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1. Generel information

Kære kunde

Denne brugervejledning indeholder en beskrivelse, og vigtig vejledning for at sikre korrekt og sikker 
brug af produktet. Det er vigtigt, at De læse denne vejledning omhyggeligt, før De tager produktet i 
brug Det er især vigtigt at læser sikkerhedskravene og følge disse.

Vi udvikler løbende vores produkter, og vi forbeholder os ret til uden yderligere varsel at ændre
specifikationer og funktioner af produkter.

Formålsbeskrivelse
Denne Mobilex rollator er beregnet til personer, som pga.bevægelsesproblemer har brug for støtte 
ved gang, men som selv er i stand til at bruge rollatoren uden at komme til skade eller øve skade på 
andre.

NB
Rollateren må kun bruges af personer, der pga. deres sundhedstilstand har brug for stabil støtte ved
gang. Rollatoren bør ikke bruges af personer med eksempelvis balanceproblemer eller svækket
muskelkraft, og som derfor ikke kan bruge rollatoren uden selv at komme til skade eller skade andre. 
Den endelige beslutning om at vælge den rigtige type hjælpemiddel afhænger af tilstanden af den 
enkelte patient, og skal altid tages af en professionel f.eks læge eller fysioterapeut

Hvis du har spørgsmål, bedes du tage kontakt til din forhandler eller direkte til

Mobilex A/S
Grønlandsvej 5 Telefon +45 87 93 22 20 
DK-8660 Skanderborg Telefax +45 87 93 17 77
Danmark E-Mail: info@mobilex.dk

2. Sikkerhedsanvisninger
• Benyt kun produktet i fejlfri tilstand.
• Hvis der opdages mangler eller fejl på produktet, skal der øjeblikkeligt rettes henvendelse til

forhandleren.
• Vær opmærksom på oplysningerne på typeskiltet.
• Benyt kun produktet til det oplyste formål.
• Der  må  ikke  laves  konstruktionsændringer  på  produktet  uden  producentens  skriftlige

tilladelse.
• Pas på ikke at få fingrene i klemme eller få andre skader ved alle rollatorens samlinger samt i

forbindelse med justeringer, sammenklapning m.m.
• Tjek at bremsen fungerer inden ibrugtagning
• Benyt kun rollatoren, når den er fuldt udklappet og med låsemekanismen helt fastlåst
• Produktet må kun anvendes på et plant og stabilt underlag og kun indendørs
• Alle hjul skal til hver en tid være i kontakt med underlaget. Dette sikrer, at rollatoren er i

balance, og derved undgås evt. uheld.
• Når bremsehåndtaget aktiveres, skal begge hjul blokeres på èn gang
• Efterlad aldrig en rollator ulåst i bremsefuntionen
• Produktet må ikke anvendes af brugere med en vægt over 100 kg. Kurven kan max. bære 5

kg.
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3. Beskrivelse
Mobilex ”Jaguar” rollatoren har en aluminiumsramme og er udstyret med 4 hjul. Aluminiumsrammen 
gør det let at folde rollatoren sammen samt opbevare og transportere den. Den er let at manøvrere 
og er tilstrækkelig stabil. Skubbehåndtagene kan indstilles i højden. Rollatoren er fra fabrikken af 
udstyret med en taske og en bakke.

Rollatoren er leveret i et karton som indeholder følgende:
✔ 1 aluminiumsramme med hjul, taske med lynlås samt bakke
✔ 1 skubbehåndtag med bremsehåndtag
✔ 1 brugervejledning

Samlevejledning
• Tag rollatoren ud af kartonen og stil den på gulvet.
• Sammenlign med listen ovenfor. Hvis der skulle mangle noget, bør De ikke fortsætte med 

montering, men straks kontakte deres leverandør.
• Støt håndtaget med den ene hånd og med den anden hånd tag fat i den bagerste rammedel 

og træk den forsigtigt bagud.
• Pres forsigtig håndtaget ned indtil rammen er fuldt udfoldet
• Rollatoren er først udfoldet når låsemekanismen er klikket ud.
• Stil den udfoldede ramme på en plan overflade. Alle 4 hjul skal røre underlaget.
• Kontroller altid at rollatoren er stabil og låst, når rollatoren er udfoldet
• Juster håndtaget til samme højde i begge sider (se også funktionsbeskrivelse).
• Sikre at de røde låseknapper er forsvarligt sikret, og at håndtaget ikke kan bevæge sig når de 

belastes.
• Kontroller altid at rollatoren og skubbehåndtaget er forsvarligt låst, FØR De tager produktet i 

brug
• Manglende overholdelse af disse advarsler kan resultere i personskade.

Funktionsbeskrivelse
• Juster højden af skubbehåndtaget, så håndtagets højde er ud for håndledet, når brugeren stå

med hånden ned langs siden . Juster højden ved at løsne de røde trykknapper placeret
øverste på rammen Derefter juster håndtaget til den ønskede højde og luk låseknappen
sikkert.

• Sikre at alle justeringer er sikret, og at hjul og bevægelige dele er i god stand før brug.
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Jaguar rollator
For indoor use only

Max. 100 kg 

Produced Serial no.

Max. Width = 54,5 cm 

Max. load in basket = 5 kg 
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Bremse
• For at bremse rollatoren skal De blot trække opad i bremsestangen, og holde den så længe De

ønsker hjulene bremset. For at udløse bremsen skal De blot slippe bremsestangen.
• For at låse bremserne i”parkeret" position i længere periode skub bremsehåndtaget op og lås 

det med den røde C-clip. Når den skal frigøres igen trækkes der op i håndtaget, og den røde 
clip frigøres ved at skubbe den frem.

• Når rollatoren anvendes i stationær position, skal bremsen være aktiv.
Sammenfoldning

• Fjern bakken på rollatoren
• Tryk på knappen for sammenfoldning, og pres forsigtigt den bagerste rammedel imod den

forreste, for at folde rollatoren sammen.
Transport anbefaling

• Rollatoren er let at folde sammen for bekvem transport. Hvis det er nødvendigt at 
transportere den, anbefaler vi at folde den, som det er skrevet i beskrivelsen ovenfor. 
Rollatoren skal transporteres på en måde, som er stabil og uden risiko for uønsket udfoldning.

Tilbehør
Der leveres ikke yderligere tilbehør til denne Mobilex rollator.

4. Tekniske data

Produktlabel
Findes på den nederste rammedel

Billede af produktlabel (eksempel)

5. Vedligeholdelse
Normalt snavs på metal- og plastdele kan fjernes med gængse rengøringsmidler. Benyt kun milde
sæbemidler, Der må ikke anvendes stærkt basiske rengøringsmidler, opløsningsmidler eller
skuremidler, ej heller stive børster og skarpe genstande til rengøringen. Trods den stabile 
konstruktion og brugen af modstandsdygtige og korrosionsbestandige materialer vil
rollatoren blive udsat for et vist slid. Det anbefales derfor at få en fagmand til at tjekke den efter
jævnligt (min. én gang årligt). Ved en sådan kontrol bør følgende tjekkes:

✔ Rollatorstellet
✔ Skubbehåndtaget og grebet
✔ Bremsegreb og bremsekabler
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Mobilex Rollator Jaguar

Højde af skubbehåndtag (justérbar) 83,5 - 94,5 cm
Mål af foldet rollator (H x W x D) 83,5 x 54,5 x 27 cm
Total bredde 54,5 cm
Længde (dybde) åben / sammenfoldet 66 cm / 27 cm
Vægt 6,3 kg
Max. belastning (rollator / taske) 100 kg / 5 kg
Bremser 2 låsbare med parkeringsfunktion
Hjul Forhjul og baghjul: 7" (175 x 27 mm)

Orange
Varenr. 312410

Lyseblå
Varenr. 312411
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✔ Styregafler og forhjul
✔ Baghjul med bremser
✔ Alle låseanordninger
✔ Indkøbstasken
✔ Check efter om der mangler nogle montagedele (fx møtrikker, skruer, nitter...) og om de fungerer 
og er i god stand

6. Generel problemløsning

Problembeskrivelse Mulige årsager Løsning

Rollatoren kan kun med besvær
skubbes eller styres

Der er skidt mellem hjulene og
gaflerne

Rengør mellem hjul og gaffel. Aftag
evt. hjulet. Smør de bevægelige
dele med smøreolie

Bremserne virker ikke som de skal
eller én af bremserne virker bedre
end den anden.

Bremseskoene er slidte eller
bremserne er ikke justeret korrekt.

Forsøg at justere bremsekablet eller
udskift bremseskoene. Hvis dette 
ikke afhjælper problemet kontaktes 
forhandleren.

7. Bortskaffelse af produktet
Dette produkt skal, når det ikke længere kan anvendes, afleveres på en kommunal genbrugsplads.

8. Garanti
Mobilex A/S yder en garanti på 2 år mod materiale- og produktionsfejl. Vi accepterer ikke ansvar for 
skader, der skyldes dårlig vedligeholdelse af produktet, skader som følge af forkert udførte 
reparationer eller skader, der skyldes normalt slid. Hvis der foretages konstruktionsmæssige 
ændringer på produktet uden vores skriftlige accept, bortfalder CE-mærkningen og vores 
produktansvar. Hvis der konstateres materiale- eller produktionsfejl, skal De straks tage kontakt til 
forhandleren af produktet eller til Mobilex A/S direkte. Garantien dækker ikke transportomkostninger 
og omfatter ikke erstatning for personskader eller manglende benyttelse af produktet under 
reparation. Der ydes ikke erstatning for skader, der skyldes at denne brugervejledning ikke følges.

9. Konformitetserklæring (CE)

Mobilex A/S, Grønlandsvej 5, 8660 Skanderborg, Danmark, erklærer hermed, at

Mobilex rollator "JAGUAR" med varenr. 312410 og 312411

er designet og produceret i overensstemmelse med den tekniske dokumentation og i henhold til de
grundlæggende krav i:

Direktiv 93/42/EEC for medicinalprodukter

Lars Nygaard
Managing Director
Mobilex A/S

Skanderborg, the 2016-10-01 ................................................
signature
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