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1. INTRODUKTION
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Kære kunde

Vi ønsker dig tillykke med din nye Lindebjerg rollator. Vi takker dig for din tillid og håber du får 
stor glæde af dit nye produkt. Læs venligst denne brugermanual omhyggeligt igennem. Fremfor 
alt skal du være opmærksom på sikkerheds- og advarselsmeddelelserne, samt vores meddelels-
er om den tilsigtede anvendelse!

Læs denne brugermanual omhyggeligt
Læs denne brugermanual igennem før installation og brug. Brugermanualen er beregnet til at 
gøre dig fortrolig med dit produkt. Samt oplyse om korrekt brug for at forhindre materielle- og 
personskader.

Følg instruktionerne i denne brugermanual
Følg altid instruktionerne og brug kun rollatoren som beskrevet i denne brugermanual. Forkert 
brug kan resultere i person- og eller materielle skader.



2. SIKKERHEDS- OG ADVARSELSMEDDELELSER
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ADVARSEL!

Læs denne vejledning grundigt, og følg instruktionerne, når du bruger produktet.
Brug kun rollatoren på fast grund.
Overhold altid den max brugervægt (136 kg) og tilbehørets max vægt.
Rollatoren må kun bruges som transportmiddel, når den er korrekt samlet. Kontroller ved 
brug, at bremserne virker korrekt.
Parkeringsbremsen skal være tilkoblet, når rollatoren foldes og foldes ud.
Overhold altid den mindste og maksimale tilladte højde for sikker brug. Hæng ikke noget i 
håndtagene, rollatoren kan vælte.
Vær forsigtig ved foldning og udfoldning af rollatoren, da fingre eller tøjdele kan blive klemt.
Udsæt ikke rollatoren for direkte sollys i længere perioder. Temperaturer over 40°C eller 
under 0°C bør undgås.
Brug ikke rollatoren til andre formål end at gå (eksempelvis som transport af tunge ting). 
Dette kan medfører fare og er derfor ikke tilladt. Brug ikke rollatoren som en kørestol.
Brug ikke rollatoren på trapper / rulletrapper.
Der må kun bruges originale dele og tilbehør.

•
•
•
•

•
•

•
•

•

•
•

Genanvendeligt materiale

Produktet må ikke bortska�es sammen med
husholdningsa�ald.

-

Produkter mærket med dette symbol, er lavet i 
overensstemmelse med alle lovkrav fra
Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

    

 
Dette symbol angiver en fare med et højt risikoniveau,
vis dette ikke undgås, kan det resultere i død eller
alvorlig personskade.

 

Betegnelse

Internationalt
genbrugssymbol

Bortska�else

CE-mærkning

Inden- og udendørs

Symbol Beskrivelse

Velegnet til indendørs og udendørs brug.

ADVARSEL!

    



3. TEKNISKE DETALJER
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2. SIKKERHEDS- OG ADVARSELSMEDDELELSER

Kontroller hver gang inden brug:
1.   Om rollatoren er helt foldet ud og korrekt låst.
2.   Bremserne er fuldt funktionelle.
3.   Alle dele er sikkert fastgjort og fungerer som de skal.

Forholdsregler under brug:
1.   Rollatoren er ikke beregnet til at blive kørt med personer siddende på den.
      Det kan medfører materielle og/eller personskader. 
2.   Brug ikke rollatoren til at gå baglæns.
3.   Vær forsigtig når du skal over en kantsten eller andre forhindringer.
      Der skal udvises forsigtighed, når du går på en glat eller ujævn overflade.
4.   Du må ikke ændre indstillinger, mens du bruger rollatoren.
5.   Vær særlig opmærksom på, at du ikke overskrider maks vægten på indkøbsnettet. (5Kg)
6.   Sørg for at alle 4 hjul er i konstant kontakt med overfladen.
7.   Aktiver parkeringsbremsen, inden du sidder på sædet.

Rollatoren er designet til en maksimal vægt på 136 kg. Rollatoren må ikke bruges, hvis du har 
alvorlige balance problemer.

Tjek at alt medfølger straks e�er modtagelse. Det er et produkt af høj kvalitet, men der kan ske 
fejl. Derfor beder vi dig om at melde skader eller mangler til vores kundeservice. Forkert brug 
kan resultere i alvorlig materiel skade og personskader. Vi påtager os intet ansvar for dette!

Det er vigtigt, at produkterne ikke ændres, og at der kun bruges originale dele, der kan garant-
ere rollatorens fulde funktionalitet. Hvis produktet ændres, bortfalder garantien.

Specifikationer:
Aluminiumsramme
Pulverlakeret maling
Tværstivning
Rollatorholder (max 1,5 kg)
Indkøbsnet (max 5 kg) 
Ergonomiske håndtag

•
•
•
•
•
•

Overordnede mål og oplysninger
Højde 81-100cm | foldet 39cm
Bredde 67cm | foldet 33cm
Længde 71cm | foldet 33cm
Sædehøjde: 63cm
Sæde: 46 x 25cm
Justerbar håndtagshøjde: 81-100cm
Maksimal brugervægt: 136kg
Vægt: ca. 9,5kg – Vægt inkl. emballage: 11 kg
Hjulstørrelse: 29 x 4 cm (12 "x 1,75")
Hjultype: Lu�gummihjul
Max tryk: 2 bar (29 PSI)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•



4. PRODUKTBESKRIVELSE
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Ryglæn

Håndtag

Håndtag til
sammenfoldeligning

Indkøbsnet

Bremse

Sæde

Stokkeholder

Stokkeholder

81-100cm 67cm 76cm 63cm 46cm 25cm 29cm 9.7kg 136kg

Justering af hjøde
på håndtag

Justering af bremse

Lu�gummihjul



5. UDPAKNING OG KONTROL AF PRODUKTET
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Trin 1:
Fjern rollatoren fra kassen.

Kontroller alle dele for skader før du bruger 
rollatoren. Brug ikke rollatoren, hvis nogle dele 
er beskadiget eller mangler. Kontakt i så fald 
kundeservice.

Trin 2:
Fold rollatoren ud.

1.
Læg forhjulet og baghjulet ned. 
Brug de medfølgende skruer til 
at fastgøre forhjulet.

2.
Placer rollatoren stående på 
hjulene og træk begge sider 
udad.

3.
Tryk dere�er sædet ned på 
begge sider, indtil du hører et 
„klik“. Sædet er nu låst.
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5. UDPAKNING OG KONTROL AF PRODUKTET

Trin 3:
Hæng indkøbsnettet på holderen.

Nu kan du fastgøre indkøbsnettet
De 2 løkker der findes i hver side af 
indkøbsnettet, de skal monteres på 
fremhævede rør.

De 4 lu�gummihjul er sandsynligvis ikke forsynet med nok lu�. Kontroller derfor dæktrykket. 
Ventilen som sidder på, er den samme som på de fleste mountainbikes og cykler. Pump til 2 bar 
(29 PSI) med en cykelpumpe. Sørg for at trykket ikke overstiger 2 Bar (29 PSI) for at
undgå at dækket glider af fælgen eller skader dækket.

Trin 4:
Justering af højden.

Højden på rollatorens håndtag, kan tilpasses til den ønskede højde. For at justere højden, skal 
du trykke ind på låsesti�erne på begge sider af rollatoren. Du kan nu trække op i håndtagene, 
indtil den ønskede højde er nået. Der er otte forskellige højder du kan vælge i mellem. 

Tryk på den sølvfarvede låsesti�, for at 
justere håndtagets højde til den 
passende højde. Låsesti�en skal stikke 
ud fra rollatoren og være synlig, for at 
den er låst.

Tip: Stå op og lad armene hænge ned langs din krop. Håndtagene skal 
være på niveau med indersiden af   dine håndled.



1

2
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6. BREMSE OG PARKERINGSBREMSE

7. STOKKEHOLDER

8. HJÆLP OVER KANTSTEN

1. Når du sidder / hviler på din rollator, er 
det vigtigt du aktivere parkeringsbremsen.
Skub bremsehåndtaget ned i begge sider, så 
aktivere du parkeringsbremsen.
Du kan frigøre bremsen igen, ved at skubbe 
op i bremsehåndtaget igen.

2. Skub bremsehåndtaget op for at aktivere 
let bremsning.

Hvis du sætter din stok i 
stokkeholderen, kan du 
fastgøre stokken med 
velcrolukningen ovenpå.

Vær altid opmærksom på at 
din stok er spændt godt 
fast, så den ikke falder af og 
skader rollatoren. 

Skal du over en kantsten, så kan du 
assistere rollatoren over med din fod.

Den udvidet ramme nede ved hjulet, 
gør det nemt at bruge foden til at 
lø�e rollatoren over kantstenen.



10. VEDLIGEHOLDELSE

11. RENGØRING
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9. FOLD I 4 TRIN

Fjern indkøbsnettet fra rollatoren.

Træk håndtaget i midten af   sædet 
opad - rollatoren foldes sammen.

Løsne skruerne på forhjulene, og 
fold dere�er hjulene opad.

Brug skruerne til at låse hjulene i 
denne position.

1.

2.

3.

4.

A�ængigt af hvordan rollatoren opbevares og bruges, kan din rollator muligvis vise tegn på slid 
over tid. Du bør derfor kontrollere regelmæssigt for skader og defekte dele. Kontakt straks 
kundeservice, hvis du opdager mangler. Kontroller alle skruerne regelmæssigt. Dette gælder 
især skruerne på hjulene. Løse skruer bringer produktsikkerheden i fare. Alvorlige eller endda 
livstruende skader kan forekomme under brug. Du bør derfor straks stramme eventuelle løse 
skruer igen.

Vigtig! Kontroller bremserne regelmæssigt for at sikre, at de fungerer korrekt. Over tid kan 
bremsekablerne strække sig, hvilket får bremserne til at miste greb. Hvis du bemærker nogen 
forringelser, skal bremserne straks justeres igen. Hvis omjustering ikke medfører nogen forbed-
ring, bedes du kontakte kundeservice for at diskutere, hvordan du fortsætter.
Brug ikke rollatoren i denne periode!

Snavs har en negativ indvirkning på materialeegenskaber og funktionalitet. Af denne grund 
anbefaler vi, at du rengør rollatoren grundigt med jævne mellemrum. 

For at �erne støv og snavs fra rollatoren skal du tørre det regelmæssigt med en ren, let fugtig 
klud. Til hårdere tilsmudsning tilsættes lidt mild opvaskemiddel til vandet. Sørg for, at der ikke 
er nogen sæberester tilbage på overfladen e�er rengøring. 

Brug aldrig skarpe, spidse eller ridsende rengøringsredskaber til rengøring. De forårsager 
grimme ridser på overfladen, hvilket gør materialet mere modtageligt for skader og rust. Undgå 
at bruge aggressive kemikalier eller slibemidler, da disse kan beskadige materialer og overflader.



12. OPBEVARING OG TRANSPORT

13. TEKNISKE DATA
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Materiale Aluminium

Min. Højde 81 cm

Max Højde 100 cm

Sædehøjde 63 cm

Sædebredde 46 cm

Længde 76 cm

Dybde 67 cm

Max. Brugervægt 136 kg

Vægt 9,9 kg

Diameter Hjul 29 cm

Materiale Hjul PVC

Materiale indkøbsnet

Anvendelsesområde  

Stof

Indendørs og udendørs

Hvis du vil opbevare eller transportere rollatoren, anbefaler vi, at du folder rollatoren omhyg-
geligt sammen. Dette sparer plads og gør transport og opbevaring meget lettere for dig. Træk 
blot håndtaget på sædet på din rollator opad. Monter hjulene som beskrevet i kapitel 7, punkt 
3. Du kan dere�er klappe hjulene forsigtigt op. 

Opbevar rollatoren på et tørt, varmt og godt ventileret sted. Sørg for, at opbevaringsstedet er 
opvarmet i den kolde årstid. Sørg også for, at der er tilstrækkelig lu�cirkulation. Ellers kan der 
ophobes fugt på delene og kan beskadige produktet. 

Placer rollatoren på en fast, plan overflade med en ikke-ridsende overflade. Hvis det er muligt, 
skal du dække det med et tæppe eller presenning. Sådan beskytter du rollatoren mod støv og 
anden snavs.   



14. BORTSKAFFELSE
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BeskrivelseIkon

Hvis du ikke længere bruger produktet, skal det bortska�es i henhold til gæl-
dende regler i din kommune. Produktet må ikke bortska�es sammen med 
normalt husholdningsa�ald, den skal afleveres på din lokale genbrugsstation. 
Dette sikrer, at produktet bortska�es korrekt, og at det ikke har negative 
miljøpåvirkninger. 

Emballagen beskytter mod transportskader ved levering. Emballagematerialet 
kan genbruges. Bortskaf emballagen på en miljøvenlig måde og indleveres til 
genbrug. Vi anbefaler, at du bortska�er den leverede emballagefilm med det 
samme og, at det opbevares utilgængeligt for børn.
Hvis emballagen anvendes forkert, kan den medføre kvælning.



 
 

 

Lindebjerg A/S
Stensgaardvej 14
5500 Middelfart
Danmark

E-mail: mail@lindebjerg.dk
Tlf. 63 15 00 00

www.lindebjerg.dk

 Oplysningerne i denne manual var gældende på tryktidspunktet. Der indføres løbende forbedringer til Lindebjerg’s produkter og 
derfor kan der forekomme afvigelser i denne manual i forhold til produktet. Vi anbefaler at tage kontakt til Lindebjerg, hvis der 

ønskes information omkring en afvigelse på produktet. Der tages forbehold for trykfejl.


