TRIONIC VELOPED
Brugermanual
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Kære bruger!

Mange tak fordi du har besluttet at købe vores produkt. Vi håber, at du med din Trionic Veloped vil få
mange dejlige oplevelser i naturen og i bymæssige omgivelser.
Med din beslutning om at erhverve en Trionic Veloped åbner der sig helt nye muligheder, som forhåbentlig
vil forbedre din livskvalitet og åbne for helt nye måder at bevæge sig på i det fri.
Veloped’en egner sig til brug udendørs.

Trionic ønsker, at du får glæde af vores produkt og ønsker at støtte dig med den bedst mulige opbakning.
Kontakt venligst din lokale forhandler, hvis du har et spørgsmål vedr. rollatorens brug, vedligeholdelse eller
sikkerhed:

Gloria Mundi Care ApS
Bjergbygade 39 A
4200 Slagelse
Tlf. 5115 0550
info@gmcare.dk
www.gmcare.dk
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Trionic Veloped
Veloped’en har en trehjulskonstruktion, selvom den - som man kan se - egentlig har fire hjul. Det skal støtte
dig ved gang og især ved bevægelse i det fri. I
sammenligning med andre produkter er Veloped’en enestående, da den i sin udformning
gør brugerens gang og mobilitet behagelig.
Det vigtigste – og unikke træk ved Trionic Veloped’en - er forhjulet, som kan klare forhindringer på op til 13 cm’s højde. I sammenligning med andre sædvanlige hjul skal der bruges væsentligt mindre kraft for at klare lavere
forhindringer. Den trehjulede konstruktion,
forhjulets fjederfunktion og de luftfyldte dæk
forhøjer komforten og bevægelsesfriheden på
alle ujævne overflader.
Veloped’en er afprøvet og frigivet i henhold til
den internationale standard ISO-11199-2:2005
ved en maksimal brugervægt på 150 kg.

Produktet/Rollatoren
Tekniske data
Minimal højde:

750 mm

Maksimal højde:

940 mm

Bredde:

765 mm

Længde:

1030 mm

Siddehøjde:

580 mm

Siddebredde:

445 mm

Hjulstørrelse:

310 x 55 mm

Vægt:

12,3 – 14,9 kg

Vægt uden hjul:

7,7 kg

Maks. brugervægt:

150 kg
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Sikkerhed


Det er ikke tilladt at stå på rollatoren eller bruge den til persontransport.



Før man sætter sig på Veloped’en, skal begge parkeringsbremser være aktiveret.



Veloped’en skal være helt foldet ud, når du skal bruge den. Bemærk: Brug den kun til at støtte dig
til, når du går.



Vær især forsigtig ved skrånende overflader.



Veloped’en må kun bruges til at sidde på, når den ikke er i bevægelse.



Når man folder Veloped’en ud til brug, kan man få fingrene i klemme.



Kurven er testet til at bære 5 kg jævnt fordelt.



Bagage må kun transporteres i kurven eller på sædet. Ved forkert lastning kan Veloped’en vælte.

Pakkeindhold
Følgende dele er indeholdt i den leverede kasse:


1 Veloped-ramme komplet med gribehåndtag, kørebremse, parkeringsbremse, sæde og kurv



1 forhjulsholder med det patenterede Trionic klatrehjul



2 baghjul med hurtigløbende aksler og bremsenav



1 brugermanual



1 kvik guide/vejledning



1 leveringskontrolkort

Veloped-tilbehør
Sædeovertræk
Sædebetrækket er lavet af et meget modstandsdygtigt og vandafvisende stof. Det kan ganske enkelt sættes
fast på sædet med trykknapper. Det kan fås i forskellige farvekombinationer. Skal håndvaskes ved 30° Celsius.

Kurven
Kurven har en lynlåslomme, perfekt til opbevaring af værdigenstande. Kurven er lavet af et modstandsdygtigt og vandafvisende stof. Fås i forskellige farvekombinationer. Skal håndvaskes ved 30° Celsius.
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Den første samling af rollatoren







Pak hjulene ud og monter dem på rammens bagakse: Tryk samtidig på den sorte knap på midten af
hjulet, og tryk derefter akslen helt ind i akselhullet. Slip knappen.
Efterprøv, om hjulet er sat rigtigt på, idet du trykker/trækker det sidelæns.
Montér på samme måde forhjulsbeslaget, dvs. tryk på knappen under akslen og tryk akslen nedefra
ind i akselåbningen. Slip knappen.
Efterprøv, om hjulet er rigtigt sat på, idet du hæver rammen og trækker hjulbeslaget nedad.
Indstil støttehåndtagets højde, som det er beskrevet i afsnittet ’Højdeindstilling af støttehåndtaget’.

Fremgangsmåde





Åben begge rammehalvdele for at folde Veloped’en ud.
Sørg for, at Veloped’en sættes i gå-tilstand; vær opmærksom på, at der høres et klik, når teleskopstangen går i hak.
Sædet kan også skubbes fremad og bagud. Skub det fremad, når du ønsker et større frirum ved
gang. Træk sædet tilbage, hvis du vil sætte dig, vil nå kurven eller for at sammenfolde Veloped’en.

Sammenfoldning af Veloped’en






Træk sædet hen til dig.
Tryk først på knappen til højre på teleskopstangen.
Hæv og tryk samtidig den ene rammehalvdel mod den anden.
Tryk derefter på den anden knap til venstre på teleskopstangen.
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For helt at folde Veloped’en sammen, løft og tryk samtidig den ene rammehalvdel mod den anden.

Kørebremse
For at aktivere bremsen træk bremsegrebet opad. Brems med begge håndtag samtidig.

Parkeringsbremse
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Brems på samme måde som beskrevet ved kørebremsen. Tryk med trukne bremser spærremekanismen på undersiden af bremsegrebet fremad med en finger og løsn samtidig bremsegrebet. Vær
opmærksom på, at spærremekanismen er i låst position. Bremsen er nu i parkeringsstilling. Du må
sikre dig, at Veloped’en ikke kan bevæge sig.
For at løsne parkeringsbremsen brems som ved kørebremsen.

BEMÆRK! Blokér altid begge parkeringsbremser, før du forlader rollatoren.

Påsæt kurven

Trionic Veloped-kurven kan indeholde 22 l. Den har på indersiden en lille lomme til mindre ting, f.eks. nøgler. Veloped-kurven kan tages af. Den kan fæstnes med Velcro klæbebånd på rammens kurveskinne.
 Før de bageste Velcro-bånds bændler ind mellem rammen og kurveskinnen nedefra. Fold bændlerne indefter og fæst Velcro-båndene på kurvens inderkant.
 Hæft de forreste Velcro-bånd på samme måde.
 Efter behov tilpas Velcro-båndene, så kurven er sat rigtigt på.
 OBS! Sørg for at indsætte plastikpladen i bunden af kurven, før denne sættes fast til rammen.

Indstilling af bremsefunktion
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Hvis bremserne fungerer dårligt løsn justérskruen på begge bremsehåndtag (drej mod uret) og skru
den fast igen, idet du drejer sikringsmøtrikken hen imod håndtaget (drej med uret). Hvis bremserne
derefter stadig ikke fungerer tilfredsstillende, henvend dig til din autoriserede forhandler.

Højdeindstilling af håndtagene
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Løsn begge hurtigspænderne.
Indstil begge håndtag til den ønskede højde. Når du står ved siden af Veloped’en med nogenlunde
strakte arme, skal stangen være på højde med dine håndled (hvor du bøjer i håndleddet).
Bemærk: Det enkleste er at indstille håndtagene, når du sidder på Veloped-sædet; så kan du let se
talmarkeringerne, som letter højdeindstillingen.
For at fastlåse håndtaget fold begge hurtigspænder fremad. Bemærk: Hurtigspænderne kan udskiftes med fladere skruer, hvis der er fare for, at brugeren kommer til at løsne hurtigspænderne.

Påsætning/aftagning af baghjulene

For at lette Veloped’ens transport kan baghjulene tages af.
 For at fjerne hjulet tryk på den sorte knap midt på hjulet og træk det ud.
 For at montere hjulet tryk på den sorte knap midt i hjulet og tryk hjulakslen ind i akselåbningen. Slip
knappen, så snart hjulet er kommet på plads.
 Hold fast i dækket og drej hjulet sidelæns fremad og bagud for at sikre, at det sidder rigtigt fast.

Påsætning/Aftagning af forhjulene

For at lette transporten af Veloped’en kan forhjulene afmonteres.
 Tryk på den sorte knap under det forreste hængsel for at løsne hjulophænget.
 Sådan fjernes hele hjulophænget: Løft rammen fra jorden og træk samtidig hjulophænget nedefter.
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Sådan monteres hjulophænget: Løft Veloped’ens forende, tryk på den sorte knap og tryk hjulakslen
ind i akselåbningen. Slip knappen.

Efterprøv, om hjulophænget er sat korrekt på, idet forenden af rammen løftes, og hjulholderen trækkes
nedad.

Afprøvning af dæktryk
Afprøv regelmæssigt dæktrykket. Trionic anbefaler 1,5 – 2,0 bar dæktryk. Dæktrykket på maksimalt være
2,5 bar.

Ændring af forhjulsindstilling

Trionic Veloped’en har et fjedrende forhjul, som kan klare forhindringer på op til 13 cm’s højde. Hjulet har
to indstillingsmuligheder: En indstilling, som kan bruges i uvejsomt terræn og en til bymæssigt miljø. På forhjulets samling er der mellem de to hjul et indstillingsmodul, hvor der kan skiftes mellem indstillingerne.
 Drej forhjulet for lettere at komme til indstillingsstedet. Løft rammens forende. For at indstille hjulet: Træk splitten på indstillingsmodulet udad og indstil til den ønskede position, enten opefter eller
nedefter til slutpositionen. Giv slip på splitten, så snart den ønskede indstilling er nået.
Uvejsomt terræn/øverste indstilling: Forbedret klatrefunktion. Fjederfunktion til ujævne overflader
og forhøjet retningssikkerhed. Styringen er vanskeligere, men køreegenskaben egner sig bedre til
brug i det fri.
Bymæssige omgivelser/nederste indstilling: Nemmere styring med samme klatreegenskaber.

Påsætning/aftagning af sædet

Veloped’ens bevægelige sæde består af et basissæde og et aftageligt overtræk, som kan sættes på med ni
trykknapper.
 Hold overtrækket sådan, at teksten ’Trionic’ er til højre. Før den lange flap imellem teleskopstangen
og selve sædet.
 Tryk de tre forreste trykknapper på den lange flap på selve sædet.
 Derefter trykkes de tre trykknapper på den korte flap på selve sædet.
 Tryk til slut de tre sidste trykknapper på den lange flap på den korte flap.

Sikkerhedsanvisninger
Før ibrugtagning af Trionic Veloped’en skal du sikre dig, at rollatoren fungerer perfekt:
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Afprøv bremsefunktionen inklusive parkeringsbremsen.
Du skal sikre dig, at Veloped’en er korrekt foldet ud.
Sørg for, at styrehåndtaget er indstillet i den rigtige højde og er rigtigt låst.
Når rollatoren slås ud, skal kontakt med den forreste del undgås, da man ellers kan få fingrene i
klemme.
Brugerens vægt må ikke overstige 150 kg.
Brug ikke Trionic Veloped’en som en kørestol eller til persontransport. Den skal være til støtte ved
gang og derved især en hjælp til bevægelse i det fri.
Vi anbefaler et årligt eftersyn af produktets funktionsdygtighed hos en fagspecialist.
Brug ikke en defekt Veloped.

Vedligeholdelsesanvisninger
For at bevare Veloped’ens funktionsdygtighed og sikkerhed bør de følgende vedligeholdelsesopgaver regelmæssigt udføres:
 Rengør Veloped’en med almindelig opvaskemiddel, vand og et viskestykke. Tør Veloped’en omhyggeligt af.
 Rengør hjulene med opvaskemiddel, vand og en plastbørste.
 Sørg for at skruer og håndtag er strammet.
 Hvis din Veloped ikke er i fejlfri stand, henvend dig venligst straks til din forhandler.
Bemærk: Brug ikke en defekt Veloped.
Trionic påtager sig intet ansvar for ændringer af produktet (tilpasninger eller reparationer), som blev foretaget uden forudgående tilladelse.

Garanti
For Trionic Veloped’en ydes en 2-årig garanti, som er gyldig fra fakturadatoen. Garantien omfatter udelukkende Trionic originaldele (ikke udskiftelige sliddele).
Serienummer
Dato/Stempel/underskrift
CE-mærkning – Trionic Sverige AB garanterer, at det ovenfor nævnte produkt opfylder de relevante retslige
krav (1993:584) til medicinske produkter, ligesom retningslinjer fra de svenske bestemmelser for medicinske produkter (LVFS 2003:11). Produktet opfylder retningslinjen fra EC-bestemmelsen vedr. medicinsk/tekniske produkter 93/42/EEC.
Vi forbeholder os ret til at foretage eventuelle tekniske ændringer.
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Brand
Veloped’en blev i henhold til den internationale standards bestemmelse for ganghjælpemidler (ISO 111992:2005 ”ganghjælpemiddel håndteret med begge hænder”) afprøvet og godkendt.
Brugerens vægt må ikke overstige 150 kg.
Producent
Maksimum brugervægt
Bredde
Længde
Maksimale højde og mindstehøjde
Serienummer
Læs håndbogen før rollatoren tages i brug
I henhold til ISO-standard, hovedsagelig egnet til brug i det fri
Produktkode: EAN13
Artikelnummer
Godkendt hjælpemiddel i henhold til 93/42/ECC

Miljøvenlig
Trionic Veloped’en fremstilles med et minimum af indvirkninger på miljøet gennem hele produktets cyklus.
Er produktet udtjent, kan det skrottes og enkeltdelene kan genbruges.
 Produktets aluminiumsdele bliver skilt fra de øvrige dele og sortereret fra til genbrug. Delene bliver
opdelt i metal, kunststof og blandede materialer.
 Produktet består for størstedelen af aluminium, stål og kunststof.
 De blandede materialedele er f.eks. bremsehåndtagene, hjulene og håndtagene.
 Hvis du ikke helt ved, hvad du skal gøre med genbrugsmaterialerne, henvend dig til de lokale myndigheder, da de forskellige regioner/genbrugsvirksomheder bruger forskellige genbrugsmetoder.
Trionic Sverige AB er medlem af REPA, et nationale system til genbrugsindsamling.

Problemhåndtering
Hvis Trionic Veloped’en ikke fungerer tilfredsstillende, forsøg først med punkterne i den følgende instruktion til fejlfinding. Hvis problemet ikke kan løses ved hjælp af disse punkter, henvend dig venligst til din forhandler.
Problem: Veloped’en er svær at styre.
Mulige årsager: Forhjulet er indstillet til terræn.
Foranstaltninger: Træk indstillingselementet mellem hjulene nedefter for at indstille det til lettere styring i
bymæssige områder, som beskrives i afsnittet ’Ændring af forhjulsindstilling’.
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Problem: Hjulet løsner sig under brug.
Mulige årsager: Hjulet er ikke korrekt sat på.
Foranstaltninger: Efterprøv, om trykknappen er gået rigtigt i hak. Hvis hjulet ikke låses på det rigtige sted,
henvend dig til din forhandler.
Problem: Sædet hænger slapt og er for lavt.
Mulige årsager: Burrelukningen under sædet skal efterspændes, eller Trionic Veloped’en er ikke helt slået
ud.
Foranstaltninger: Slå sædet helt ud og efterspænd burrelukningens bånd, efter at Veloped’en er slået helt
ud. Træk ikke for hårdt i båndene, da det ellers kan blive besværligt at flytte på sædet.
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