
Letvægtsrollator i  
aluminium, model Napoli 
Brugsanvisning

Lättviktsrollator i  
aluminium, modell Napoli 
Bruksanvisning

DK

SE

CARE



 

Mål: 690×650×(845-960) mm
Sædebredde: 450 mm
Sædehøjde: 560 mm
Nettovægt/bruttovægt: 7,8/9,0 kg
Bæreevne: maks  130 kg

DK

Det er meget vigtigt, at du læser hele brugsanvisningen grundigt, før rolla-
toren samles og bruges.
Brug ikke rollatoren, hvis du vejer mere end den maksimalt tilladte bru-
gervægt.
Rollatoren kræver kun lidt samling, som kan gøres uden brug af værktøj.
Pas på ikke at få fingrene i klemme, når du folder rollatoren ud eller sam-
men.
Brug ikke rollatoren til at transportere tunge personer eller tunge gen-
stande.
Rollatoren er ikke legetøj.
Kontroller, at låsegrebet til højdeindstilling af håndtagene er spændt fors-
varligt.
Pas på! Nogle dele på rollatoren kan føles kolde eller varme, hvis de 
udsættes for særligt lave eller særligt høje temperaturer.

Hvis rollatoren står stille eller parkeres, skal parkeringsbremserne i begge 
sider altid aktiveres.
Kontroller, at parkeringsbremserne i begge sider er aktiveret, inden du sæt-
ter dig på rollatorens sæde.
Læn dig ikke til siden eller bagover, når du sidder på rollatoren.
Hold rollatoren så tæt ved dig som muligt for at opnå den bedst mulige 
støtte og sikkerhed.
Pas på, at løstsiddende tøj ikke kommer i klemme mellem bremserne og 
hjulene, da det kan få dig til at falde. Vi anbefaler, at du ikke bruger løstsid-
dende tøj.

ADVARSEL!

Sikkerhedsforskrifter vedrørende brug 

Specifikationer

2



DK

Indholdsfortegnelse

Oversigt       4 
  
Samling      5    

Brug       6   

Opbevaring og transport   8 

3



1.

3.

2.

6.

7.

4.

5.

8.

9.

4

Oversigt

1. Håndtag
2. Ryglæn 
3. Bremsegreb 
4.  Bremsekabel 
5.  Styr 
6. Sæde med strop til sammenfoldning
7. Taske med lynlås
8. Sædeskinne
9. Vippepedal

DK



Tag alle delene ud af emballagen, 
og kontroller, at du har 1 stel, 2 
baghjul med bremser, 2 forhjul og 2 
vingeskruer.

Skub rørene fra baghjulene ind i hull-
erne bagest på stellet.

Sæt forhjulene ind i hullerne forrest 
på stellet.

Fastgør baghjulene og forhjulene ved 
at sætte vingeskruerne ind i hullerne 
på rollatorens sider og spænde dem 
fast.
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Vigtig information: Aluminiumsprofilen 
skal skubbes igennem plastdelen, så 
hullet i plastdelen og aluminiumsprofilen 
er ud for hinanden.



Brug

GÅ
Rollatoren er beregnet som støtte og til at give en naturlig balance. 
Gå langsomt bag rollatoren, mens du holder godt fast i håndtagene. Sørg for 
at fordele vægten ensartet på de to håndtag.

Træk for at bremse Slip for at rulle Skub ned for at parkere

BREMSE
Den normale bremse kan aktiveres ved at trække i bremsegrebet som på 
en cykel. Mens du går med rollatoren, kan du trække i bremsegrebet for at 
bremse, standse eller komme omkring forhindringer. Parkeringsbremsen 
kan aktiveres ved at trykke bremsegrebene nedad til låst position. Denne 
funktion er velegnet, hvis brugeren vil blive på samme sted i længere tid. 
Træk roligt op i bremsegrebene for at udløse parkeringsbremsen.

FORSIGTIG 
Afprøv altid bremserne før hver brug af rollatoren. Hold altid bremseklod-
serne og hjulene rene af hensyn til sikkerheden ved brug. Hvis hjulene er 
snavsede, fungerer bremserne muligvis ikke korrekt.
Undlad at skille rollatoren ad, og udlad at tage bremsekablerne af stellet.
Forsøg ikke at skubbe rollatoren fremad, når parkeringsbremsen eller brem-
sen er aktiveret.
Brug ikke bremserne hele tiden, mens rollatoren kører. 
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Brug

 
INDSTILLING AF HÅNDTAGENE
Løsn låsegrebene til styrene. Indstil håndtagene i den ønskede højde. 
Spænd låsegrebet igen.

Lav position

Vippepedal

Høj position

KANTBESKYTTER OG VIPPEFUNKTION
Bremseklodserne foran baghjulene er designet, så de forhindrer baghjulene 
i at sætte sig fast på hjørner, i dørkarme og lignende.
Træd på vippepedalen ved siden af baghjulet for at vippe rollatorens forhjul 
op i luften. Det gør det nemmere at passere dørtrin og lignende.
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Opbevaring og transport

Træk i udløseren, og træk stroppen på sædet opad på samme tid, og skub 
siderne sammen for at folde rollatoren sammen. Når rollatoren er foldet sam-
men, er den nem at opbevare og transportere.

Træk i udløseren

Indkøbstaske

Træk i stroppen

Vedligehold
Efterspænd regelmæssigt alle skruer, bolte og møtrikker på rollatoren.

Indkøbstaske
Der medfølger en indkøbstaske. Den kan bære op til 15 kg og kan nemt 
monteres og afmonteres ved hjælp af fire velcroremme.
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Storlek 690*650*(845-960) mm
Sätesbredd: 450 mm
Säteshöjd: 560 mm
N.V/B.V: 7,8/9,0 kg
Max. användarvikt: 130 kg

Det är mycket viktigt att du läser bruksanvisningen noggrant före monter-
ing och användning av rollatorn.
Använd inte rollatorn om du väger mer än den maximala belastningsvikten.
Endast några få steg behövs för att montera rollatorn och inga verktyg 
behövs.
Var försiktig när du fäller ut och ihop rollatorn så att du inte skadar fingrar-
na.
Använd den inte för att transportera tunga laster eller personer.
Rollatorn är inte en leksak.
Se till att låshjulet för höjdjustering för handtagen är ordentligt låst.
OBS! Vissa delar av rollatorn kan kännas varma eller kalla när de utsätts för 
extrema temperaturer.

När rollatorn står stilla eller är parkerad, använd alltid parkeringsbromsarna 
på båda sidorna.
Innan du sätter dig på sätet, kontrollera att parkeringsbromsarna på båda 
sidorna är i låst läge.
Luta dig inte mot rollatorn och luta den inte i sidled eller bakåt i sittläge.
Se till att rollatorn hålls så nära kroppen som möjligt för att få rätt stöd och 
säkerhet.
Var försiktig med utsvängda kjolar och byxor, eftersom de kan fastna mellan 
bromsklotsen och hjulet och leda till att du och rollatorn ramlar. Vi rekom-
menderar därför att du inte har på dig utsvängda/vida kläder.

VARNING!

Viktigt att veta om säkerhet vid användning 

Specifikationer
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Översikt

1. Handtag
2. Ryggstöd 
3. Bromshandtag  
4.  Bromsvajer 
5.  Handtagsrör 
6. Säte med rem för hopfällning
7. Väska med dragkedja
8. Sätesskenor
9. Tippedal
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Ta ut alla delar ur förpackningen och 
kontrollera att du har ramen, två (2) 
bakhjul med låsbara bromsar, två (2) 
framhjul, två (2) vingskruvar.

Lås bakhjulen inuti ramen genom att 
föra dem in i de två undre hålen.

Sätt i framhjulen i ramens undre hål.

Lås bakhjulen och framhjulen genom 

1.

2.

3.
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Viktig information: Aluminiumprofilen 
måste skjutas genom plastdelen så att hålet 
i plastdelen och aluminiumprofilen står mitt 
emot varandra. 
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Använda rollatorn

PROMENERA
Denna produkt är avsedd som ett stöd för att ge naturlig balans. 
Gå långsamt bakom rollatorn med ett fast grepp om handtagen. Se till att 
alltid balansera vikten väl mellan de två handtagen.

Kläm för att stoppa Släpp för att rulla Tryck ner för att låsa

BROMSNING
Du kan aktivera den normala bromsen genom att dra upp handbromsspa-
ken som på en cykel. Denna funktion kan aktiveras medan du promenerar 
med rollatorn för att sakta in, rulla, stoppa eller manövrera runt hinder som 
kan dyka upp på vägen. Parkeringsbromsen kan aktiveras när handtaget 
trycks ner i låst läge. Denna funktion aktiveras när användaren är stil-
lastående en längre tid. För att lossa parkeringsbromsen, dra den försiktigt 
uppåt.

VIKTIGT! 
Kontrollera alltid bromsarna innan du använder rollatorn. Håll alltid bromsk-
lotsarna och hjulen rena för säker användning. Om hjulen är smutsiga är det 
inte säkert att bromsarna fungerar korrekt.
Håll alltid rollatorn helt monterad, utan att ta loss bromsvajern från hu-
vudramen.
Rollatorn får inte köras eller tryckas med kraft när parkeringsbromsarna är 
ansatta eller när hjulen är delvis låsta med bromsarna.
Använd inte bromsarna kontinuerligt när rollatorn är i rörelse. 
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Använda rollatorn

 
JUSTERA HANDTAGEN
Skruva loss låshjulet för handtaget. Tryck handtagsrören uppåt/nedåt till 
önskad höjd. Dra åt låset igen.

Handtag i lågt läge

Tippedal

Handtag i högt läge

KANTSKYDD OCH TIPPFUNKTION
Bromsklotsarna framför bakhjulen förhindrar att bakhjulen fastnar i hörn, 
dörrkarmar etc.
Använd tippfunktionen genom att trampa med fotens framdel ner på 
tippedalen bredvid bakhjulet. Det är då lättare att tippa rollatorn över trösk-
lar, kanter etc.

14

SE



SE

Förvaring och transport

Fäll ihop rollatorn genom att dra i låsanordningen och sätesremmen på 
samma gång och föra ramen åt sidan. När rollatorn är hopfälld är den enkel 
att förvara och transportera.

Dra i låsanordningen

Shoppingväska

Dra i remmen

Underhåll
Dra regelbundet åt alla skruvar, bultar och muttrar på rollatorn.

Shoppingväska
Shoppingväskan medföljer. Den kan bära upp till 15 kg och sätts fast och tas 
bort enkelt med fyra kardborreremmar.
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Made in China

Harald Nyborg Gl. Højmevej 30
DK - 5250 Odense SV
Tel: +45 63 95 95 00
Made in China
Vare nummer/Art nr: 9310

Fremstillet for/Tillverkad för:
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