deklarerar härmed, att
produkten

”Jaguar” rollator för inomhusbruk – Art. Nr. 312410 och 312411
har utformats i enlighet med den tekniska dokumentationen och hantverk som uppfyller
följande grundläggande krav:


Direktiv 93/42/EEG av EU-rådet

Lars Nygaard
Direktör
Mobilex A/S
Skanderborg, 01.10.2016
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