
 

SILVER Alumínium rollátor 
Használati útmutató 

 

 
 

 
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT: 

A rollátor a korlátozott járási képesség támogatására és javítására szolgál. A felhasználó fennmaradó 
járási képességének elegendőnek kell lennie az otthon elhagyásához, a szokásos napi 
tevékenységekhez és a társasági életben való részvételhez saját vagy mások veszélyeztetése nélkül. 
A rollátor célja, hogy megtámassza a személyt járás közben. Ezen túlmenően a rollátor egy 
speciálisan kialakított kosárban, tálcán vagy táskában rakomány szállítására szolgál. 
Az A. MELLÉKLETben említett maximális termékterhelés. 
Ez a súlykorlátozás magában foglalja a felhasználó súlyát és a kosár vagy a táska tartalmát. 
 
MŰSZAKI ADATOK ÉS MÉRETEK lásd az A. MELLÉKLETET 



ÖSSZESZERELÉS lásd a B. MELLÉKLETET  

SZIMBÓLUMOK lásd a C. MELLÉKLETET  

 

 

 

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK: 

• Ezt a kézikönyvet KÖTELEZŐ átadni a termék felhasználójának. 
• Ha nem olvassa el ezt a használati útmutatót, jobb, ha nem használja ezt a terméket vagy más 
elérhető alkatrészt. Ha nem érti a használatot vagy az óvintézkedéseket, forduljon a kereskedőhöz 
vagy a megfelelő műszaki személlyel a termék használata előtt, mert kárt okozhat. 
• OLVASSA EL ezt a használati útmutatót, és MENTSE MEG a későbbi használatra. 
• Tartsa távol a terméket hőforrásoktól. 
• Legyen óvatos, ha gyerekek vannak a közelben, és ne engedje, hogy a gyerekek játsszanak a 
termékkel. 
• Ne lépje túl a maximális hasznos terhelést. 
• Mindig különös elővigyázatosság szükséges, ha olyan mozgó alkatrészek vannak, amelyek a végtag 
becsípődését és sérülését okozhatják. 
• Ne próbálja megemelni a terméket semmilyen eltávolítható résznél fogva.  
 
FONTOS! 
A termék felépítése a maximális biztonságot szolgálja. A felhasználók azonban veszélybe kerülhetnek, 
ha terméküket nem megfelelő módon használják. Saját biztonsága érdekében a következő 
szabályokat kell betartani. A nem meghatározott vagy helytelen beállítási munkák növelhetik a 
balesetek kockázatát. 
 
• Mindig viseljen világos színű ruhát, ha sötét helyen mozog, hogy másoktól könnyebben elérhető 
legyen. 
• Legyen óvatos az első fogás során ebben a termékben. 
• Használja termékét sík terepen, valamint emelkedőn és lejtőn. 
• Ne kíséreljen meg felmászni vagy leereszkedni vízzel, jéggel vagy olajréteggel. 
• Ne használja utakon vagy autópályákon. 
• Ne menjen fel vagy le lépcsőn a rollátorral. 
• Ne használja a görgőt mozgólépcsőn. 
• Ne használjon a MOBIAK által jóváhagyottaktól eltérő, nem engedélyezett alkatrészeket, 
tartozékokat vagy adaptereket. 
• Ne álljon a termékre. 
• A rakományt csak kosárban vagy zsákban szabad szállítani. Legyen óvatos, ha nagy teher van, a 
maximális terhelés a kosárban vagy a táskában 5 kg. 
 
HASZNÁLAT ELŐTT: 
1. Ellenőrizze, hogy a keret nem sérült-e, hogy garantálja a termék biztonságos használatát. (Nincs 
repedés vagy törés a kereten) 
2. Ellenőrizze, hogy a termék megfelelően van-e összeszerelve. 



3. Ellenőrizze, hogy a keret teljesen nyitva van-e. A termék teljesen kinyújtott állapotban van, és 
ebben a helyzetben reteszelve van. 
4. Ellenőrizze, hogy a fék megfelelően működik-e. 
5. Ellenőrizze, hogy a csavarok és a gombok megfelelően rögzítve vannak-e, és jó állapotban vannak-
e. 
6. Mindig ellenőrizze a mechanikus alkatrészek kopásának állapotát, hogy biztosítsa a termék 
abszolút biztonságos használatát emberek és tárgyak számára. 
7. Ha vannak gyorskioldó tengelyek, ellenőrizze, hogy megfelelően vannak-e rögzítve. 
8. Ellenőrizze az első és a hátsó kerekek kopását. 
9. Ellenőrizze a gumiabroncsokat, a gumiabroncsok nyomását (ha szükséges) és a kerékzárakat 
(fékeket). A fékek nem működnek megfelelően, ha túl alacsony a nyomás, vagy túl hosszú a rés a 
gumiabroncs és a kerékzárak között. 
10. Győződjön meg arról, hogy a kerekek mentesek a szőrtől, szösztől és egyéb törmeléktől. 
11. Nem javasoljuk, hogy senkinek adják ki a terméket anélkül, hogy előzetesen teljes körűen 
felmérték volna konkrét igényeit. Fontos, hogy a felhasználó megkapja a termék által a képzett 
szakember által előírt szükséges támogatást. Ez egyrészt a felhasználó biztonsága, másrészt a 
felépülési mintája miatt van így. 
 
FIGYELEM! 
A következő módszereket csak tapasztalt betegeknél szabad alkalmazni. Ha még nem jártas, kérjen 
segítséget egy kísérőtől! 
 
 
 
SÉTÁLÁS A ROLLÁTORVAL: 
1. Helyezze el a terméket magához közel. 
2. Tegyen egy lépést a felé, miközben a markolatokat támasztásra használja. 
 
 
 
 
 
LEÜLÉS EGY SZÉKRE A GÖRGŐVEL: 
1. Álljon a szék elé a Rollatorral úgy, hogy a lábai hátulja érintkezzen 
A szék. 
2. Fékezett helyzetben kapcsolja be a rögzítőféket. 
3. Tegye a kezét a szék karfáira, kissé dőljön előre és üljön le 
óvatosan le. 
 
 
SZÉKBŐL FELÁLLÁS A ROLLÁTORRAL: 
5. Fékezett helyzetben kapcsolja be a rögzítőféket. 
6. Helyezze maga elé a Rollatort, támaszként használja a szék karfáit 
és óvatosan emelkedj fel álló helyzetbe. 
7. Miután stabilan áll, helyezze át a kezét a fogantyúira 
a Rollator. 
8. Oldja ki a rögzítőféket, és lépjen a felé. 
 



EGYÉB UTASÍTÁSOK: 
1. Kerülje a lépcsőket vagy az akadályokat, ellenkező esetben kérjen segítséget egy kísérőtől: 
2. A felhasználók semmilyen szállítóeszköz használata közben ne használják a terméket. 
3. A termék kerekein fék található, amelyet rögzíteni kell, ha nem mozog. 
4. NE érintse meg a mozgó alkatrészeket mozgás közben SÉRÜLÉSVESZÉLY 
 
 
 
 
KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS: 
• A termék rendszeres ellenőrzése és ellenőrzése segít megőrizni élettartamát és hatékonyságát. 
• Tisztítsa meg gyakran a sétáló minden részét. 
• Csak rongyot és enyhe szappant használjon a tisztítást igénylő felületeken. 
• Használjon másik tiszta és nedves törlőkendőt a kerekek vagy egy kefe tisztításához (de ne 
drótkefét!) 
• Tisztítsa meg a kerekeket meleg vízzel és enyhe szappannal. Ügyeljen a kerekek szárítására. 
veszélyes a tolószék használata nedves kerekekkel. 
• Ezután használjon tiszta ruhát, és szárítsa meg alaposan a termék használata előtt. 
• NE hagyja nedvesen a kerekesszéket. 
• Ha fertőtlenítenie kell a terméket, használjon szokásos, enyhe fertőtlenítőszert, törölje le az összes 
általánosan hozzáférhető felületet. 
• Ne használjon súroló hatású tisztítószert. 
• Ne használjon gőztisztítót. 
• Soha ne használjon savakat, lúgokat vagy oldószereket. 
FONTOS! 
Korrózióveszély, A rollátort tilos kint, nedves éghajlaton vagy párás környezetben hosszú ideig tárolni. 
 
VIGYÁZAT (!): 
• A termék sérülése vagy meghibásodása esetén NE használja a terméket, és forduljon a hivatalos és 
képzett képviselőhöz. 
• Ne használja a terméket olyan célra, amely nem szerepel ebben a kézikönyvben 
• A MOBIAK S.A elhárít minden felelősséget a termék helytelen használatából és a termék keretének 
jogosulatlan megváltoztatásából eredő következményekért. 
• A MOBIAK S.A fenntartja a jogot a jelen dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés 
nélküli megváltoztatására 
• ± 3%-os eltérés van a Termékeken mért értékeknél. 
 
KÖRNYEZETVÉDELEM 
Ha egy nap úgy találja, hogy a terméket ki kell cserélni, vagy már nem működik az Ön számára, 
fontolja meg a környezet védelmét: 
1) Ne dobja ki a terméket a többi közszeméttel együtt (ezt jelenti a látható újrahasznosítási tábla is). 
2) Lépjen kapcsolatba a hatóságokkal, és ők tájékoztatják Önt arról, hogy mely újrahasznosítási 
központokba kell leadni a terméket. 
3) A termék megfelelő ártalmatlanítása elősegíti a környezet védelmét, valamint a termék 
alkatrészeinek újrahasznosítását. 
 
ESEMÉNY JELENTÉS: 



Az eszköz használatával kapcsolatos minden súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és a 
felhasználó és/vagy beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának. 
 
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT: 
Kizárólag mi vagyunk felelősek annak kinyilvánításáért, hogy az ebben a nyilatkozatban említett 
orvostechnikai eszközök alacsony kockázati osztályba tartoznak (I. osztály), és megfelelnek a 
745/2017/EK európai rendelet követelményeinek, valamint adott esetben a hivatkozott 
szabványoknak és jogszabályoknak. 
 
 
GARANCIA: 
A 0810616 kódszámú termékre a vásárlás dátumától számított egy (1) év garanciát vállalunk. A 
0808491 kódszámú termékre a vásárlás dátumától számított két (2) év garancia vonatkozik. 
A garancia a gyári hibákra vonatkozik, ÉS NEM TARTALMAZZA azokra a károkra, amelyek helytelen 
használatból, nem megfelelő karbantartásból, módosításból, túlhasználatból vagy a termék 
használati utasításának be nem tartásából erednek. NEM takarja el azokat a részeket, amelyek 
használat közben vagy idővel elhasználódhatnak, mint például a kárpit, a kerekek, a fékek vagy más 
műanyag alkatrészek. 
Természeti katasztrófák, jogosulatlan karbantartás vagy javítás, ellátási problémák (adott esetben), 
fuvarozókra nem vonatkozik a garancia. 
Semmilyen szervizre vagy pótalkatrészre nem terjed ki a fedezet, kivéve, ha azokat egy 
felhatalmazott szerviz vagy a termék gyártója ellenőrizte. A garanciális termékek szállítási költségeit a 
felhasználó-vevő vagy a kereskedő fizeti. 
 
MŰSZAKI ADATOK ÉS MÉRETEK lásd az A. MELLÉKLETET 

 0808491 0814616 
Váz Alumínium Alumínium 
Váz Kifordítható Kifordítható 
Szín Ezüst Kék 
Fék Biztonsági fékek a kartartókon, 

melyek zárhatóak 
Biztonsági fékek a kartartókon, 
melyek zárhatóak 

Fogantyúk Állítható magasságúak Állítható magasságúak 
Max. terhelhetősége 120 kg 100 kg 
Kosár terhelhetősége 5 kg 5 kg 
 

 

ÖSSZESZERELÉS lásd a B. MELLÉKLETET  



A Rollatokat összeszerelve és használatra készen szállítjuk. Lehet, hogy össze kell szerelnünk a 
fogantyúrészt. A kezében lévő termék eltérhet a következő képeken láthatótól. Az összeszerelési 
folyamat hasonló. 

Hajtsa ki a Rollatort:  
1. Fogja meg a terméket, és győződjön meg arról, hogy mind a négy kerék stabilan áll a talajon.  
2. Nyomja le az acélrudat a termék kibontásához. 
 3. Amikor az oldalsó merevítők egyenes vonalban vannak, a termék teljesen ki van bontva.  
4. Engedje le az ülést a megfelelő helyzetbe. 
 
A Rollátor összecsukása: 
1. Hajtsa fel az ülést. 
2. Emelje fel az acélrúdról vagy az oldalsó merevítőkről, felfelé a termék összecsukásához. 
 
A kosár felszerelése 
2. Rögzítse a C kosarat a rögzítési horgokra. vagy helyezze az ülés alá, az Ön modelljének 
megfelelően. 
 
A fogantyú magasságának beállítása 
1. Illessze a fogantyúkat a speciális hornyokba. Illessze a fogantyúcsövet a fő keretcsőhöz. 
2. Rögzítse a fogantyúkat a kívánt magasságba az alátét vagy a fogantyú meghúzásával (modelltől 
függően). 
 
A kézifék használata 
1. Húzza be a futóféket úgy, hogy mindkét fékkart A felfelé húzza. 
2. A rögzítőfékek behúzásához nyomja le teljesen a fékkarokat A. Hangot fog hallani, amely jelzi, hogy 
a fék a megfelelő helyzetben van. 
3. A rögzítőfékek kioldásához húzza felfelé a fékkarokat. 
4. Gyenge fékhatás esetén a fék beállítását szakképzett személynek kell elvégeznie. 
 

 
 
SZIMBÓLUMOK lásd a C. MELLÉKLETET  



 


