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Bremser 

 

For at bremse rollatoren, skal der trykkes på begge de sorte håndtag.  

 

Rollatoren med trykbremser bruges på begge håndgreb. 

 

 

Placering af håndgrebene 

Håndgrebene kan drejes opad til et max. på 15̊ for at opnå en bedre gå position og mere komfort.  

Husk at kontrollere, at grebet efterfølgende er strammet ordentligt. 
 

Brug af bremserne 

På rollatoren med sorte sving håndtag, skal begge håndtag trykkes ned, indtil de siger ”klik”.  

For igen at løsne bremsen, skal begge håndtag trykkes tilbage til oprindelig position. 

Provo rollatoren med trykbremser, kan ikke benyttes til at sidde på, medmindre Premise parkerings 

bremser er monteret. 

 

Genoptaget brug af rollatoren 

Når Provo rollatoren igen ønskes i brug (se brug af bremsere) vippes rollatoren let tilbage, mens 

håndgrebene trykkes ned. Rollatoren til nu foldes ud på dets fire hjul, og er klar til brug. Løsn 

bremserne, og kontrollér, at sikkerhedshaspen er på.  

 

Årligt eftersyn 

Det anbefales, at alle bevægelige dele smøres årligt. Samtidig bør alle skruer og møtrikker 

efterspændes, og bremsekabler efterses. Kontrollér, at hjul ikke er opslidt eller revnede.  

Når alt dette kontrolleres, er rollatoren altid forsvarlig og brugbar. 

Rollatoren kan rengøres med en blød, fugtig klud, eller med et andet, lignende produkt.  

Grove og slidende rengøringsprodukter kan ødelægge syntetiske dele, epoxy belægning eller 

kromlaget på skubbebegreb. 

 

CE certificering 

Provo rollatorer har været certificeret med ISO standarder i henhold til CE og ISO normer EN12182, 

EN1985 og EN ISO/DIS 11199-2. Provo rollatoren er testet i overensstemmelse med KboH guidelines 

og er GQ certificerede.  

Alle Provo rollatorer har CE mærkat med de relevante detaljer, som i eksemplet herunder. 

 

 

Instruktion til brug af alle rollatorer 
Serveringsbakke 

Serveringsbakken kan bruges til sikkert at indtage en kop te eller kaffe. For tredje generation: husk 

at lade bakken sidde på. Ved at folde denne fremad, kan den fungere som låg på din kurv. 

 

Indkøbskurv 

Indkøbskurven kan bruges til at opbevare dine varer under indkøb. Kurven kan tømmes ved blot at 

løfte den af. Hvis kurven skal udskiftes, vær da opmærksom på ikke at knække eller fastklemme 

bremsekabler. 

 

Kurv og tilbehør 

Hvis du ikke bruger kurven, kan du i stedet bruge enheden til at fragte din indkøbspose. 

Der findes flere typer tilbehør, såsom underarmsstøtte, skubbegreb frem for sidehåndtag, ensidet 

bremsesystem eller omvendt bremsesystem 

 

Albuekrykke eller stok holder 

I den specielle holder, kan du placere din albuekrykke eller stok. Holderen passer til stokke og 

krykker med en diameter på 18 til 22mm. 

 

Opbevaring og transport 

For at opbevare og fragte din rollator i bil, bus eller tog, skal serveringsbakke og kurv først aftages. 

På højre side af rollatoren findes et stort, rødt håndtag. Når dette trykkes frem, kan rollatoren 

trækkes opad med det vandrette stel under sædet. 

For tredje generation: Det er meget nemt at folde rollatoren sammen, og gøre ved at skubbe det 

røde håndtag op gennem åbningen i sædet.  

 

Bremser 

Ved at løsne eller stramme justeringsskruen på midten af bremsekablet, kan du indstille 

bremseklodserne til at ramme dækkene korrekt, når bremsen bruges. 

Provo rollatoren er udstyret med en fastspændingsfører. Kablerne kan føres gennem denne, så de 

ligger langs med rollatorstellet. Dette vil forhindre, at kablerne kommer i klemme med andre 

genstande.  

Hvis kurven skal udskiftes, vær da opmærksom på ikke at knække eller fastklemme bremsekabler 

(se billede.) 
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Hjul 

Din Provo rollator har som standard Polyurethan gummihjul, og denne type gummihjul kræver ingen 

vedligeholdelse. 

Hvis din rollator har monteret trykluftdrevne hjul, er det vigtigt at disse har det korrekte lufttryk. 

Hvis trykket er for lavt, vil bremserne ikke virke korrekt, eller kan risikere at trække rollatoren til 

højre eller venstre. Dækkene kan påfyldes ved hjælp af den medfølgende ventiltransformer. 

Ventiltransformeren kan skrues på ventilen, så der kan benyttes en cykelpumpe til at opnå det 

oprindelige dæktryk. Aftag ventiltransformeren, og opbevar denne et sikkert sted. 

Ventiltransformeren følger kun med til rollajtorer med trykluftsdrevne hjul. 

Hjul størrelsen for letvægtshjul er 200x30 mm, og alle andre typer hjul er 200x50mm. 

Polyuretan gummihjul og trykluftsdrevne hjul er beregnet til både indendørs og udendørs brug, og 

kan begge renses med en børste. 

 

Antifolde mekanisme 

Såfremt du ønsker at folde din rollator sammen, bedes du venligst læse nedenstående instruktion.  

På højre side af rollatoren findes et rødt håndtag. Ved at presse håndtaget ind imod stellet, frigøres 

antifolde mekanismen. Vær ekstra forsigtig med ikke at få fingre i klemme (se billeder.) 

Dette gælder dog ikke for tredje generations Provo rollatorer. 

 

Automatisk antifolde mekanisme for alle Provo rollatorer 

Når du igen ønsker at benytte rollatoren, vil sikkerhedshaspen automatisk falde på plads for at sikre, 

at rollatoren ikke folder sammen under brug. 

Når du ønsker at folde rollatoren sammen, skub da med én hånd på antifolde mekanismen, og træk 

med den anden hånd op i tværstangen under rollatorsædet. 

  
 

 

 

Korrekt brug: Dette er den korrekte måde at folde rollatoren sammen 

Ukorrekt brug: Foldes rollatoren sammen på denne måde, risikeres det, at fingre kommer i 

klemme.  

Kontroller altid, at sikkerhedshaspen er faldet korrekt på plads. 

 
 

Samling af antifolde mekanismen til tredje generations Provo rollatorer 

Se tegning for nummervejledning. Placér del 4 i håndtagets åbning. Placér det røde håndtag (1) 

mellem beslagene under sædet. Placér skruen (2) in stellet. Sæt møtrikken (3) på skruen, og 

fastspænd forsigtigt.    

Lad indhakket(B) på antifolde mekanismen(A) hvile på tværstangen, og efterspænd møtrikken. 

Kontroller altid, at antifolde mekanismen er korrekt placeret. 

Kontroller altid, om foldemekanismen er slået til, når du bruger rollatoren. 

Håndgreb 

For at justere højden og placeringen af håndgrebene, løsn da håndtaget under håndgrebene. Løft da 

håndgrebet til den ønskede højde, dog maximalt til glatte, markerede område på røret, som vist på 

billedet. Det glatte, markerede område må IKKE være synligt efter justering.  

Den vandrette linje på siden af grebet afgør placeringen af håndgrebet. Denne linje SKAL altid være 

synlig i fordybningen under håndtaget. Fastspænd igen håndtaget, når den ønskede højde og 

placering er fundet.  

 

Parkering og brug af sædet 

Fjern serveringsbakken, og husk altid at aktivere bremserne før du sætter dig ned på rollatoren. Når 

bremserne er slået til, vil rollatoren ikke længere kunne bevæge sig.  

Ved at holde fast i håndgrebet, er det muligt sikkert at dreje rundt og sætte sig ned. Gentag dette, 

for igen at komme op at stå.  

En rollator med et skubbegreb kan kun bruges til også at sidde på, såfremt en parkeringsbremse er 

monteret. Siddehøjden vil i så fald blive reduceret med to-tre centimeter. 
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