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Það má ekki nota grindina sem
hjólastól eða til þess að flytja á henni
fólk.

Notkunarleiðbeiningar
Lesið notkunarleiðbeiningarnar vandlega.
Göngugrindina má nota bæði innan og utanhúss.

Öryggisreglur
-Það má hvorki standa á grindinni né nota
hana til þess að flytja á henni fólk.
Þegar setið á á grindinni á hún alltaf að
vera í bremsu.
Ef grindin er notuð til þess að styðja sig við
t.d. þegar staðið er upp úr stól á hún alltaf
að vera í bremsu.
Það má ekki sitja á grindinni og draga sig
áfram með fótunum.
Notið ekki grindina í stiga né rúllustiga.
Farið varlega í halla.
Þrýstið grindinni að alveg út áður en þið
gangið af stað.
Grindina má einungis nota sem
gönguhjálpartæki.
Farangur á að vera í körfu eða bakka.
Hámarksþyngd farangurs í körfu 5 kg, á
bakka 5 kg.
Fjarlægið hlífðarplast af hjólum fyrir
notkun.
Það má ekki snúa handföngunum útávið.
Það getur gert grindina óstöðuga.
Karfa sett á
Bakki settur á

Grindin lögð saman
C 1 Standið við hliðina á grindinni
2 Takið í borðann ofan á sætinu og
lyftið. Gætið varúðar þegar þið leggið
grindina saman eða takið sundur.

Flutningsstilling
D) Leggið grindina saman og festið
öryggislásinn

Akstursstilling
E) Þrýstið hliðarrörunum í sætinu niður.
Festið öryggislæsinguna.
Varist að klemma fingur.
F) Ástigið léttir ykkur að komast
yfir hæðarmismun t.d. upp á gangstétt

Bremsur
Akstursbremsur: Togið bremsuhandföngin
upp.

Stöðubremsur
Þrýstið bremsuhandföngunum niður.
Það heyrist smellur þegar bremsurnar eru
í réttri stöðu. Það er mikilvægt að báðar
bremsurnar séu læstar. Togið upp
bremsuhandföngin til þess að losa
bremsurnar. Þegar setið er á
göngugrindinni verða báðar bremsurnar
að vera læstar.

Stilling á bremsum.
Ef bremsurnar eru slakar þarf að stilla
bremsuvírinn. Notið fastlykla 7 og 10 mm
lykla.
( fylgja ekki)

Aksturshandföng
J. Hæðarstilling á handföngum.
Standið aftan við grindina með
handleggina niður.
Handföngin eru venjulega stillt í
úlnliðshæð.

Hæðarstilling
K. Losið snerlana sem handa við
handföngin.
Stillið handföngin í rétta hæð og festið
snerlana. Athugið að bæði handföng séu í
réttri hæð

Viðhald-Öryggisatriði
Til þess að alls öryggis sé gætt þarf eftirfarandi að vera í lagi:
-Þrífið göngugrindina með venjulegu þvottaefni. Þurrkið. Haldið hjólunum
hreinum.
-Yfirfarið skrúfur og stilliskífur.
-Hafið samband við söluaðila ef grindin er ekki í fullkomnu lagi.
Notið ekki grindina ef hún er ekki í lagi. Ekki gera sjálf við grindina.
Varúð!
Grindina má eingöngu nota sem gönguhjálpartæki.
Hámarksþyngd notanda Dolomite jass er 130 kg.
Ekki er tekin ábyrgð á grindinni ef gerðar hafa verið á henni breytingar eða
viðgerðir án samráðs við seljanda.

1: Vörunúmer
2: Heiti
3: Seríunúmer
4: Framleiðsluár
5: Hámarks burðarþyngd
6: ATH sjá leiðbeiningar
7: Notkun innan og utanhúss
8: Hámarksbreidd
9: Nafn framleiðanda

