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Tuotteistamme 
Tuotetta vastaan otettaessa 
Tarkista seuraavat asiat ennen kun otat uuden tuotteesi käyttöön. 

1. Tarkista että tuote ei ole vaurioitunut kuljetuksen aikana (mikäli on, ota yhteyttä tuotteen 
kuljettajaan). 

2. Tarkista että lähetyslista ja vastaanotetut tuotteet sekä mallit vastaavat toisiaan. 
3. Tarkista että sinulle on toimitettu haluamasi tuotetyyppi- ja malli. 
 
Ota yhteyttä välittömästi meihin, mikäli tuotteen toimituksessa ilmenee ongelmia. 
 
Palautus ja hyvitys 
Jos tuote joudutaan palauttamaan syystä tai toisesta, ota yhteyttä meihin reklamaationumeroa ja 
palautusohjeita varten. 
 
Tavarat on palautettava täydellisinä ja vahingoittumattomina alkuperäispakkauksessaan. 
 
Seuraavat tiedot on oltava palautuslähetyksen mukana. Tuotteen tunnistenumero, palautuspäivämäärä, 
päivämäärä jolloin käyttäjä otti apuvälineen haltuunsa, tuotteen viimeinen huoltopäivä, yhteyshenkilö 
yhteydenottoa varten - käyttäjä tai joku muu, ja tuotteen vian kuvaus. 
 
Ahlberg Leber AB pidättää oikeuden tarkistaa palautetun tuotteen. Jos tuotteessa ei havaita vikaa, 
tuote palautetaan käyttäjälle. Valmistaja voi periä tuotteen kuljetuskustannukset lähettäjältä. 
 
CE-merkintä 
Rollaattori on CE-merkitty terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevan direktiivin mukaisesti. 
CE-merkintä löytyy rungosta ja siinä on seuraavat tiedot. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rollaattorin on testannut ISO 11199-2 mukaisesti, ”Molemmilla käsillä hallittavat kävelyn 
apuvälineet Vaatimukset ja testaustavat – Osa 2: Rollaattorit” SINTEF Norjassa. 

Enimmäiskäyttäjäpaino, valmistusnumero, 
laitenumero ja valmistuspäivämäärä 

Yrityksen tiedot ja 
logo 

Tuotteen nimi 

Tuotetyyppi 

EAN13-/CODE39-
viivakoodi, jossa 73 
maakoodi (Ruotsi) ja 
yritystiedot. Viimeiset 
kuusi numeroa ovat 
tuotteen tuotenumero ja 
tarkistusnumero. 

Lisätietoa 
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Turvallisuus 
Käyttöoppaassa on käytetty kolmea tapaa herättää lukijan huomio. Nämä kolme tapaa on muotoiltu 
seuraavalla tavalla. 
 
Varoitus! 
Seurauksena voi olla henkilövahinko tai mekaaninen vika. 
 
Tärkeää! 
Seurauksena voi olla mekaaninen vika. 
 
Huomioi! 
Tärkeää tietoa käsittelyn helpottamiseksi. 
 
Tuotteiden kierrätys 
 
Tuotteiden kierrätystä varten runko irrotetaan muista osista. Erotteluvaiheessa, kun ruuvit, nastat yms. 
on poistettu, osat voidaan lajitella valmistusmateriaalin mukaan. Osat voidaan lajitella metalli-, 
muovi- ja yhdistemateriaalijätteeksi. 
 
Tuote koostuu pääasiassa teräsputkesta ja muista metalliosista. 
 
Osia, joissa on yhdistemateriaalia, ovat muun muassa muoviset etuhaarukat (rakentuvat useasta 
kerroksesta), pyörät ja muut osat joiden valmistukseen on käytetty useita materiaaleja. 
 
Huomioi! 
Eri kierrätysyritykset/viranomaiset käsittelevät kierrätysmateriaaleja eri tavalla. On siis suositeltavaa 
epävarmoissa kysymyksissä ottaa yhteyttä paikallisviranomaisiin, jotka vastaavat alueen 
kierrätyksestä. 
 
Ympäristöystävällisyys 
Ahlberg Leber apuvälineet on valmistettu siten että niiden haittavaikutukset ympäristöön ovat 
mahdollisimman pienet elinkaarensa aikana. Tämän ansiosta tuote voidaan purkaa osiin ja kierrättää. 
Tuotteet joiden elinkaari on pitkä, ovat kokonaisvaikutukseltaan ympäristöystävällisempiä kuin 
lyhytikäisemmät tuotteet. 
 
Ahlberg Leber kuluu REPAan. REPA – Kansallinen pakkausjätteiden kierrätysjärjestelmä. 
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Käyttötarkoitus 
 
Parade 
 

 
 

 
 
 
Parade 
 
Parade on vakaa kävelyn apuväline, joka soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Koska siinä on 
joustava runkorakenne, se soveltuu käytettäväksi sekä tasaisella että epätasaisella pinnalla. 
 
Rollaattorissa on ainutlaatuinen kokoontaittamismekanismi, jonka ansiosta se voidaan varastoida 
pystyasennossa kokoontaitettuna. Rollaattorin kokoon taittaminen ja avaaminen tapahtuu helposti 
työntökahvoista käsin. 
 
Varoitus! 
Rollaattoria tulee käyttää ainoastaan kävelyn tukena tai jarrut lukittuna istumisen tukena. Kun 
rollaattoria käytetään istumisen tukena, tulee ennen istuutumista lukita paikoitusjarrut.  



SUOMI   Käyttöohje 

_____________________________________________________________________________________ 
7 

Tekninen erittely 
 
(Kaikki mitat mm) 

 

Kokoontaitettuna Enimmäiskuormitus Rollaattorin 
tuotenumero 

Min. Max. Istuinkorkeus Leveys Istuinleveys Pituus Renkaan 
koko 

Paino 
(kg) 

PxLxK (kg)/(lbs) 

Parade 
85500 740 950 595 585 430 695 200x32 8,8 

 
695x200x740 140 / 308 

 
 

Lisävarusteet 
 
Kori  10662 Tärkeää! Enimmäiskuormitus 10 kg. 
Tarjotin  10664 
Kepinpidike 10603 
Selkätuki  10621 
 

 
 

 
 
Taulukko 1. Mahdolliset lisävarusteyhdistelmät 

 Kori Tarjotin Kepinpidike Selkätuki 
Kori - x x x 
Tarjotin x - x x 
Kepinpidike x x - x 
Selkätuki x x x - 

- = ei yhteensopiva 
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Käyttäjän opas 
 
Avaaminen 

 
 

 
Kokoon taittaminen 
 

 
 
 
 

 
 
Työntökahvojen säätäminen 
 

 

 
 

1. Vedä työntökahvoja 
erilleen 

 2. Työnnä 
istuinlevyä eteenpäin  3. Tärkeää! Tarkista että lukitussalpa lukittuu.

1 Vedä punaisesta lenkistä kunnes 
lukitussalpa avautuu. 

2 Vedä istuinlevyä taaksepäin ja työntökahvoja yhteen.

Tärkeää! Sormiruuvin kokoonpanossa on tärkeää 
että ruuvipäässä oleva hahlo osuu pidikkeessä 
olevaan koloon. 

Avaa sormiruuvi ja säädä työntökahvan 
korkeus sopivaksi. Lukitse sormiruuvi. 

Tärkeää! Työntökahvaa ei saa nostaa 
työntökahvan takapuolelle merkityn 0 rajan 
yli. Kahva tulee suunnata taaksepäin. 
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Puhdistus ja huolto 
 
Tärkeää! 
Kun vaihdat rollaattoriin osia, käytä ainoastaan Ahlberg Leberin varaosia ja lisävarusteita jolloin CE-
merkintä pysyy voimassa. 
 
Tärkeää! 
Tarkista rollaattorin turvallisuus käyttäjälle säännöllisesti. 
 
Tärkeää! 
Älä tee rollaattoriin muutostöitä omatoimisesti. 
 
Rollaattoriin tulee tehdä säännöllisesti huolto, kuten art. No. 99208 on yksityiskohtaisesti kuvattu. 
 
Rollaattori tulee puhdistaa miedolla rasvattomalla puhdistusaineella. Puhdistuksen jälkeen kaikki 
liitoskohdat ja vastaavat tulee kuivata puhaltimella huolellisesti sekä suihkuttaa niihin ohut kerros 
voiteluöljyä. 
Lisätietoja huoltamisesta, lisävarusteista ja varaosista, katso Ahlberg Leberin nettisivut: 
www.ahlbergleber.com 

Paikoitusjarru 
 
Paina jarrukahvaa alaspäin lukitaksesi jarrun 
paikoitusta varten. 
 
 
Varoitus! Lukitse paikoitusjarru ennen 
istuutumista. 

Jarru 
 
 
Vedä jarrukahvaa ylöspäin jarruttaaksesi. 
 
Huomioi! Jatkuva jarruttaminen aiheuttaa jarrujen ja renkaiden 
ennenaikaista kulumista. 

Jarrujen säätäminen 
Avaa lukitusruuvi; säädä jarrua avaamalla/kiristämällä 
säätökoteloa.  
Kiristä lukitusruuvi säätämisen jälkeen. 
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Myyjä 
 

Respecta Oy 
Tenholantie 12 
00280 Helsinki 
www.respecta.fi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ahlberg Leber AB 
Ilabäcksvägen 5       www.ahlbergleber.com 
342 32 Alvesta       teknik@ahlbergleber.com 
Sweden 
+46 (0) 472-447 70 
Fax. +46 (0) 472-122 04 
 


