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INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE PENTRU ROLLATOR EXTERIOR RIDDER A0300100 

 

Draga client, 

Iti multumim pentru alegerea produsului nostru! Te rugam sa citesti cu atentie instructiunile de siguranta inainte de 

utilizare si sa pastrezi manualul pentru utilizarea ulterioara.  

Producatorul nu raspunde pentru asamblarea defectuasa sau utilizarea necorespunzatoare a produsului.  

 

CONTINUTUL PACHETULUI:  
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INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA / CURATARE SI INGRIJIRE 

 

 

 

Nerespectarea acestor avertismente poate duce la vatamari corporale. NU instalti si nu utilizați acest produs 

inainte de a citi și a ințelege aceasta fișa de instructiuni. Daca nu puteti ințelege avertismentele, precautiile sau 

instructiunile, contactati un profesionist din domeniul sanatatii sau un tehnician personal inainte de a incerca sa instalati 

acest echipament - altfel, va puteti rani sau pot aparea diverse daune. Ar trebui sa va consultati intotdeauna cu medicul 

sau terapeutul Dumneavoastra pentru a determina reglarea si utilizarea corespunzatoare. 

Cadrul de mers, care poate fi utilizat in interior si in exterior, a fost dezvoltat ca un mijloc de mers pentru persoanele cu 

deficiente locomotorii. Poate fi folosit și ca scaun. 

Durata maxima de viata recomandata este de pana la 5 ani. In acest sens, consideratia instructiunilor de utilizare, 

siguranta si ingrijire prevazute sunt conditii obligatorii. 

 

 

- Cadrul de mers NU este indicat sa fie autopropulsat in timp ce este instalat. 

- Verificati intotdeauna daca tubul scaunului este blocat si conectat corespunzator la cadru atunci cand cadrul de mers 

este deschis. 

- Testati intotdeauna frana dupa fiecare reglare a inaltimii pentru a evita o flexie libera a cablului. 

- Verificati intotdeauna daca ambele sine de prindere sunt fixate la aceeasi inaltime si butoanele de prindere pentru 

reglarea inaltimii manerului sunt fixate corect (butoanele trebuie sa fie in exterior). 

- Toate rotile TREBUIE sa fie in contact COMPLET cu podeaua in timpul utilizarii. Acest lucru va asigura echilibrul 

corespunzator pentru cadrul de mers. 

- A nu se utiliza in caz de deteriorare. 

 

  

Curatare si ingrijire: 

Va rugam sa urmati instructiunile de curatare si ingrijire. Utilizarea necorespunzatoare poate deteriora produsul. 

Curatati usor cadrul de mers cu apa si cu un produs de curatare comercial. 

Apoi uscati produsul cu o carpa. 

Asadar, nu folositi produse de curațare agresive si evitati intotdeauna expunerea cadrului de mers la apa dura, jeturi 

(cum ar fi produsele de curatat de inalta presiune), altfel partile mici sau suprafata pot fi deteriorate. 
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Important: Verificati toate partile ce pot fi deteriorate la transport. In cazul posibilelor daune de expediere, NU folositi 

produsul, contactati distribuitorul pentru mai multe detalii si instructiuni. 

 

 

 

 

Avertismente de stabilitate: 

Cadrul de mers poate oferi asistenta ambulatorie unei persoane cantarind pana la 136 kg (300 lbs), INCLUSIV incarcarea 

gentii pentru cumparaturi. 

Geanta are o limitare de greutate de 5 kg (11 lbs). 
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ASAMBLAREA: 
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UTILIZAREA: 

                      Plierea 

 

                     Utilizarea franelor 

 

               
                    Va rugam sa verificati franele pentru reglarea si functionalitatea corecta inainte de fiecare utilizare. 

                    Inainte de a utiliza scaunul, frana TREBUIE sa fie activata. 


