
Dolomite melody, SoPRANo

Dk Brugsanvisning

Dolomite melody
Brugervægt max 135 kg

Dolomite SoPRANo
Brugervægt max 160 kg

Anvend ikke rollatoren som 

kørestol eller til persontransport.
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Brugsanvisning
Læs denne brugsanvisning grundigt før ibrugtag-
ning.
rollatorerne kan anvendes til både indendørs- og 
udendørsbrug.

siKKerhed
- det er ikke tilladt at stå på rollatoren samt 
 at anvende den til persontransport.
- sid aldrig på rollatoren og spark dig frem med  
 fødderne.
- når du sidder på rollatoren, skal begge bremser  
 være i parkeringsstilling.
- Parkeringsbremserne skal være i bremset 
 stilling, når rollatoren bruges som støtte, når  
 man rejser sig op fra f.eks. en stol.
- rollatoren skal være helt foldet ud og låst, når 
 du går med den. nB! Må kun bruges som gang- 
 støtte.
- udvis forsigtighed ved gang på skråt underlag.
- gå ikke op og ned ad trapper med rollatoren.
- Brug ikke rollatoren på rulletrapper.
- vær forsigtig når kurven er tungt lastet.  
 Max kurv last: 7 kg for Dolomite melody  s,  
 10 kg Dolomite melody M, L og
  max 12 kg for Dolomite SoPRANo.
 OBs! Transport af div. last/genstande skal 
  placeres i kurven eller på bakken  
 (Dolomite SoPRANo). OBs! Kontrollér, at  
 spærren/udklapningsspærren ikke belastes af  
 tryk fra noget tungt i kurven eller på bakken.

saMMenKLaPning
Kurven tages af inden rollatoren klappes sammen.
1. Tryk på udløseren.
2. Træk sædehåndtaget op.
3. rollatoren kan foldes i 2 trin:
a. Trin 1 for at parkere rollatoren stående på hjul.
B. Trin 2 for at gøre rollatoren så flad som  
 muligt til transport. ved trin 2 kan rollatoren ikke  
 selv stå. 
C. udfoldning fra transportstilling. 

udfOLdning
Løft i forreste del af rollator rammen ved 
udpakning eller ved udklapning fra parkerings 
position iht fig. C.
1. når rollatoren foldes ud gives et lille tryk 
  nedad på sædet, således at sammen- 
 klapningsmekanismen låses fast.
 Kontrollér, at spærren er gået i indgreb, når  
 rollatoren er foldet helt ud. 
2. sædet er opklappeligt for at give mere gang-  
 plads og mulighed for lettere at nå  
  ting i skabe etc.
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KøreBreMse
Træk begge bremsegreb opad for at bremse 
under kørsel.

ParKeringsBreMse 
1. for at parkeringsbremse rollatoren tryk 
 kes blødt nedad på begge greb.
 et tydeligt ”klik” fortæller at bremsen 
 er i indgreb.
 Parkeringsbrems aLTid med begge greb. 
2. Parkeringsbremsen frigøres ved et let 
 træk opad.
 Til de brugere, som synes at rollatoren 
 kører for hurtigt og som derfor benytter 
 bremsen meget tit, anbefaler vi en rollator 
 med slæbebremse (tilbehør).

indsTiLLing af Køre-
håndTag
OBs! Bremsen skal være koblet fra før håndtaget 
justeres. 
1. for at indstille håndtagene løsnes højde 
 justeringsskruerne - uden at skrue dem 
  helt ud.
2. indstil den ønskede højde, som normalt 
  måles til håndledet.
3. håndtagene kan vinkelindstilles for at 
  opnå behageligere håndstilling eller 
 aflaste ved rotations begrænsning i 
  håndledene.
4. når indstillingerne er foretaget fastskrues 
  indstillingsskruerne igen (med uret).

OBs!  hvis der er fare for at brugeren eller hjæl-
pepersonale utilsigtet indstiller den valgte højde/
vinkel kan højdeindstillingsgrebene erstattes med 
låsemøtrikker (tilbehør).

MOnTering af BaKKe Og 
Kurv
a. Dolomite melody
B. Dolomite SoPRANo
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På etiketten på rollatoren findes de vigtigste tek-
niske informationer.
 
 1. varenummer.
 2. Produktnavn.
 3. serienummer.
 4. fabrikationsdato.
 5. Max brugervægt.
 6. OBs! se brugsanvisningen.
 7. fabrikantens navn.
 8:  Maks. bredde på rollator
 9:  Producentens navn

vedLigehOLdeLse
for at sikre den optimale sikkerhed og funktion bør rollatoren regelmæssigt gennemgås og 
vedligeholdes:
• Rengør rollatoren med almindeligt rengøringsmiddel, tør efter med en tør klud og sørg for 
 at hjulene holdes rene.
• Kontroller at skruer og bolte er korrekt fastspændte.
• Ved fejl og skader bør rollatoren ikke anvendes. Tag omgående kontakt med terapeuten eller 
invaCare® 
Ved uautoriserede ændringer/reparationer udenfor Dolomite/iNVACARe kontrol 
påtages intet ansvar.
Max brugervægt: Dolomite melody: 135 kg, Dolomite SoPRANo: 160 kg.

ANViSNiNG FoR DeStRUeRiNG AF PRoDUkt oG FoRPAkNiNG:
når produktet er opbrugt skal dette samt tilbehør og forpakningsmateriale sorteres på en  
korrekt måde. de enkelte dele kan skilles og behandles ifølge materialebetegnelsen.

JusTering af BreMser
hvis rollatoren bremser utilfredsstillende justeres med 
en umbraconøgle nr. 3 (medfølger ikke).
anbefalet afstand mellem bremsepal og hjul er 
0,5 mm.

Producent:
invaCare dOLOMiTe aB, Box 200, 343 75 diÖ, sWeden
TeL +46 (0)476 535 00, faX +46(0)476 535 99

salgsselskaber:
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
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