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Käyttöohje  

ExcelCare sisärollaattori 
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1 Tunnistetiedot 
Rollaattorissa on yksilöllinen kilpi, jossa on mm. sarjanumero. 

Alla on esimerkki kilvestä ja merkkien selitykset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Valmistusaika 
2 Sarjanumero 
3 Suurin käyttäjän paino 
4 Mallinumero  
5 Tuotenimi 
6 Tuotteen määrittely 
7 Takuu 

2 Yleiset tiedot 

2.1 Osat 
Tutustu osiin ennen kuin jatkat käyttöohjeen lukemista. 

 

1 Työntökahva 

2 Jarrutanko 

3 Jarruvaijerit 

4 Tarjotin 

5 Kori 

6 Työntökahvan korkeussäätö mekanismi 

7 Etupyörät 

8 Takapyörät 

9 Jarrut 
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2.2 Yleiskuvaus 
Excel sisärollaattori on kevyt. Rollaattorissa on ergonominen työntökahva, joka tekee sen liikuttamisen 

helpoksi. Kahva on korkeussäädettävä. 

Rollaattori voidaan taittaa kokoon kuljetusta tai säilytystä varten. Rollaattorissa on tarjotin ja kassi ostoksia 

varten. 

3 Turvallisuusohjeet 
Myyjä tai valmistaja ei vastaa mistään vahingosta, jonka vastuu ei perustu voimassaolevaan 

lainsäädäntöön. Oikein ja turvallisesti ohjeiden mukaisesti käytettynä rollaattori on tukeva ja turvallinen 

käyttää. Rollaattoria on kuitenkin mahdollista käyttää väärin niin, että siitä aiheutuu vaaraa.  

3.1 Yleistä turvallisuudesta 
Pidä huolta rollaattorista ja tarkasta se säännöllisesti. Jos joku sen osista on viallinen tai ei toimi oikein, siitä 

voi aiheutua vaaraa. Turvallinen käyttö edellyttää, että rollaattori on ehjä ja kunnossa. Säännöllinen 

tarkastus, oikeat säädöt ja viallisten tai kuluneiden osien vaihtaminen ajoissa takaa ongelmattoman käytön 

vuosien ajan. Käytä rollaattorin huoltamiseen ja korjaamiseen ainoastaan alkuperäisiä osia ja pätevää 

huoltoa. 

3.2 Käyttö ja varoitukset 
Turvallinen käyttö edellyttää tutustumista seuraaviin ohjeisiin ja varoituksiin sekä niiden noudattamista. 

Valmistaja tai myyjä ei vastaa mistään vahingosta, joka johtuu rollaattorin käytöstä näiden ohjeiden 

vastaisesti. Lue ohjeet huolellisesti ja varmista, että olet ymmärtänyt niiden sisällön ennen rollaattorin 

käyttöä. 

 

 Tarkasta rollaattori sen saavuttua. Tarkasta, että kaikki osat ovat tallella ja ne ovat ehjät. Ilmoita 

puutteista tai vioista välittömästi myyjälle. 

 Älä käytä rollaattoria kivetyksellä, hiekalla tai ulkona. Rollaattori on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. 

 Älä nojaa työntökahvoihin, rollaattori voi silloin kaatua 

 Rollaattoria ei saa kallistaa kahden pyörän varaan. Se on vaarallista ja voi vahingoittaa sitä. 

 Kytke aina jarrut, kun siirryt käyttämään rollaattoria tai siirryt siitä pois. Kytke aina jarrut, kun olet 

hississä. 

 Rollaattorin kuljettaminen kulkuvälineessä tapahtuu aina omistajan omalla vastuulla välineestä 

riippumatta. 

 Mikäli kuljetat rollaattoria esimerkiksi taksissa, varmista, että sille on riittävästi tilaa ja että sitä 

kohdellaan varovasti ja huolellisesti. On hyvä opastaa kuljettajaa rollaattorin kokoon taittamisessa 

ja avaamisessa. 

 Älä koskaan käytä rollaattoria, jos siinä on vikaa 

 Älä koskaan nouse rollaattorin päälle 

 Älä kiinnitä mitään rollaattorin pyöriin. Se voi rikkoa rollaattorin ja vaikuttaa sen tasapainoon ja 

aiheuttaa onnettomuuden. 

 Älä työnnä rollaattoria, kun jarrut ovat päällä. Se voi rikkoa rollaattorin ja aiheuttaa vaaraa. 

 Älä ylitä rollaattorin kilpeen merkittyä suurinta käyttäjän painoa. 

 Äkkinäinen suunnanvaihto voi aiheuttaa rollaattorin kaatumisen. 
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 Muiden kuin valmistajan hyväksymien varusteiden tai osien tai varaosien käyttäminen päättää 

takuun ja valmistajan ja myyjän vastuut välittömästi. Se voi myös aiheuttaa vaaraa tai rollaattorin 

rikkoutumisen. 

 

4. Käyttäminen 
On tärkeää oppia oikea ja turvallinen käyttäminen näiden ohjeiden mukaisesti. Siksi tulee tutustua kaikkiin 

tässä ohjeessa kuvattuihin rollaattorin osiin. Käytä aina myös asiantuntijan apua löytääksesi juuri sinun 

ominaisuuksille sopivan parhaan tavan rollaattorin käyttöön.  

 

4.1 Tasapaino 
Rollaattoria käytettäessä, kuten kävellessä tai istuutuessa, vaikutetaan rollaattorin tasapainoon. Se johtuu 

painopisteen muuttumisesta ja painon jakautumisesta eri tavoilla. Välttääksesi vaaratilanteet, kuten 

kaatuminen, noudata aina näitä ohjeita. 

 

Tässä ohjeessa kuvataan rollaattorin itsenäistä käyttöä ilman avustajaa. Mikäli itsenäinen käyttäminen ei 

ole mahdollista, suosittelemme, että lopetat tuotteen käyttämisen vaaran välttämiseksi 

 

4.1.1 Rollaattorin kanssa liikkuminen 
Rollaattorin kanssa käveleminen kuuluu tyypilliseen käyttämiseen. Kun kävelet rollaattorin avulla, seuraavat 

seikat ovat tärkeitä: Pidä aina ylävartalo suorassa. Kumara asento on erittäin paha selälle. Oikean asennon 

saamiseksi käsikahvojen tulee olla sopivalla korkeudella. Oikean korkeus on ranteiden korkeus, kun seistään 

suorana ja kädet ovat alhaalla vartalon sivuilla suorina.   

 

4.2 Epätasaiset pinnat ja esteet 
On mahdollista, että joudut nousemaan tai laskeutumaan esteen yli rollaattorin kanssa. Tässä ohjeessa 

kuvaamme miten sen voi tehdä turvallisesti. 

4.2.1 Esteen ylittäminen 
Kun kuljet esteen yli itsenäisesti, tee se aina etuperin. Kun painat toisella jalalla rungon takana olevaa 

poljinta, rollaattorin etupää kevenee ja etupyörät voi nostaa esteen päälle. Työnnä rollaattoria eteenpäin ja 

nouse itse esteen yli. Näin pääset turvallisesti esteen päälle. Kun laskeudut, varmista ettei tarjottimella tai 

muualla ole asioita, jotka voivat pudota. 

4.2.2 Laskeutuminen 
Kun laskeudut esteeltä itsenäisesti, tee se aina etuperin. Työnnä ensi etupyörät alas käyttäen samalla 

kevyesti jarrua ja laskeudu myös itse varovaisesti esteen päältä. Kun olet kokonaan alhaalla rollaattorin 

kanssa, päästä jarrut ja jatka kävelyä normaalisti. 

  

4.3 Mäet 
Mikäli joudut kulkemaan mäkeä, tee se aina rauhallisesti ilman äkkinäisiä liikkeitä. Kulje aina etuperin. 
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4.3.1 Ylämäki 
Kun nouset ylös mäkeä, nojaa kevyesti eteenpäin. Tällä tavalla saat painopistettä eteenpäin ja mäen 

nousemisesta tulee helpompaa. On tärkeää, että et pidä ylimääräistä painoa, kuten kasseja rollaattorissa. 

Se voi vaikuttaa tasapainoon ja aiheuttaa kaatumisen. Kulje aina suoraan mäen suunnassa ja vältä vinoja 

kallistuksia. Muussa tapauksessa kaatumisvaara kasvaa. 

4.3.2 Alamäki 
Kun laskeudut mäkeä, kulje aina etuperin. Laskeutuessa ei saa koskaan nojata eteenpäin, muussa 

tapauksessa rollaattori voi kaatua. Tasapianon parantamiseksi on hyvä nojata hieman taaksepäin. Kulje aina 

kallistuksen suuntaisesti. Mikäli on tarvetta pysähtyä, käytä aina seisontajarrua. Käytä jarruja sopivan 

nopeuden pitämiseen ja rollaattorin hallitsemiseen. Älä laskeudu liian nopeasti. 

4.4 Portaat 
Portaat ovat yksi suurimpia esteitä rollaattorin kanssa liikuttaessa. Portaissa voi kuitenkin kulkea kuljettaen 

rollaattoria. Silloin joutuu kuitenkin kantamaan melko suurta painoa mukanaan. 

4.4.1 Portaiden nouseminen 
Kun kuljet portaissa, taita rollaattori aina mahdollisimman pieneksi. Varmista tasapainosi ennen kuin alat 

nostaa rollaattoria. Laske rollaattori maahan vasta, kun se on kokonaan tasaisella lattialla. 

4.4.2 Laskeutuminen portaissa 
Kun kuljet portaissa, taita rollaattori aina mahdollisimman pieneksi. Varmista tasapainosi ennen kuin alat 

nostaa rollaattoria. Laske rollaattori maahan vasta, kun se on kokonaan tasaisella lattialla. 

5 Tekniset tiedot 
 

Kokonaispituus 60 cm 

Kokonaisleveys 60 cm 

Kokonaiskorkeus 76-86 cm 

Kokonaispaino 6 kg 

Suurin käyttäjän paino 100 kg 
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6 Osaluettelo 
 

Tässä osassa kuvataan ExcelCare rollaattorin osat. Rollaattorissa on useita osia, joita voidaan säätää. Jos 

haluat lisätä tai poistaa osia tai säätää niitä, se täytyy tehdä aina tätä ohjetta noudattaen. 

6.1 Rollaattorin avaaminen ja kokoon taittaminen 
Kun haluat avata rollaattorin tai taittaa sen kokoon, noudata näitä ohjeita ja ole varovainen ettei rollaattori 

vaurioidu.  

6.1.1 Rollaattorin kokoon taittaminen 
Taita rollaattori kokoon näiden ohjeiden mukaisesti: 

 Ennen kokoon taittamista, poista kori ja tarjotin 

 Taittaaksesi rollaattorin nosta mustaa tankoa kuvan 8 mukaisesti 

 Voit irrottaa pyörät painamalla sivussa olevat lukkonapit alas ja vetämällä pyörät ulos rungosta 

 Työntökahvan irrottamiseksi avaa kahvaa pitävät sormimutterit ja irrota pultit (kts 6.2) 

 Kuva 10 näyttää rollaattorin taitettuna nii pieneksi kuin se on mahdollista  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 8  Pyörien irrottaminen    Kuva 10 

6.1.2 Rollaattorin avaaminen 
Avaa rollaattori kokoon näiden ohjeiden mukaisesti: 

 Avataksesi rollaattorin paina mustaa tanko alas (kuva 8) ja rollaattorin runko avautuu 

 Laita pyörät runkoon oikealle korkeudelle. Pyörät lukittuvat, kun lukkonappi on ulkona ja kuuluu 

lukituksesta kertova kilahdus. 

 Laita työntötanko runkoon oikealle korkeudelle ja kiinnitä pultti ja kiristä siihen lukkomutteri 

 Rollaattori on nyt käyttövalmis  

Pyörät asennetaan tämän ohjeen mukaisesti ennen ensimmäistä käyttöä, kun rollaattori otetaan 

pakkauksesta. 
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6.2 Työntökahvat 
Excelcare rollaattorin kahvat on ergonomisesti muotoillut ja niistä saa hyvän otteen. Siksi rollaattori on sekä 

miellyttävä että turvallinen työntää. Työntökahvan korkeutta voi säätää. 

Säätääksesi työntökahvan korkeutta, noudata seuraavia ohjeita 

 Seiso rollaattorin vieressä 

 Avaa sormimutterit rungon molemmilta puolilta kuvan 12 mukaisesti 

 Irrota käsikahvojen rungon läpi menevä pultti ja aseta kahvat samalle korkeudelle niin, että pultin 

reiät osuvat käsikahvojen rungon reikien reikien kohdalle 

 Työnnä pultit takaisin ja kiristä sormimutterit 

Työntökahvat asennetaan tämän ohjeen mukaisesti ennen ensimmäistä käyttöä, kun rollaattori otetaan 

pakkauksesta. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 11, työntökahvat ja jarrukahva      Kuva 12, sormimutteri         Kuva 13, korkeussäädön reiät 

 

6.3 Jarrut 
ExcelCare rollaattorin jarruja käytetään työntökahvojen alla olevalla jarrukahvalla.  

Kun haluat jarruttaa, purista jarrukahvaa sormilla työntökahvoja kohden. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 14, jarruttaminen 
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6.4 Runko 
Excelcare rollaattorin runko on pinnoitettu. Se on erittäin kestävä. 

6.5 Pyörät 
Rollaattorissa on neljä pyörää. Pyörien kunto tulee tarkastaa säännöllisesti 

6.5.1 Etupyörät 
Etupyörien halkaisija on 6”. Ne on kääntyvät ja kiinnitetty rollaattoriin haarukalla. Rollaattorin etupyörät 

kääntyvät, kun rollaattoria käännetään. Mikäli etupyörä ei käänny hyvin tai se vipattaa, se voi olla merkki 

siitä, ettei kiinnitys runkoon ole tehty oikein. Tarkista se välittömästi ennen kuin jatkat käyttöä. 

6.6 Tarjotin 
ExcelCare rollaattorissa on muovinen tarjotin, joka on tarkoitettu päivittäiseen käyttöön. Tarjotin ei kestä 

korkeita lämpötiloja eikä sitä voi pestä astianpesukoneessa. 

6.7 Kassi 
ExcelCare rollaattorissa on verkkokassi.  

Sen saa irrotettua ja (kiinnitettyä) seuraavasti: 

 Seiso rollaattorin takana 

 Avaa (sulje) kassin sivuilla olevat tarrat 

7 Huoltaminen ja ylläpito 
ExcelCare rollattori tarvitsee säännöllistä huoltoa turvallisen ja miellyttävän käytön ylläpitämiseksi. Huollon 

laiminlyönnistä seuraa teknisiä ongelmia, huonoja ja kankeaa liikkumista ja lopettaa takuun voimassaolon. 

Ennakoiva huolto on erittäin tärkeä. Rollaattori pitää tarkastaa ja huoltaa vähintään kerran vuodessa 

pätevän henkilön toimesta.  

Myös käyttäjä voi tehdä paljon rollaattorin ylläpitämiseksi. Säännölliset tarkistukset ja huollot pidentävät 

rollaattorin käyttöikää ja käytettävyyttä. Seuraavassa kuvataan tehtäviä tarkistuksia ja huoltoja. 

7.1 Renkaat 
Renkaiden kulumista tulee seurata jatkuvasti ja ne pitää vaihtaa ajoissa. 

7.1.1 PU-renkaat 
Useimmissa rollaattoreissa on PU-renkaat. Ne ovat puhkeamattomat ja ne tunnistaa siitä, ettei niissä ole 

ilmaventtiiliä. PU-renkaat kuluvat siinä missä muutkin renkaat ja ne pitää vaihtaa ennen kuin ne ovat 

kuluneet loppuun. 

7.2 Jarrut 
Tarkasta, että jarruissa on terävä kulma. Mikäli kulmat ovat kuluneet, vaihda jarrut. Varmista, että uudet 

osat ovat oikeassa asennossa ja tiukasti kiinni.  

Varmista, että jarrumekanismi toimii kevyesti ja tasaisesti. Mikäli jarrut ovat jäykät, voit voidella 

mekanismia hyvin pienellä määrällä WD40 öljyä tai PTFE (Teflon) suihkeella. Pyyhi ylimääräinen voiteluaine 

ja pidä huolta ettei sitä joudu jarrujen kitkapinnoille eikä renkaisiin. 

Varmista etteivät jarrut laahaa renkaita vasten missään pyörähdyksen vaiheessa. 

  



 11 

7.3 Runko 
Runko on rollaattorin perusta. Varmista siksi, että se on hyvässä kunnossa. Tarkista seuraavat asiat: 

 Runko taittuu ja avautuu kevyesti 

 Rollaattori kulkee suoraan työnnettäessä 

Mikäli näissä asioissa on ongelmia, ota yhteyttä myyjään. Vain myyjä voi tutkia ja korjata rungon viat. 

7.4 Takapyörät 
Takapyörien kunnon voi tarkistaa itse. Niiden oikea säätö takaa tukevuuden ja kevyen liikkumisen. Tarkasta 

seuraavat kohteet: 

 Varmista, että pyörät pyörivät vapaasti hankaamatta mihinkään 

 Varmista ettei pyörän tuennassa ole väljyyttä. Vika voi olla kiinnityksessä, joka vaatii kiristämistä. 

Mikäli pyörissä on vikaa, ota yhteyttä myyjään. Vain myyjä voi korjata pyörien viat. 

7.5 Etupyörien pystyakseli ja etuhaarukka 
Etupyörät kääntyvät haarukan pystyakselin ympäri. Varmista, että akseli pyörii kevyesti eivätkä renkaat ota 

mihinkään kiinni. Tarkista seuraavat kohteet: 

 Varmista, että pystyakselin mutteri on sopivan tiukalla niin, ettei ole väljyyttä, mutta akseli pyörii 

kevyesti. 

 Varmista, että laakeri on ehjä eikä kulunut. 

Mikäli pyörissä on vikaa, ota yhteyttä myyjään. Vain myyjä voi korjata pyörien viat. 

7.6 Puhdistaminen 
Puhdista rollaattori säännöllisesti.  

 Älä käytä hiovia, happamia tai emäksisiä pesuaineita 

 Älä käytä höyry- tai painepesuria 

 Kuivaa rollaattori pesun jälkeen 

 Rungon voi vahata sen puhtaana pitämisen helpottamiseksi 

 Älä käytä silikonia 

 

7.7 Säännölliset tarkastukset ja huoltokohteet 
Ennakoiva huolto on erittäin tärkeä. Suuren osan siitä voi tehdä itse. 

Kerran kuukaudessa: 

 Tarkista, että rollaattori menee kevyesti kokoon ja avautuu kevyesti 

 Tarkasta, että pyörät ja pystyakseli pyörivät vapaasti ja kevyesti 

 Tarkista, että jarrut toimivat 

Kerran kolmessa kuukaudessa: 

 Tarkista, että ruuvit, pultit ja mutterit ovat kireällä, kiristä tarvittaessa 

 Tarkista pyörien kulutuspinta 
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7.8 Vuosihuollon tarkistuslista 
 

Pyörät 

 Kulutuspinta 

 Laakerit 

 Säädöt 

 Renkaiden kunto 

Haarukat 

 Väljyys 

 Pystyakselin säätäminen 

Vanteet 

 Säädöt 

 Väljyys 

Runko 

 Murtumat ja taipumat 

 Saumat 

 Muoviosien kunto 

Maalipinta 

 Naarmut 

 Pinnoite 

 Vaha 

Verhoilu 

 Hihnojen säädöt 

 Kuluneisuus 

Kaikki kiinnikkeet ja kiinnitysosat 

Liikkuvien osien Teflon-voitelu 

 

8 Ongelmat ja vikatilanteet 
 

Seuraavassa on yksinkertainen vianetsintäkaavio. Mikä ongelma ei ratkea, ota yhteyttä myyjään 

Rollaattori ei ole tukeva/siinä on väljyyttä 

 Tarkista, että ruuvit, pultit ja mutterit ovat tiukalla 

 

Rollaattori kitisee tai rämisee 

  Tarkista, että ruuvit, pultit ja mutterit ovat tiukalla 
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Eturenkaat heiluvat 

 Tarkista, että ruuvit, pultit ja mutterit ovat tiukalla 

 Varmista, että pyörien kiinnitys on tehty oikein ja se on lukittunut 

 Varmista, että pyörät oivat identtisillä paikoilla 

 Tarkista etuhaarukoiden pystyakselin säätö 

Rollaattori on raskas työntää 

 Tarkasta pyörien laakereiden kunto 

Rollaattori on kankea kääntää 

 Tarkista, että ruuvit, pultit ja mutterit ovat tiukalla 

 Varmista, että pyörien kiinnitys on tehty oikein ja se on lukittunut 

 Varmista, että pyörät oivat identtisillä paikoilla 

 Tarkista etuhaarukoiden pystyakselin säätö 

Rollaattori kampeaa sivuun 

 Varmista, että pyörien kiinnitys on tehty oikein ja se on lukittunut 

 Varmista, että pyörät oivat identtisillä paikoilla 

 Tarkista etuhaarukoiden pystyakselin säätö  

 Tarkasta pyörien laakereiden kunto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


