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Travel Eaze2 -rollaattorin käyttöohje 

LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE ENNEN ROLLAATTORIN KÄYTTÖÄ 

Turvallisen käytön varmistamiseksi on tärkeää, että tutustut käyttöohjeeseen ja ymmärrät sen sisällön. 

Merkinnät 
 

Rollaattorin rungossa on tyyppikilpi 

1. Valmistusajankohta 

2. Sarjanumero 

3. Suurin käyttäjän paino (100kg) 

4. Malli  

5. Tuotteen kuvaus 

(Rollaattori sisä- ja ulkokäyttöön) 

 

Yleistä 

Rollaattorin osat 

 

1. Käsikahva 

2. Kasikahvan korkeussäätö 

3. Jarrukahva 

4. Istuin 

5. Takapyörä 

6. Polkaisulauta 

7. Etupyörä 

8. Etuhaarukka 

9. Jarruvaijerit 

 

 

 

Kuvaus 

Rollaattori on tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön. Sen runko taittuu kokoon sivusuunnassa. Rollaattorissa on istuin ja 

selkänoja. Työntökahvat ovat korkeussäädettävät. Kahvojen alapuolella on jarruvivut. Vipu vaikuttaa saman puolen 

takapyörään. 
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Turvallisuusohjeet 
Rollaattori on tarkoitettu auttamaan henkilöitä, joilla on vaikeuksia kävellä ja joilla on tasapainovaikeuksia tai muita 

ongelmia, jotka haittaavat seisomista tai kävelemistä. Rollaattoria ei ole tarkoitettu kannattelemaan käyttäjän 

painoa kävellessä vaan auttamaan tasapainon pitämisessä ja antamaan mahdollisuus levätä istumalla siinä. 

Yleinen huolellisuus 

Tarkista rollaattorin kunto säännöllisesti. Mikäli havaitset vikoja, älä käytä rollaattoria ennen kuin viat on korjattu. 

Ota tarvittaessa yhteyttä myyjäliikkeeseen. 

Rollaattorin tulee olla säädetty käyttäjälleen sopivaksi. 

Ohjeet turvalliseen käyttöön 

Yleiset varoitukset: 

- Rollaattorin käyttäjä on jalankulkija. Vältä käyttämistä ajoväylällä 

- Älä käytä rollaattoria epätasaisella, liukkaalla tai pehmeällä pinnalla 

- Vältä viemäriaukkoja ja uria 

- Älä kiinnitä pyöriin mitään 

- Käytä aina seisontajarrua siirtyessäsi rollaattoriin tai pois siitä 

- Älä ylitä suurinta käyttäjän painoa (tyyppikilpi) 

- Rollaattoriin ei saa tehdä muutoksia, se johtaa takuun raukeamiseen 

- Tarkista jarrujen toiminta ennen käyttöä 

- Avatessasi rollaattoria varmista, että runko lukittuu käyttöasentoon 

- Käytä seisontajarrua pysähtyessäsi 

- Varmista, että käsinojat ovat oikealla korkeudella 

- Ole varovainen ettei vaate tai mikään muu jää rungon väliin sitä avattaessa tai suljettaessa 

- Älä kuljeta rollaattorilla ihmisiä tai painavaa tavaraa 

- Älä anna lasten leikkiä rollaattorilla 

- Rollaattorilla ei saa potkutella istualtaan 

- Kaikkien pyörien pitää olla tukevasta alustalla joka hetki 

- Seisontajarrujen pitää olla päällä ennen istuutumista 

- Älä käytä rollaattoria mikäli se on rikki tai ei toimi oikein. 

- Käytä aina seisontajarrua, kun rollaattorin kanssa ei liikuta tai se on yksin. 

 

 

 

 

 

Älä työnnä rollaattoria kaukana edessäsi. 

Siitä ei ole silloin apua tasapainon pitämisessä 

ja se voi karata käsistä. 
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Sopiva käsikahvojen korkeus on käyttäjän 

ranteiden korkeudella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aina, kun avaat rollaattorin, varmista, 

että runko lukittuu eikä istuin jää löysäksi. 

Rungon lukittuessa kuuluu kilahdus. 

 

 

 

 

 

 

Ohjeet rollaattorin käyttöä varten 
 

Rollaattorin käyttö vaatii opettelua. Tutustu näihin ohjeisiin ennen rollaattorin käyttöä ja noudata niitä. 

 

Tasapaino 

Oikea tasapaino on keskeinen asia rollaattorin käytössä ja käytön turvallisuudessa. Tasapainoon liittyy oleellisesti 

oikeat asetukset ja oikeat toimintatavat eri tilanteissa. Tasapainoon vaikuttaa myös rollaattorissa kuljetettavien 

tavaroiden oikea asettelu. 

Rollaattorin kanssa käveleminen 

 

Rollaattorin tarkoitus ei ole kannatella osaa vartalon painosta 

vaan antaa tukea ja auttaa tasapainon pitämisessä. 

Älä kulje kumarassa ja pidä painoa käsillä vaan kulje niin,  

että paino on omilla jaloilla. 

Sopiva käsinojien korkeus on ranteiden korkeus suorana  

seistessä. 
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Istuminen 

 

Kytke aina molemmat seisontajarrut päälle ennen istumista rollaattoriin. Pidä seisontajarrut päällä istuessasi 

rollaattorissa ja noustessasi siitä. Älä potkuttele rollaattorilla. 

 

Reunojen ja kynnysten ylittäminen 

 

Rollaattorilla voi ylittää turvallisesti korkeintaan 5 cm korkuiset esteet. Korkeammat esteet pitää kiertää toista 

kautta.  

 

Käytä rungon takana pyörän vieressä olevaa 

polkaisutasoa apuna noustessa esteen yli. 

 

Paina tasoa jalalla, jolloin rollaattorin etupää  

kevenee ja se on helppo nostaa esteen päälle. 

 

Työnnä sitten rollaattoria eteenpäin ja nosta 

takapyörät yli.  

 

Nouse itse esteen yli vasta, kun rollaattori on  

tukevasti yli ja voit käyttää sitä tasapainon  

pitämiseen.  

 

Käytä jarruja tarvittaessa apuna.  

 

 

Varo ettei mitään pääse putoamaan rollaattoria 

kallistettaessa. 

 

 

 

Lakeuduttaessa pidä vartalon paino jalkojen  

varassa ja laske ensin rollaattori ja laskeudu itse vasta, 

kun rollaattori on tukevasti alustalla. 

 

Käytä jarruja apuna rollaattorin palkallaan pitämiseksi.  

 

Varo ettei mitään pääse putoamaan rollaattoria 

kallistettaessa. 
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Tekniset tiedot  
 

 

 

 

Kokonaispituus   69 cm 

Leveys avattuna  67 cm 

Korkeus (säädettävä)   72-92 cm 

Kokonaispaino   8 kg 

Suurin käyttäjän paino  100 kg 

Istuinleveys   45 cm 

Istuimen syvyys   22 cm 

Istuinkorkeus   53 cm 

Leveys kokoon taitettuna 31 cm  
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Käytön aloittaminen 
Rollaattoria ei tarvitse koota käyttöä varten. Se on pakattu pienimpään kokoonsa, jota voi käyttää mm. silloin, kun 

rollaattoria kuljetetaan autossa.   

Kun otat rollaattorin pakkauksesta, takapyörien runko ja etupyörät on taitettu ylös ja käsikahvat ovat alimmassa 

asennossa. Keppiteline on irrallaan pakkauksessa. Sen voi tarvittaessa painaan runkoon kummalle puolelle tahansa. 

 

Rungon voi taittaa auki omassa järjestyksissä, mutta  

yksinkertaisuuden vuoksi tässä on kuvattu yksi tapa. 

Rungon kokoamiseen ei tarvita työkaluja eikä siihen pidä  

käyttää liikaa voimaa. Riittää, että ruuvit ovat kiinni napakasti. 

 

 

1. Kierrä takarungon sormiruuvi ruuvi irti 

2. Käännä takarunko suoraksi niin, että reiät osuvat  

rungossa oleviin reikiin 

3. Kiristä takarungon sormiruuvi takaisin paikoilleen 

4. Kierrä etupyörää varmistava sormiruuvi irti 

5. Käännä etupyörä suoraksi niin, että reiät osuvat  

rungossa oleviin reikiin 

6. Kiristä takarungon sormiruuvi takaisin paikoilleen 

 

Toista sama toisella puolella. 
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Kun pyörät on kiristetty, avaa rollaattori painamalla istuimen reunoista. 

Varmista, että istuinkangas on kireällä ja rollaattori lukittunut auki. Lukituksesta kuuluu ääni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rollaattorin voi taittaa pieneen tilaan käänteisessä järjestyksessä, kun rungon lukitus on avattu. 

 

Rollaattorin käsikahvojen korkeus säädetään 

painamalla rungossa oleva nappi alas ja nostamalla  

kahva oikealle korkeudelle. 

 

Varmista, että kahvat ovat samalla korkeudella ja 

että nappi on ulkona ennen käyttöä. 

 

Korkeutta ei voi asettaa portaiden väliin. 

 

 

 

 

 

 

Rollaattorin taittaminen kokoon 

 

Rollaattorin rungon lukitus avataan nostamalla  

istuimen keskellä olevasta hihnasta. 

 

Sen jälkeen rollaattorin voi taittaa kokoon  

painamalla sivurunkoja yhteen. 
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Istuimen käyttäminen 
Laita aina seisontajarru päälle ennen istumista. Istuutuessa jalkojen tulee olla tukevasti takapyörien välissä ja selkä 

rollaattorin kulkusuuntaan. 

 

Istuimen käyttäminen  

 

 

 

 

Jarrut 
Rollaattorissa on kaksi jarrutoimintoa, jotka toimivat samoista jarruvivuista. Käyttöjarrua käytetään liikuttaessa 

rollaattorin kanssa ja seisontajarru paikallaan oltaessa sekä aina siirryttäessä rollaattoriin ja siitä pois. Seisontajarrua 

käytetään aina istuttaessa ja siirryttäessä istumaan tai noustessa ylös.  

Käyttöjarru 

Käyttöjarrua käytetään liikuttaessa vauhdin hiljentämiseksi. Jarruvipua käytetään kuvan 6 mukaisesti puristamalla 

jarrukahvaa ylöspäin työntökahvaa vasten. Älä purista jarrua jatkuvasti. Jatkuva jarruttaminen kuluttaa pyöriä ja 

jarrumekanismia. Älä käytä rollaattoria, jos jarrut eivät toimi oikein. 

Seisontajarru 

Seisontajarru laitetaan päälle painamalla jarruvipua alas kuvan 7 mukaisesti kunnes jarru lukittuu päälle. 

Seisontajarru vapautetaan nostamalla jarrukahvaa ylöspäin.  

 

 

 

 

 

 

 

Käyttöjarru     Seisontajarrun käyttäminen 
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Puhdistus ja huoltaminen 
Rollaattori on hyvä puhdistaa säännöllisesti. 

Runko puhdistetaan miedolla pesuaineella ja vedellä. Jarrupalat ja jarrupalat ja jarrun jousimekanismi täytyy pitää 

puhtaana toiminnan varmistamiseksi. Kuivaa rollaattori pesun jälkeen tai jos se on muuten kastunut. 

Kuukausittaiset tarkastukset: 

- Jarrujen toiminta 

- Etupyörien kääntyminen pystyakselin ympäri ja pyörien toiminta 

- Osien kuluminen 

- Puhdista rollaattori 

Neljännesvuosittain suoritettavat tarkastukset: 

- Ruuvien, muttereiden ja muiden osien kiristäminen ja rungon eheys 

- Pyörien kunnon tarkastus 

Ongelmatilanteet 
Pyörät eivät pyöri hyvin – Pyörät ovat likaiset, puhdista ne. 

Seisontajarru ei pidä – jarrupalat luistavat tai jarrurunko on vioittunut, ota yhteys myyjään. 

Renkaat ovat kuluneet – ota yhteys myyjään 

 

Takuu 
Takuu on voimassa vain yksityiskäytössä. Se ei kata esimerkiksi vuokrausta tai muuta ammattimaista toimintaa. 

Takuu koskee materiaalivirheitä. Se on voimassa yhden vuoden ostopäivästä.  

Takuu ei kata huollon laiminlyönnistä tai välinpitämättömyydestä johtuvia vikoja. Takuu ei ole voimassa, jos 

rollaattoria käytetään ohjekirjan vastaisesti tai muuhun käyttöön kuin se on tarkoitettu. 

Takuu ei ole voimassa, jos rollaattoriin asennetaan siihen kuulumattomia osia tai jos sitä muutetaan. 

Takuu kattaa vain tuotteeseen itsensä tullet vahingot. 


