Multiroller Jogger
Brukerhåndbok

Vi takker for at du har valgt Multiroller.
Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk.
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1. Sikkerhetstiltak

Advarsel (dette symbolet betyr at ved ukorrekt bruk er det høy fare for
personskade.)
Vennligst merk før bruk av Multiroller:
- Les brukerhåndboken før bruk.
- La aldri barnet sitte i Multiroller uten tilsyn.
- Ha alltid på parkeringsbremsen når Multiroller ikke er i bevegelse.
- Multiroller skal kun benyttes av personer under 50 kg.
- Kun personer skal plasseres i Multiroller.
- Fest alltid barnet med det rette støtte- og posisjoneringsutstyret i Multiroller.
- Regelmessige inspeksjoner er nødvendig for trygg kjøring.
- Bruk ikke Multiroller som et leketøy. La ikke voksne sitte i den.
- Har du flere spørsmål om Multiroller, ta kontakt med Hjelpemiddelspesialisten AS.

Henvisning:
- Bruk ikke Multiroller dersom den er defekt.
- Forsøk ikke å utføre noen reparasjoner selv.

2. Montering
Hjelpemiddelspesialisten AS leverer alle vogner ferdig montert. Det eneste man
trenger å gjøre er å slå opp vognen til man hører den «klikke» på plass.

Slå sammen
Multiroller slås sammen på samme måte
som den slås opp. For å redusere
størrelsen ytterligere kan man ta av front
rammen, og løsne bakhjulene med
hurtigkoblingen.

Henvisning:
Første gangen Multiroller slås sammen kan den virke noe stiv p.g.a. stramming av
skruer og muttere på fabrikken.
Juster vinkelen på styret til ønsket posisjon ved å trykke inn knappene på styret med
tomlene. Når knappene slippes opp igjen og du hører et klikk, låser styret seg.

3. Hurtigkobling på bakhjulene
For hurtigkobling, hold knappen på hjulakselen nede for å fjerne og feste bakhjulene.
Hjulene skyves enkelt av og på rammen. Forsikre alltid at hjulene er ordentlig på.

Henvisning: Forsikre alltid at hjulene sitter godt på rammen.

Henvisning: Sjekk regelmessig at det er nok luft i dekkene: min. 35, maks
65 P.S.I. bzw. 2,8 bis 4,5 bar. Riktig dekktrykk er skrevet på dekket. Dekktrykket bør
være likt på begge sider for å forsikre at hjulene kjører rett.

4. Parkeringsbrems
Multiroller leveres med standard parkeringsbrems. Tråkk på bremsepedalen (pedalen
er ned til høyre) og klossene presses inn på hjulbasene. Beveg samtidig Multiroller
forsiktig fram og tilbake, fordi bremsen ikke umiddelbart berører hjulene.

Henvisning: Ha alltid på parkeringsbremsen når noen setter seg i, eller går
ut av Multiroller.

5. Trommelbrems

Henvisning: Forsikre at alt som er montert sitter godt fast.

Henvisning: Bruk bremsen hyppig og se etter at det fungerer.

Henvisning: Bremsekabelen strekkes etter bruk over lang tid og må til slutt
justeres.

Henvisning: Trommelbremsen er veldig kraftig. Gjør deg kjent med
funksjonen før bruk. Vi holdes ikke ansvarlig for påfølgende skader på personer eller
gjenstander.

6. Rengjøring og vedlikehold
Fjern setet fra Multiroller (stoffsetet med innleggs puter eller forskjellige valg til
justerbar rygg) i omvendt rekkefølge som beskrevet under punkt 2.3.

Henvisning: Vask trekket for hånd med lunket vann og mildt vaskemiddel.
Lufttørk. Unngå kjemikalier og tøymykner. Trekket skal være helt tørt før bruk.

Henvisning: Ved lagring av Multiroller, slås den sammen og lagres tørt
uten sollys. Dersom den ved siste bruk ble våt, tørk før lagring.

Ramme og bakhjul:
Bruk en myk klut for rengjøring av ramme og bakhjul. Unngå damp for rengjøring av
understell. Ta bakhjulene av og sjekk dem regelmessig, både hjul og akse. Aksen
skal være dekket i et tynt lag olje for å unngå rust. Sjekk regelmessig alle skruer.
Slitasje:
Gå regelmessig over alle fester på Multiroller og sjekk for slitasje. Fuktighet, dårlig
vær, høyt salt-innhold i luften rundt kysten eller forurensing kan føre til slitasje på
metalldelene. Skruer og muttere med rust skal erstattes av din spesialforhandler.

Henvisning: For å beskytte Multiroller, lagre kun i tørre, ventilerte rom.
Merk også henvisningene til beskyttelse av ramme og hjul.

