
dolomite lEGACY, OPAl 2000, MAXI

BRUGSANVISNING
Brugsanvisningen skal gennemlæses omhyggeligt før rollatoren tages i brug.

Rollatoren er velegnet til både indendørs- og udendørsbrug.

*TESTAD AV CENTRUM FÖR INDUSTRIELL FORSKNING (SINTEF), NORGE.

Anvend ikke rollatoren som 

kørestol eller til persontransport.
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dolomite lEGACY, OPAl 2000, MAXI                              dolomite lEGACY, OPAl 2000, MAXI

SAMMENKLAPNING
A) dolomite lEGACY

B) dolomite OPAl 2000, MAXI
1. Løft op i løftespærren.
2. Klap sammen.

C) Rollatoren er nem at transportere når den er 
 klappet sammen.

KØREKLAR POSITION
Før rollatoren er køreklar, skal løftespærren tryk-
kes på plads. En kliklyd indikerer at spærren er på 
plads.

TILBEHØR
A) Montering af kurven.
B) Montering af bakken med plastplugs.
C) Opklappeligt sæde.

OPKLAPPELIGT SÆDE
Sædet er opklappeligt, for at give større bevægel-
sesfrihed og øge muligheden for at komme tæt-
tere på f. eks. kølediske, køkkenskabe o. lign.

SIKKERHED
- Det er ikke tilladt at stå på rollatoren 
 eller at anvende den til persontransport.
- Stå aldrig på rollatoren.
- Anvend kun sædet til at sidde på.
- Sid ikke og tril rollatoren fremad med fødderne.
- Løft aldrig rollatoren i grebet til sammen 
 foldning, når rollatoren er i brug.
- Brug ikke rollatoren på trapper eller rulletrapper.
- Når du sidder på rollatoren, skal begge 
  bremser være i parkeringsposition.
- Rollatoren skal være klappet helt ud - 
 sædet skal være klikket på plads og rolla- 
 toren må kun anvendes som gangstøtte.
- Vær forsigtig på hældende terræn.
- Vær forsigtig når kurven er tungt lastet.
- Varer må kun transporteres i kurven eller 
  på bakken. Max vægt i kurven er 9 kg og 
  max vægt på bakken er 5 kg.
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dolomite lEGACY, OPAl 2000, MAXI                              dolomite lEGACY, OPAl 2000, MAXI

BREMSER
Træk begge bremsehåndtag opad for alm. 
bremsning.

PARKERINGSBREMSER
Tryk bremsehåndtaget let nedad til parkeringspo-
sition. Et tydeligt klik indikerer at bremserne er 
aktiveret. Det er vigtigt at begge bremser sættes i 
parkeringsposition. For at løsne parkeringsbremsen, 
trykkes bremsehåndtaget opad. Når du sidder på 
rollatoren skal begge bremser være i parkerings-
position!

JUSTERING AF 
BREMSEVIRKNING
Ved nedsat bremseeffekt justeres bremsekablet. 
Egnet værktøj er skruenøgler 8 og 10 mm (med-
følger ikke). 

 

KØREHÅNDTAG
Stå bagved rollatoren og juster håndtagene til ønsket 
højde.
Normalt skal håndtagene være placeret i håndleds-
højde. Ved specielle behov kontaktes terapeuten.

dolomite lEGACY, OPAl 2000
For højdejustering af håndtag med faste ind-
stillinger: Løsn fingerskruen helt. Tag skruen ud, og 
juster håndtaget til anvendelig højde. Sæt skruen tilbage 
i hullet, den skal passe ind i det 6-kantede hul. Sæt 
fingerskruen tilbage og spænd til.

dolomite  MAXI
For højdejustering af håndtag med trinløs ind-
stilling: Løsn vrideren, juster til anvendelig højde og 
spænd til igen. Kontroller at begge håndtag har samme 
indstilling.
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VEDLIGEHOLDELSE - SIKKERHED
For at opretholde funktion og sikkerhed skal man regelmæssigt gennemgå følgende:
• Rengør rollatoren med et almindeligt rengøringsmiddel. Tørres efter. Hold hjulene rene.
• Kontroller at skruer, møtrikker og vridere er forsvarligt spændt til.
• Hvis rollatoren ikke er 100 % i orden må den ikke anvendes. Foretag ikke selv reparation- 
 er, men kontakt leverandøren.

oBS! Rollatoren må kun anvendes som ganghjælpemiddel. Brugerens max. vægt: 125 kg  
dolomite lEGACY, OPAl 2000. dolomite MAXI 160 kg.
dolomite fralægger sig ethvert ansvar for ændringer og reparationer der er foretaget af uautoriseret 
reparatør.

ANViSNiNG FoR deStRUKtioN AF PRodUKt oG emBAllAGe:
Når produktet ikke skal anvendes mere, skal såvel produkt, tilbehør samt emballage sorteres med 
henblik på korrekt bortskaffelse. De enkelte dele kan adskilles og håndteres i henhold til materialefor-
tegnelsen eller leveres retur til INVACARE A/S, som har en returordning for alle solgte produkter.

På etiketten på  dolomite lEGACY, OPAl 2000 
og MAXI findes al vigtig teknisk information.
 
 1. Varenummer.
 2. Produktnavn.
 3. Serienummer.
 4. Fabrikationsdato.
 5. Max brugervægt.
 6. OBS! se brugsanvisningen.
 7. Indendørs-udendørs rollator.
 8: Maks. bredde på rollator
 9: Producentens navn

INVACARE DOLOMITE AB, Box 200, 343 75 DIÖ, SWEDEN
TEL +46 (0)476 535 00, FAX +46(0)476 535 99
 
www.dolomite.biz

Invacare A/S, Sdr. Ringvej 39, DK-2605 Brøndby
TEL (45) (0)36 90 00 00, FAX (45) (0)36 90 00 01
denmark@invacare.com

1

2 6

4 3 5 9

XXX KG XXcm 

DOLOMITE XXXXXX
XXXXX - XX - XX 

X  XXXXXX XXXXXX 

XXXXXX - XXXXXX xxxx - xx 

7

8


