
Rolator ortopedic cu patru roți cod RX 146
Montaj și utilizare

Părți componente

1. mâner de sprijin reglabil în înălțime
2. pârghia de acționare a frânei
3. șurub și piuliță fluture pentru fixarea în înălțime a mânerelor de sprijin
4. spătar de sprijin, învelit în spumă poliuretanică
5. șezut, 36x32 cm, din spumă poliuretanică acoperit cu piele sintetică
6. sistemul de pârghii pentru plierea rolatorului
7. pârghia frânei, câte una pe fiecare roată din spate
8. roți de rulare, diametrul 20 cm
9. coș pentru cumpărături, detașabil
10. schelet din aluminiu

Montaj
Rolatorul este ambalat într-o cutie de carton, parțial montat pentru a ocupa un spațiu minim. După
extragerea din ambalaj trebuie să efectuați următorii pași
- pune-ți rolatorul pe o suprafață plană, apăsați în jos, din ambele parți tija 6 pentru a deplia
scheletul rolatorului, coborâți la orizontala șezutul „5”. Mânerele „1” se introduc stânga – dreapta în
locașele lor, se fixează la o înălțime convenabilă utilizatorului, se fixează în aceasta poziție utilizând
șurubul și piulița fluture „3”. În acest moment rolatorul este gata de utilizare.

Mod de folosire
Rolatorul are două moduri de frânare:
- frâna de serviciu, în timpul deplasării dacă doriți sa vă opriți brusc, ridicați pârghiile „2” către
mânerul „1”, pârghiile „7” vor apasă pe roțile din spate oprind înaintarea rolatorului. Dacă eliberați



pârghiile 2, roțile spate se vor debloca și puteți sa reluați deplasare.
- frâna de ajutor, în momentele de pauză, când vreți să vă așezați pe rolator etc, acesta trebuie sa
rămână imobilizat. Pentru aceasta apăsați în jos pârghiile „2”, roțile spate se vor bloca, rolatorul este
imobilizat și poate fi folosit în siguranță pentru ședere. Ca să reluați deplasarea ridicați pârghiile „2”
, roțile spate se deblochează.

Plierea rolatorului

- ridicați șezutul „5” conform direcției „a”
- ridicați din ambele parți tija „6” conform direcției „b”
Partea din față a rolatorului se apropie de partea din spate, se reduce gabaritul rolatorului în vederea
transportului.

Întreținere
Rolatorul nu necesită o întreținere deosebită, după utilizare se curață folosind o cârpă umedă și
eventual soluție de săpun lichid


