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INSTRUKCJA OBSŁUGI 201 - DELTA

Dane techniczne

Szerokość 63 cm

Długość (po rozłożeniu) 58 cm

Waga 7 kg

Regulacja rączek do pchania

87-99 cm

Kółka 8 x 1 ¼  (Ø 200 mm)

Hamulce wielofunkcyjne

Max. nachylenie 7°

Maksymalne obciążenie

max. 130 kg

Dziekujemy za zaufanie jakim nas

Państwo obdarzyliście wybierając

wyroby  VERMEIREN.

Przed użyciem należy zapoznać się z

niniejszą instrukcją.

Po otrzymaniu proszę sprawdzić

Po rozpakowaniu należy sprawdzić czy

wyrób jest kompletny. Zawartość

opakowania:

• Rama, czterech kółkach

• Rączki do pchania z hamulcami

• Koszyk na zakupy

• Plastikowa półeczka

• Worek

• Instrukcja obsługi

Proszę sprawdzić wyrób pod katem

zniszczeń w transporcie. Jeśli wyrób

nosi ślady uszkodzeń w transporcie

proszę zastosować się do poniższej

procedury:

• Proszę skontaktować się i poinfor-

mować firmę transportową

• Sporządź listę uszkodzeń

• Skontaktuj się ze sprzedawcą

Zastosowanie

Rolator służy do podparcia dla osób,

które mają nie wystarczająco siły w no-

gach podczas; samodzielnego stania ,

lub poruszania się. Gwarantuje lepszą

stabilność, podparcie i bezpieczeństwo

podczas chodzenia.

Może być używany wewnątrz

pomieszczeń jak również na zewnątrz.

 Aczkolwiek nie może być używany

przez osoby ze słabymi rękami z dys-

funkcjami ramion oraz przez osoby z z

zachwianym poczuciem równowagi.

Rolator nie służy do przewożenia osób

i rzeczy. 

Montaż

• Rozłóż  Podpórkę I upewnij się, że

została prawidłowo zablokowana (patrz

rysunek)

• Proszę ustawić rączki do pchania

przodem do ramy rolatora. 

• Jeśli potrzeba , proszę wyregulować

linkę od hamulca.
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• Proszę ustawić rączki do pchania na

wymaganej wysokości.

Składanie/rozkładanie
Aby złożyć podpórkę należy ściągnąć

tackę , koszyk oraz worek. Następnie

pociągnij do siebie specjalny uchwyt

blokujący(1) (uwaga na palce).

Mocno chwyć rączki i złóż do wewnątrz.

Aby rozłożyć podpórkę postępuj

odwrotnie. Przed  używaniem podpórki

należy upewnić się, że blokada została

prawidłowo zaciągnięta.

RAczki do pchania

Rączki do pchania można regulować na

wysokość. Aby wyregulować wysokość

rączek należy poluzować śruby po obu

stronach rolatora. Rączki do pchania

powinny być ustawione na wysokości

nadgarstków stojącej osoby. 

Zaciśnij dokładnie śruby. Regulacja

pomiędzy minimalną wysokością a

maksymalną jest widoczna na

znaczniku rurki rączki do pchania. Jeśli

ustawiona wysokość będzie ponad

znacznikiem maksymalnej wysokości,

spowoduje to niestabilość rolatora.

Należy używać obu rączek do porusza-

nia się rolatorem.  

Przed używaniem rolatora należy up-

ewnić się, że rączki są poprawnie za-

montowane.

Hamulec  (rys. 1)

Rolator został wyposażony w wielo-

funkcyjny hamulec.  

Uchwyt hamulca pod rączką do pchania

może pracować jako hamulec standar-

dowy jak również jako hamulec

parkingowy.

Aby używać hamulca jako standard-

owego należy uchwyt hamulca zacią-

gać do góry. Aby używać hamulca jako

parkingowego należy uchwyt hamulca

odepchnąć w dół do momentu aż

usłyszy się charakterystyczny dźwięk

włączenia hamulca. Koła w tym mo-

mencie są zablokowane aby je

odblokować należy pociągnąć

ponownie uchwyt hamulca do góry

(należy używać obydwu hamulców

parkingowych na raz). Przed uży-

waniem rolatora należy sprawdzić

funkcjonowanie hamulców.

Koszyk

Koszyk na zakupy wiesza się z przodu

ramy rolatora na dwóch haczykach.

Plastikowa tacka
Tackę kładzie się na koszyku. 

Max. obciążenie 5 kg.

Worek
Worek używa się do przechowywania

drobnych rzeczy. Upewnij się , że
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wszystkie zatrzaski mocujące są za-

trząśnięte.

Bezpieczeństwo

Należy się upewnić, że podczas używa-

nia rolatora nic nie blokuje kół (kamień

lub inna przeszkoda).

Należy się upewnić, że ani kabel ani

sam hamulec nie są zablokowane lub

uszkodzone.

Należy się upewnić, że hamulce są za-

wsze w trybie parkingowym przed uży-

waniem rolatora. 

Kiedy użytkownik jest pewny, że jego

wyprostowana postawa jest stabilna i

pewna można odblokować hamulce.

Przed używaniem należy upewnić się,

że śruby blokujące  rączki do pchania

są dokładnie dociśnięte.

Należy sprawdzić, czy blokada służąca

składania i rozkładania rolatora działa

poprawnie. 

Posługiwanie się rolatorem do

chodzenia jest dozwolone tylko wtedy

kiedy użytkownik czuje się stabilnie i

komfortowo oraz dwie ręce spoczywają

na rączkach do pchania. 

Nie należy chwytać rączek do pchania

wilgotnymi dłońmi . Ręce mogą się

ześliznąć z uchwytów i w ten sposób

użytkownik może utracić równowagę.

Jeśli podczas używania rolatora

użytkownik poczuje się zmęczony,

należy zablokować hamulce i usiąść na

półce. 

Maksymalna dopuszczana waga

użytkownika to 130 kg i rolator może

być używany tylko na równej

powierzchni.

Nie należy używać rolatora na

schodach lub na nierównej nawierzchni

maksymalna wysokość nierówności 40

mm.

Podczas używania rolatora na

zewnątrz, staraj się aby powierzchnia

była równa i stabilna. Należy unikać

krawężników i głębokich dziur.

Nie należy używać rolatora w ruchu

ulicznym tylko na chodniku.

Należy unikać ścieżek wyboistych i pi-

aszczystych. Grozi utratą kontroli nad

rolatorem i stabilności.

Należy unikać ścieżek bardzo

stromych.

Nie należy używać rolatora do prze-

wożenia osób lub innych rzeczy.

Proszę dokładnie zapoznać się z in-

strukcją w zakresie bezpieczeństwa i

serwisu. Producent nie bierze

odpowiedzialność za zniszczenia

spowodowane przez nie właściwe

użytkowanie i konserwację.

Konserwacja

Zaleca się do czyszczenia rolatora uży-

wanie roztworu wody z mydłem. Płyn

do czysczenia powinien mieć PH na

P

28



poziomie przynajmniej  6. Nie należy

używać środków czyszczących zawier-

ających rozpuszczalnik. Należy zawsze

zwrócić uwagę na instrukcję środka

czyszczącego. Do czyszczenia należy

używać wilgotnej ściereczki oraz let-

niego płynu. Unikać przemoczenia. Nie

należy używać metalowych szczotek

oraz żadnych innych ostrych przyborów

czyszczących. 

Regularna konserwacja zapewni długi

okres prawidłowego funkc-jonowania

rolatora.

Dezynfekcja

Do sterylizacji należy używać środków

dezynfekujących odpowiednich dla

powłok lakierowanych oraz drewna.  

Należy zawsze zwrócić uwagę na in-

strukcję środka dezynfekującego. Za-

leca się  stosować środki sprawdzone

które są na Instytutu Roberta Kocha (in-

formacje mozna uzyskać na stronie:

www.rki.de).

Naprawy / Serwis / Przeglądy 

Należy używać tylko oryginalnych

części zamiennych dostarczonych

przez producenta. Jeśli to możliwe

należy korzystać z serwisu dostawcy.

Przed każdym używaniem rolator

powinien być sprawdzony pod wzglę-

dem :

• Kompletnośći części składowych

• Funkcji regulacyjnych 

•  Funkcjonowania kółek (stabilność,

właściwości jezdne, mocowanie śrub)

•  Ramy, (uszkodzenia , deformacje,

stabilność)

•  Tacka, (pęknięcia, dziury)

• Uszkodzenia powłoki lakierniczej

(usunąć mozliwą rdzę i przemalować)

Vermeiren Polska
Sp. z. o. o.

ul. Łączna 1

PL-55-100 Trzebnica 

Tel.: +48(71)3874200

Fax: +48(71)3870574

info@vermeiren.pl

www.vermeiren.pl
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