Brugervejledning Side 1 af 10
Læs denne vejledning grundigt igennem før TaskeRollator tages i brug og overhold alle forskrifter,
især omkring sikkerhed. Kontakt forhandler ved tvivlsspørgsmål!

PROMENADE TaskeRollator
Dansk Design: [inclusion] By AKP Design

EU design registreret og brugsmodel registreret.
Udviklet og testet i henhold til international standard for ganghjælpemidler: DS/EN11199-2:2005
Test ved Hjælpemiddelinstituttet afsluttet i marts 2010.
HMI nr. 51636 på Hjælpemiddelbasen www.hmi-basen.dk
Producent:
[inclusion] by AKP Design. Administration: Harsdorffsvej 10, 1874 Frederiksberg C, Danmark.
Brugervejledning version:
Juli 2010. Med forbehold for trykfejl. Må ikke gengives helt eller delvist uden kildeangivelse.
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Brugervejledning Side 2 af 10
Læs denne vejledning grundigt igennem før TaskeRollator tages i brug og overhold alle forskrifter,
især omkring sikkerhed. Kontakt forhandler ved tvivlsspørgsmål!
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Brugervejledning Side 3 af 10
Læs denne vejledning grundigt igennem før TaskeRollator tages i brug og overhold alle forskrifter,
især omkring sikkerhed. Kontakt forhandler ved tvivlsspørgsmål!

Introduktion
Tillykke med din nye PROMENADE TaskeRollator som er designet og udviklet i samarbejde med
brugere og eksperter fra hele landet, og blev nummer tre i konkurrencen om Årets Hjælpemiddel
på Health & Rehab i 2009.
Vi håber du bliver tilfreds og vil altid gerne høre om dine oplevelser med PROMENADE
TaskeRollator – og om netop dine eventuelle behov for forbedringer eller tilbehør.
[inclusion] by AKP Design er en serie af design hjælpemidler til mennesker der lægger vægt på
smukt design, god funktionalitet og kvalitet. Vi udvikler produkterne i samarbejde med førende
eksperter og tester koncepter og modeller med brugere undervejs i udviklingsforløbet.
Besøg vores hjemmeside www.inclusion-by-akpdesign.dk hvor du også kan følge med i hvilket
tilbehør der løbende bliver tilbudt til TaskeRollator. Eller hvis du er interesseret i at få information
om andre design hjælpemidler, som vi udvikler. Her kan du også tilmelde dig vores nyhedsbrev!
TaskeRollator er udviklet til aktive mennesker der har brug for et hjælpemiddel til at transportere
indkøbsvarer trygt og sikkert.
Den er særligt velegnet til personer, der skal betjene rollatoren med kun én hånd!
Integreret i den store rummelige indkøbstaske er en stokkeholder og et polstret hvilesæde.
Tasken er af vandafvisende tekstil og lukkes med magnetlukning. Varer og personlige ejendele er
ikke synligt for andre og kan kun tilgås ved at åbne låg og evt. hvilesæde.
Der er således plads til både håndtaske, muleposer og evt. stok i tasken.
TaskeRollator er fremstillet i aluminium som er pulver lakeret og vejer kun ca. 8.5 kg.
Dette betyder den er meget let at køre, styre og dreje. Hvis man skruer skubbegrebet af med
finger-skruerne, kan man lægge TaskeRollator i bagagerummet på bilen.
Skubbegrebet er en udelt, lukket bøjle som gør det muligt at skubbe, styre og bremse med kun én
hånd. Det er muligt at variere sin håndstilling og gribe på forskellige måder, hvilket giver mulighed
for et fleksibelt gangmønster hvor fx den ene arm kan svinges frit.

Sådan bruges TaskeRollator
TaskeRollator er til mennesker der er rimeligt mobile men har brug for et hjælpemiddel til fx at
transportere indkøbsvarer eller studie bøger etc. Man kan hvile sig på det integrerede hvilesæde.
Produkt garanti gælder ikke hvis produktet ikke har været anvendt som tilsigtet. Vi frasiger os
ethvert ansvar overfor ændringer eller tilpasninger af TaskeRollator, som køber selv udfører, samt
for fejl og mangler som kan tilskrives misligholdelse eller utilsigtet brug.
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Læs denne vejledning grundigt igennem før TaskeRollator tages i brug og overhold alle forskrifter,
især omkring sikkerhed. Kontakt forhandler ved tvivlsspørgsmål!

Gå stabilt!

Sid sikkert!

Opbevar trygt!

Slip for slæb!

Sikkerhed
Det er ikke tilladt at stå eller hoppe på TaskeRollator, eller bruge den som kørestol til transport af
personer.
Varer må kun lastes i tasken eller på sæde og poser mm må ikke hænges på styr eller bremsegreb.
Hvilesædet må kun anvendes efter parkeringsbremse er aktiveret og TaskeRollator står stille.
Kontroller altid at hjulene står jævnt på grunden inden hvilesædet anvendes. Pas særligt på ved
hældende terræn, hvor TaskeRollator kan tilte til siderne.
Max brugervægt på 100kg skal overholdes, og selvom tasken kan rumme op til 50 Liter anbefales
det at laste max 20 Kilo i tasken. Lasten skal fordeles jævnt for at opnå bedst mulig stabilitet,
sikkerhed og køreegenskaber. Hvis TaskeRollator lastes ujævnt kan dette påvirke
køreegenskaberne og i værste tilfælde resultere i sideværts tilt.
Pas altid på ikke at klemme fingrene under sædet, som klappes op/ned. Sørg for at bremsekabler
ikke er i klemme eller bliver strukket, da dette kan påvirke bremseeffekten, som så skal justeres
(se afsnit om justering af bremser).
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Læs denne vejledning grundigt igennem før TaskeRollator tages i brug og overhold alle forskrifter,
især omkring sikkerhed. Kontakt forhandler ved tvivlsspørgsmål!

Dynamisk og fleksibelt gangmønster
TaskeRollator giver dig, på grund af sin udelte skubbebøjle, mulighed for at manøvrere med en
eller to hænder, variere din håndstilling og gribe på forskellige måder på grebet. Både når du kører
og når du bremser.
Vi ønsker dermed at give dig mulighed for at opnå et dynamisk og fleksibelt gangmønster, og
eventuelt kun betjene med hånd eller svinge den ene arm frit når du går.
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Læs denne vejledning grundigt igennem før TaskeRollator tages i brug og overhold alle forskrifter,
især omkring sikkerhed. Kontakt forhandler ved tvivlsspørgsmål!

Én hånds bremse- og styrbøjle
TaskeRollator har håndbremsebøjle som kan bruges som gå-bremse eller parkeringsbremse.
Gå-bremsen aktiveres ved at der trækkes op i bremsegrebet:

Parkeringsbremsen aktiveres ved at der presses ned på bremsegrebet:

OBS! Det er vigtigt at du altid kontrollerer at parkeringsbremsen er klikket i hak inden du fx sætter
dig på hvilesædet. Vi anbefaler at du altid aktiverer parkeringsbremsen når du ikke går – fx inden
du sætter dig på hvilesædet eller tager ting op eller lægger ting i tasken.

Produktinformation
Egenvægt ca. 8,5 kg
Udvendig længde ca. 700mm, Udvendig bredde ca. 600mm
Brugervægt max. 100 kg, Vægt i taske max. 20 kg. Taskens rumfang ca. 30-50 Liter
Skubbebøjle gribehøjde ca. 850-1000 mm
Integreret, klap hvilesæde med polstring og aftageligt, vandafvisende betræk. Højde ca. 620mm.
Aftagelig taske af vandafvisende tekstil.
Styr kan adskilles fra stel uden værktøj for at lette transport og opbevaring.
Mulighed for at opbevare stok, iltflaske, paraply, mobiltelefon, håndtaske, pung mm skjult i taske.
Mulighed for montering af reflekser, lygter, kopholder, lås, ringeklokke.
Tilbehør: Regnovertræk, sortiment af løse tasker.
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Læs denne vejledning grundigt igennem før TaskeRollator tages i brug og overhold alle forskrifter,
især omkring sikkerhed. Kontakt forhandler ved tvivlsspørgsmål!

Kom godt i gang
TaskeRollator kan inddeles i følgende dele og samles/skilles uden brug af værktøj:
A. STEL med hjul.
B. SKUBBEBØJLE med bremsegreb.
C. To FINGERSKRUER til fast skruning af skubbebøjle på stel.
D. TASKE med tre lynlåse, som kan lynes af stellet. Har Velcro bånd i bund og top, for at holde
tasken oppe på stellet når der kommer last i.
E. HVILESÆDE BETRÆK som kan tages af med Velcro.
F. Punkterer frie HJUL, hvor baghjul har integrerede tippepedaler.
Hvis TaskeRollator ikke er samlet, kan du følge denne beskrivelse.:
Fjern evt. beskyttende emballage.
OBS! Vær opmærksom på at skubbebøjlen og stellet hænger sammen med to bremsekabler. Pas
på du ikke trækker i bremsekablerne. Det vil som regel være en god idé at justere bremserne efter
man har haft skubbebøjlen skilt fra stellet. (Se afsnit med beskrivelse af bremse justering).

Hvis fingerskruerne sidder på stellet,
skrues disse af.
Derefter føres SKUBBEBØJLEN lodret ned
over STEL så rørene kommer udenpå den
massive stel-del med skruehul.

Fingerskruer skrues helt fast i begge sider, så
SKUBBEBØJLEN sidder stabilt på STEL.
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Læs denne vejledning grundigt igennem før TaskeRollator tages i brug og overhold alle forskrifter,
især omkring sikkerhed. Kontakt forhandler ved tvivlsspørgsmål!

Bremsekabel skal være på inderside af stel
når SKUBBEBØJLE sættes på stel.

Det kan være nødvendigt at justere
bremsekabel når SKUBBEBØJLE har
været delt fra STEL.
(Se afsnit om justering af bremser).

Montering
A. SKUBBEBØJLE med bremsegreb på B. STEL
SKUBBEBØJLE med bremse monteres på STEL ved at føre de to ender af skubbebøjlen ned over de
to massive cylindere på stellet så huller i skubbebøjlen sidder ud for gevind hul i hver side af stel.
Pas på at bremsekablerne ikke kommer i klemme eller strækkes uhensigtsmæssigt. Sørg for at de
følger stel mod forhjul inde i taske og at de ikke kommer i vejen når du skal bruge hvilesæde og
fylde rummet i tasken.
Benyt FINGERSKRUER til at spænde skubbebøjle og stel sammen i begge sider. Det er vigtigt at
emnerne sidder korrekt udfor huller og gevind. Kontroller at der er spændt fast ved at løfte i
skubbebøjlen. Det er ikke nødvendigt at bruge værktøj. Fingerskruerne skrues med fingrene.
Det kan være nødvendigt at justere bremserne efter transport eller adskillelse af TaskeRollator.
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Læs denne vejledning grundigt igennem før TaskeRollator tages i brug og overhold alle forskrifter,
især omkring sikkerhed. Kontakt forhandler ved tvivlsspørgsmål!

D. TASKE
Hvis man ønsker at tage tasken af for at udskifte fx med en anden farve eller rense den, lynes op
på de tre lynlåse i bunden udvendigt. Velcro bånd inde i tasken løsnes. Derefter kan tasken let
trækkes af stellet, på samme måde som man ville trække en sweater over hovedet.
For information om andre taske farver og modeller besøg www.inclusion-by-akpdesign.dk

E. HVILESÆDE
Hvis man ønsker at tage betrækket af hvilesæde for at udskifte fx med en anden farve eller rense
det, løsnes Velcro under klapsædet, hvorefter betræk let kan trækkes af.

F. PUNKTERER FRI HJUL
Hvis det virker som om TaskeRollator ikke står plant på jævn grund, kan det være nødvendigt at
justere på sving-forhjul ophæng.

Justering og vedligeholdelse af bremser
Bremseeffekten kan justeres ved at skrue ganske lidt på cylinder ring omkring bremsekabel i hver
side. Bremserne kan justeres uafhængigt af hinanden.
Vi anbefaler jævnligt selv-eftersyn af bremser og hvis man ikke er tryg ved dette anbefaler vi at
kontakte forhandler eller cykelsmed for at aftale et service eftersyn.
Efter lang tids brug må påregnes udskiftning af bremser. Slidtage må påregnes, og hvor meget de
slides er afhængigt af hvor meget de bruges.

Tippepedal
TaskeRollator leveres med forud monteret tippepedal på baghjul, som gør det lettere at forcere
trin og kantstene. Ved et let tryk med den ene fod mens du holder i skubbebøjlen tipper
TaskeRollator let bagud og løftes over forhindringen.
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Læs denne vejledning grundigt igennem før TaskeRollator tages i brug og overhold alle forskrifter,
især omkring sikkerhed. Kontakt forhandler ved tvivlsspørgsmål!

Transport og opbevaring
Hvis TaskeRollatoren af og til skal medbringes eksempelvis i bagagerummet i bilen, kan det være
en fordel at afmontere skubbebøjlen. Ligeledes hvis TaskeRollatoren i længere tid står hen fx i
trapperum. Dette gøres let ved at løsne de to fingerskruer og trække skubbebøjlen op (se afsnittet
om montage). Det er ikke nødvendigt at demontere tasken for at adskille skubbebøjle eller
baghjul. Hvis man ikke har halvtag eller skur til opbevaring af TaskeRollator anbefaler vi at købe et
regnovertræk, se evt. www.inclusion-by-akpdesign.dk da vind og vejr vil påvirke TaskeRollator.

Rengøring og vedligeholdelse
Alle dele kan rengøres med almindelige rengøringsmidler. Aluminiumstellet tåler ikke alkalisk
rengøringsmidler. Med blød børste renses akser på hjul og skruer.
Taske og sædebetræk tåler ikke maskinvask men kan renses eller pletvaskes med sæbevand og
klud eller svamp. Taske kan let lynes af stel og sædebetræk kan let afmonteres ved at åbne Velcro.
For at sikre at TaskeRollator fungerer optimalt anbefales det at udføre regelmæssig efter gang og
renholdelse af bevægelige dele; hjul, bremser. Afhængig af hvor meget TaskeRollator bruges,
mindst halvårligt. Hvis man ikke selv er tryg ved at udføre eftersyn på TaskeRollator anbefaler vi at
man kontakter en cykelsmed eller forhandler, for at købe service eftersyn.
Efter længere tids brug, afhængig af vind og vejr, kan almindelig slidtage sætte sit præg på
materialet på skubbebøjlen, på hjul og på bremserne, samt på taske og sædebetræk. Alle dele kan
udskiftes – kontakt forhandler eller besøg www.inclusion-by-akpdesign.dk for information.

Hvordan man læser label information på TaskeRollator stel
Maximum user mass: 100Kg
Maximum loading mass in bag: 20kg
Maximum width of the rollator: 600mm
For indoor use and outdoor use!
[Inclusion] by AKP design
ID no: 51636

Max. brugervægt
Max. lasteevne
Max. produktvidde
Til indendørs og udendørs brug
Leverandør navn
HMI nummer (www.hmi-basen.dk)

Comfort Orthopedic co., LTD
No 120, Nan Shiang Twueng, shoei shang, shang chia-yi, Taiwan, R.O.C.
MODEL: LY-511
Production Date xxxx
Made in Taiwan
European Authorized Representative Obelis sa 34,
Av. de Tervuren bte 44
B-1040 Brussels Belgium
Tel (32)2.735.59.55
Fax: (32)2.735.60.03
Email: mail@obelis.net
QC Serial no:
xxxxxxxx

Producent navn
Producent adresse
Model navn
Produktionsdato
Produktionsland

CE mærke information

Kvalitets Serie Nummer
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