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ROLLATOR DYNALIFE

GENERELT
Rollator Dynalife er en moderne 4-hjuls rollator i aluminium med meget 
gode trilleegenskaper. Leveres som standard med trådkurv, ryggbånd, 
serveringsbrett og krykkeholder.
Standardfarge sølv.

Rollatoren skal ikke benyttes som en rullestol 
eller annet hjelpemiddel.

Innhold:
Montering .......................... side 2
Bremser - bruk  ................. side 3
Rengjøring vedlikehold ..... side 4
Gjenbruk  ........................... side 4
Bremser - justering ........... side 4
Bremser - bytte av wire .... side 6

1. Sett understellet på gulvet og 
 plasser de 2 kjørehåndtakene 
 ned i rammen (bilde A).
2 Still håndtakene i passende 
 høyde og lås med medfølgende 
 skrue, skive og mutter 
 (bilde B).
 Trekk rattet godt til. Kontrolleres 
 periodisk også under bruk.

3 Plasser kurven over nedre stag 
 og trykk ned setet.
4 Kurven fjernes før rollatoren 
 legges sammen.

Ikke plasser håndtakene høyere 
enn sikkerhetsmerket angir!

A

B
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BREMSER
Rollatoren bremser på begge hjul 
ved å trykke håndtakene lett opp 
med passende kraft (bilde C).

Parkeringsbremsen aktiveres ved å 
trykke bremsehåndtakene ned 
(bilder D eller E) og utløses ved å 
trekke håndtakene opp. Det skal 
høres et klikk. Det anbefales at 
parkeringsbremsen er aktivert når 
rollatoren ikke er i bruk. C

D

E

Parkeringsbremsen skal alltid 
være inntrykt når bruker setter 

seg på setet.
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RENGJØRING/ VEDLIKEHOLD 

UTFØRT AV BRUKER
For at din rollator skal fungere best mulig til enhver tid kreves det et 
visst vedlikehold.

Smuss og skitt tørkes av regelmessig etter behov med vanlig rengjø-
ringsmiddel og vann.

1. Kontroller at bremsene fungerer som de skal. Kontroller at smuss og 
 skitt på bremser og hjul ikke reduserer bremseeffekten.
2. Kontroller jevnlig alle muttere, bolter og skruer og stram disse ved 
 behov.

KLARGJØRING VED GJENBRUK
Ved gjenbruk skal følgende kontrolleres:
1. Understellet skal ikke være skadet eller skjevt.

2. Påse at kjørehåndtak, bremsehåndtak, sete, ryggbånd og hjul er 
 ubeskadiget og at rollatoren kan legges enkelt sammen.       

3. Kontroller at kjørebrems og parkeringsbrems fungerer feilfritt. 
 Juster bremser om nødvendig og skift wire ved behov.

4. Kontroller at alle hjulene er godt fastskrudd.

5. Rollatoren høytrykkspyles eller rengjøres med vanlige 
 rengjøringsmidler.
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JUSTERING AV BREMSER
Dette kan gjøres på 2 måter: 
1. Stram bremsen ved å skru 
 strammeskruen (A) utover mot 
 wiren. Skru låsemutteren mot 
 håndtaket etter endt justering.

2. Dersom strammingen i pkt. 1 
 ikke er tilstrekkelig, skru opp bolt 
 B i pilens retning mot wiren. 
 Dette vil stramme bremsen.

A

B
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BYTTE AV BREMSEWIRE
Ved bytte av bremsewire kan denne 
prosedyre følges:
1. Skru ut skrue 1 og fjern den 
 defekte bremsewiren.

2. Demonter bremsehåndtaket og 
 sett inn det smale hodet på
 den nye bremsewiren i hullet  
 på håndtaket. 
 Plasser den andre enden av 
 bremsewiren i bremsesko-
 enheten på hjulet.

3. Hold nede bremseskoen til den 
 trykker på hjulet. Stram wiren 
 med tang og skru inn feste-
 skruen på siden.

4. For å innstille bremsewiren, se 
 pkt. 1 Justering av bremser.

1
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PB 163, 1501 Moss
Tlf: 6924 4400, faks: 6924 4500

E-post:post@handicare.no
www.handicare.no

Advarsel: Innholdet i denne brukermanualen er kun ment som informasjon. Denne 
informasjonen kan endres uten forvarsel og må derfor ikke oppfattes som forpliktelser 
fra Handicare AS. Handicare AS påtar seg intet ansvar, juridisk eller økonomisk, for 
eventuelle feil eller unøyaktigheter som kan finnes i denne brukermanualen. Alle 
produktene som er nevnt i denne brukermanualen, er registrerte varemerker og kan 
ikke benyttes i andre sammenhenger uten samtykke fra Handicare AS.
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Garanti: Denne garantien gjelder for alle nye OS rollatorer/gåbord solgt gjennom 
autoriserte Handicare AS-forhandlere.
2 års garanti for varen gjelder fra leveringsdato. Handicare AS garanterer at varen 
skal være fri for feil både med hensyn til materiale og utførelse, og oppfylle alle krav 
spesifisert i salgsbrosjyren. Handicare AS garanterer gratis reparasjon, vedlikehold og 
bytte av eventuelle defekte deler, forutsatt at dette har inntruffet under normal bruk 
som beskrevet i brukermanualen.

All reklamasjon, bytting av deler og service som skal dekkes under nedenforstående 
begrensede garanti, må presenteres Handicare AS skriftlig innen 45 dager etter 
hendelsen for å oppnå kompensasjon.  

Ekskludering og begrensning
- Utstyr som er tilpasset av andre enn Handicare AS eller en representant fra   
 Hjelpemiddelsentralen, blir ikke dekket av denne garantien.
- Dekk, slanger og salmakerarbeid er ikke dekket av denne garantien.
- Enhver ødeleggelse på tilleggsutstyr blir ikke dekket av denne garantien.
- Utstyr som er uforsvarlig behandlet  eller brukt  på en måte som strider mot  
retningslinjene i vår brukermanual, vil ikke bli dekket av garantien.

Fremgangsmåte ved garantisaker
Utstyr som viser seg å ikke fungere tilfredsstillende, skal returneres til den 
autoriserte Handicare AS-forhandler som man kjøpte utstyret fra. Forhandleren 
vil foreta nødvendig reparasjon og service. Handicare AS vil gjøre sitt ytterste for 
å forsyne forhandleren med nødvendige deler for å fullføre reparasjonen, men 
garantien dekker verken frakt av utstyr til og fra forhandleren eller erstatning for 
kjøperens rullestol mens den blir reparert.

Dersom kjøperen ikke kan levere tilbake utstyret til den autoriserte Handicare AS- 
forhandleren som solgte det, skal kjøperen kontakte Handicare AS' hovedkontor 
tlf.  6924 4400 i Norge for å få navnet på en autorisert forhandler som kan foreta 
garantireparasjonen. Kjøperen skal ha klart for seg modellnummer, serienummer, 
kjøpedato og beskrivelse av utstyrets feil ved all kontakt med forhandleren.


