
Rolator ortopedic cu patru roti
Montaj, reglaje, utilizare

Montare mânere de susținere
Cele  doua mânere de susținere  (3)  se introduc în  locașurile  de la  partea 
superioara a scheletului de otel (7). Se alege înăl  țimea optima, se aliniază 
perechea de gauri din schelet cu una din perechile de gauri de pe mâner, se 
introduce  șurubul  din  interior  către  exterior  prin  toate  cele  4  gauri,  se 
înșurubează piulița fluture (4), conf figura de mai jos



Înălțimea  optima:  utilizatorul  în  picioare,  la  verticala,  intre  mânerele  de 
susținere, acestea trebuie sa fie poziționate aproximativ  în  dreptul  fiecărei 
incheieturide la mâini.

Plierea rolatorului

Se  ridica  coșul  de  depozitare  (9)  și  se  înlătură,  se  ridica  în  sus  meneta 
dispozitivului de blocare (5) și se tine în aceasta poziție, în caz contrar revine 
și  bblochează din nou rolatorul.  Se apropie prin împingere rotile din spate 
către cele din fata. In acest mod lungimea rolatorului se reduce considerabil  
fiind pregătit pentru transport sau depozitare.
Deplierea rolatorului
Se îndepărtează rotile din spate fata de cele din fata la distanta maxima admisa,  

se  apasă  în  jos  maneta  mecanismului  de  blocare  (5),  se  fixează  coșul  de 

depozitare pe cele 2 cârlige de susținere. Rolatorul este gata de utilizare.cârlige

Frânele rolatorului
Rolatorul  are  doua  frâne  (2)  cate  una  pentru  fiecare  roata  din  spate, 
blocându-le prin intermediul saboților de frâna (8)
Franaa de serviciu
In timp ce împingeți rolatorul cu mâinile sprijinite pe mânerele (1) dacă trageți 
cu degetele în sus pârghiile frânei (2) acestea vor bloca rotile. Daca eliberam 
pârghiile (2) rolatorul va putea fi deplasat din nou
Frana de siguranța
Daca staționați o perioada oarecare de timp, sau dacă dori ți sa va a șezați 
pe bancheta (9) rolatorului pentru odihna, trebuie sa asigurați rolatorul sa nu 
se  deplasezaaccidental.  Pentru  aceasta apăsați  amândouă pârghiile  (2)  în 
jos, apare un punct în care efortul trebuie sa fie ceva mai intens după care 
pârghiile (2)  ramarămân în jos iar  rotile din spate sunt  blocate permanent. 
Când  doriți  sa  va  reluați  deplasarea  ridicații  pârghiile  (2),  rotile  se  vor 
debloca.


