
XXL-Rehab Rollaattori King 

Suunniteltu vahvarakenteiseksi ja toimivaksi isokokoisille käyttäjille! 

 

KÄYTTÖÄ VARTEN 

 Varmistaaksesi tuotteen oikeanlaisen 
käytön, ole hyvä ja lue nämä ohjeet 
huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Kiinnitä 
erityistä huomiota kohtiin, jotka on merkitty 

huomiomerkillä . Muista myös, että       
ehkäistäksesi käyttäjän loukkaantumisen vain 
koulutetun hoitohenkilöstön tulisi opastaa 
tuotteen oikea käyttö. 

      

KOKOAMINEN 

Laatikko sisältää: 

Yhden (1 kpl) rollaattorin 

Kahdet (2 kpl) kahvat jotka ovat kiinni rollaattorissa vain vaijerien varassa 

Yhden (1 kpl) korin 

Yhden (1 kpl) selkänojan 

 

1. Taita rollaattori auki. 

2. Irrota korkeudensäädön ruuvit. 

3. Työnnä kahvat niille tarkoitettuihin putkiin. 

4. Asenna selkänoja rollaattoriin vetämällä lukitustappeja oikealla ja vasemmalla puolella. 
Kääntämällä tappeja 90 astetta voit lukita tapit ”auki” – asentoon. Työnnä selkänojan kiinnikkeet 
niille tarkoitettuihin holkkeihin ja käännä lukitustapit kiinni. 

 VAROITUS: Varmista, että selkänoja on kiinnitetty kunnolla. 

5. Kiinnitä kori ylempään runkoputkeen (heti istuimen alle). 

6. Lopuksi säädä kahvojen korkeus. 

7. Varmista, että jarrut ovat säädetty oikein. 

 

 

Istuin 

Alempi runkoputki 

Ylempi runkoputki 

Kahva 

Jarrukahva 

Selkänoja 



SELKÄNOJAN VAIHTO TAI KORVAAMINEN 

Selkänoja kiinnitetään rollaattoriin varmistamaan, että liikaa painoa ei kohdistu rollaattorin 
etuosaan. Tällöin rollaattori saattaisi kaatua. Suosittelemme, että rollaattoria käytetään vain 
selkänojan kanssa. 

1. Vedä tapeista rollaattorin oikealla ja vasemmalla puolella. Lukitse tapit ”auki” – asentoon 
vetämällä ja kääntämällä niitä 90 astetta. 

2. Aseta selkänoja rollaattoriin. 

3. Asettamisen jälkeen lukitse tapit kääntämällä niitä 90 astetta uudelleen. Varmista, että 
selkänoja lukittuu paikoilleen. 

Tee kohdat käänteisessä järjestyksessä, jos irrotat selkänojaa. 

 

KAHVOJEN KORKEUDEN SÄÄTÖ 

1. Irrota ruuvit ja kiristystapit molemmista kahvoista, että kahvoja voi liikutella vapaasti ylös ja 
alas. 

2. Etsi oikea korkeus ja laita ruuvi paikoilleen. 

3. Kiristä ruuvi kääntämällä tappia. Varmista, että ruuvi mahtuu sille tarkoitettuun koloon 
runkoputkessa. 

Säädä kahvat niin, että ne ovat käyttäjän lonkkanivelen kanssa samalla korkeudella. 

 

ROLLAATTORIN KOKOONTAITTAMINEN 

1. Tartu istuimen etureunaan (reunaan joka on lähempänä sinua kävellessä) yhdellä kädellä. Pidä 
toisella kädellä kiinni toisesta kahvasta. 

2. Nosta istuimesta. 

3. Rollaattori taittuu kokoon. 

Minimoidaksesi kokoontaitetun rollaattorin tilantarpeen, irrota selkänoja ja kori. 

 

 

 

 

  

 

- Tätä tuotetta ei tulisi käyttää ilman terveydenhuollon ammattilaisen ohjeistusta. 

- Mikäli käyttäjän paino ylittää tuotteen maksimipainokapasiteetin, käyttö aiheuttaa riskin 

tuotteen vioittumiseen. 

- XXL-Rehab tai maahantuoja eivät  ota vastuuta tuotteen virheellisestä käytöstä. 

- Mikäli tuotteesta puuttuu osia, ota yhteys jälleenmyyjään HETI. Älä käytä korvaavia osia. 

- XXL-Rehab tai maahantuoja eivät ole vastuussa vioista tai vahingoista, jotka johtuvat 

suorasti tai epäsuorasti valtuuttamattomien henkilöiden huoltotoimenpiteistä. 

-  

HUOMIO    HUOMIO   HUOMIO   HUOMIO   HUOMIO   HUOMIO   HUOMIO   

 



JARRUT 

Rollaattorin jarruja voi käyttää kahdella tavalla; 

1. Jos pysähdyt hetkellisesti: Purista jarru- ja työntökahvaa yhteen niin, että jarrukahva liikkuu 
ylöspäin. 

2. Jos haluat pysähtyä pidemmäksi aikaa, esim. istuaksesi ja levätäksesi, työnnä molempia 
jarrukahvoja alaspäin niin, että ne lukittuvat ”alas” – asentoon. Jarrukahvat pysyvät tässä 
asennossa niin kauan, kunnes vapautat jarrukahvat puristamalla jarru- ja työntökahvoja 
yhteen.  

HUOLTO JA PUHDISTUS 

Rungon osia, kahvat, jarrut ja istuin voidaan puhdistaa vedellä ja kotitalouden 
yleispuhdistusaineella. Älä koskaan käytä orgaanisia liuottimia jotka voivat syövyttää kahvoja 
(esim. tärpätti, asetoni, bensiini jne.) 

Tarkista säännöllisesti pultit ja mutterit ja kiristä tarvittaessa. 

 Tarkastamatta jättäminen voi johtaa loukkaantumisen riskiin tuotteen käytössä. 

TAKUU 

XXL-Rehab Rollaattori King on katettu yhden (1) vuoden takuulla laskutuspäivästä sisältäen 
materiaalit ja työn. Tuotteet joita on käytetty muutoin kun mihin ne ovat suunniteltu; tai mitkä 
ovat altistuneet laiminlyönneille, väärinkäytölle, väärille varastointi- tai käsittelytavoille, 
valtuuttamattomille muutoksille tai vaurioille jotka eivät kuulu XXL-Rehabin määrittelemiin 
normaalin kulutuksen kriteereihin, eivät kuulu tähän takuuseen. 

Jos tuotteen painoraja ylitetään, takuu mitätöityy. Kaikki valtuuttamattomat korjaukset 
tuotteelle/osalle, samoin kuin minkään osan muuttaminen tai muokkaaminen, mitätöivät 
takuun. 

VAROITUKSET 

 Älä käytä jarruja yhtäjaksoisesti liikkuessasi. 

 Älä koskaan istu rollaattorissa ja samalla potki vauhtia joko 

liikkuaksesi tai ”huvin vuoksi”. 

 Lukitse rollaattorin jarrut aina ennen istumista. 

 Älä koskaan käytä rollaattoria rappusissa tai liukuportaissa. 

 Älä koskaan käytä rollaattoria pyörätuolina. 

 Älä koskaan käytä rollaattoria suurten esineiden siirtämiseen – 

kuljeta vain tuotteita jotka mahtuvat koriin. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXL-Rehab Rollaattori King on valmistettu ja testattu kansainvälisen standardin DS/EN 12182:2000 

mukaisesti. 

 

Maahantuonti ja markkinointi:  

 

Tenholantie 12, 00280 HELSINKI 

myynti@respecta.fi 

www.respecta.fi   

Maksimipainoraja            295/325 kg 

Istuimen mitat       35,5 x 50,8 cm 

Kahvojen välinen mitta                      61 cm 

Tuotteen koko leveys                      71 cm 

Istumakorkeus                      50 cm 

Korkeudensäätö                          77,5 cm – 99 cm (2,5 cm välein) 

Paino                     15,7 kg 

Tilausnumero                                  0170-050-000 

       

       

  

TEKNISET TIEDOT 
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