
GURULÓS JÁRÓKERET 
Használati útmutató

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, hogy termékünk hasznos segítségére 
lesz majd.

Kérjük, hogy használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Mindig 
tartsa be a biztonsági óvintézkedéseket. Ha a terméket más személy is használja, ismertesse 
vele a biztonságos használatra vonatkozó tudnivalót.

A használati útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is.

Felhasználási cél
A gurulós járókeret megkönnyíti a járást, javítja a stabilitást főképp idős és mozgáskorlátozott 
személyek számára. A kosár praktikusan használható bevásárlás közben vagy kisebb tárgyak 
szállítása közben. Ha útközben elfárad, megpihenhet a járókeret ülökéjén. 
A szabályozható magasságba állítható kapaszkodók ergonomikus fogantyúkkal rendelkeznek, 
amelyek az ülőkével, a kosárral, fékrendszerrel és a négy kerékkel ellátott stabil csővázas fém 
konstrukcióval együtt kényelmes és biztonságos használatot tesznek lehetővé.

Összeszerelés

Vegye ki a csomagolásból az összes tartozékot a fogantyúkkal, fékekkel és kosárral együtt.
1. A járókeret összeszerelésénél kövesse az alábbi útmutatásokat. Nyissa szét az alsó 

kerekekkel ellátott vázat, hogy rúdjai vízszintes helyzetben álljanak. 
2. A kartámaszok csövét illessze a váz nyílásaiba. A fogantyúkról csavarozza le a műanyag 

fejű csavaranyát ( „X“ alakban), a csavart és az alátétet. Állítsa be a kapaszkodó karokat a 
felhasználó személy számára megfelelő magasságban. Majd rögzítse a fogantyúkat ebben 
a pozícióban. Csavarja vissza a műanyag fejű csavaranyát („X“ alakban), helyezze vissza az 
alátétet és húzza be a csavart. 

3. A járókeret konstrukciójára helyezze fel az ülőke háttámláját, és rögzítse a biztosító 
peckekkel. Ellenőrizze a rögzítést, hogy a biztonsági rögzítő peckek mindkét oldali nyílásba 
megfelelően illeszkednek-e.

4. Használatba vétel előtt ellenőrizze a fékek működését. Szükség esetén állítson a 
fékrendszer erősségén.
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5. Illessze a kosarat a helyére. Emelje fel az ülőkét és helyezze a kosarat a járókeret vázának 
keresztrúdja fölé a kampókra.

6. Használatba vétel előtt ellenőrizze, hogy a járókeret összeszerelése tökéletes-e, a 
kapaszkodó karok magassága megfelel-e a felhasználó személy magasságának, hogy a 
járókeretet biztonságosan használni tudja, és megfelelő stabilitást biztosítson számára.

Használat

Járás
A gurulós járókeret megkönnyíti a járást, javítja a stabilitást főképp idős és mozgáskorlátozott 
személyek számára. A kapaszkodó karokat fogva óvatosan lépkedjen előre a járókeretre tá-
maszkodva. Lassan tolja előre a járókeretet, testsúlyát helyezze rá egyenletesen a két kapasz-
kodó karra.

Lefékezés
Húzza be a fékkarokat a járókeret lefékezéséhez, elinduláskor engedje el a fékkart.
A fékek le is zárhatók. A fékek lezárásához nyomja lefelé a fékkart.
A fékek feloldásához húzza felfelé a fékkkart.
A fékeket mindig le kell zárni, mielőtt a felhasználó felül az ülőkére.

Ülőke
Az ülőkén megpihenhet járás közben. Előtte mindig húzza be és zárja le a fékeket!

Összecsukás
A járókeret összecsukása előtt szerelje le a kosarat. Vegye le a kosarat. Álljon a járókeret mögé. 
Fogja meg a felhajtott ülőke alatt található összecsukó pántot és húzza meg a járókeret öss-
zecsukásáshoz. Ügyeljen ujjai biztonságára.

Tisztítás és karbantartás
Minden használat előtt ellenőrizze a fékek működését.
Védje a fékkarokat mindennemű szennyeződéstől.
A járókeret felületét rendszeresen tisztítsa meg sima szappanos vízzel.
Ne használjon súrolószereket (súrolópor, drótkefék stb.) és agresszív tisztítószereket.
Az ülőkét soha ne merítse vízbe. A felületét törölje tisztára nedves törlőkendővel, majd törölje 
szárazra.
A járókeretet száraz, pormentes helyen tárolja gyermekektől megfelelően elzárva.

Műszaki jellemzők
A járókeret tömege: 7 kg
Teherbírás - maximális terhelhetőség: 100 kg
Szabályozható kartámaszmagasság: 86,5 – 98 cm
Ülőke - magasság: 3 cm
Ülőke - szélesség: 34 cm
Ülőke - mélység: 31 cm
Járókeret szétnyitva - szélessége: 58 cm
Járókeret összecsukva - szélessége: 25 cm

Biztonsági óvintézkedések:
- A közlekedési eszközökön történő szállítás során, ne üljön rá az ülőkére.
- Ne terhelje túl a járókeretet és ne lépje túl a maximális teherbírás határértékét.
- A járókeret össze- és szétszerelése során fokozottan ügyeljen ujjai biztonságára.
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- Ha a fék nem fog megfelelően, ellenőrizze a fékhuzalok állapotát. A fékhuzal beállítását a be-
állító csavarral végezheti el. A beállító csavar a fékhuzal és a fékkar csatlakozásánál található. 
Ha a fékhuzal megsérült, cseréltesse ki. Ne használja addig a járókeretet, amíg a fékek műkö-
dése nem megfeleleő.
- Rendszeresen ellenőrizze a csavarok, csavaranyák és egyéb rögzítőeszközök állapotát.
- Ne használja a járókeretet lépcsőn vagy csúszós felülteken.
- Mielőtt ráülne az ülőkére, mindig húzza be a fékeket!
- A járókeret nem alkalmas személyszállításra (pl. kerekesszéket használó személyek).
- Ügyeljen rá, hogy a kosárban elhelyezett tárgyak ne gátolják Önt a kilátásban.
-  Ne végezzen semmilyen átalakítást a járókereten. A szakszerűtlen beavatkozások, átalakítá-

sok balesetveszélyessé tehetik a járókeretet. A szükséges javíttatásokat mindig szervizben 
végeztesse.

Figyelmeztetés:
A termék nem minősül gyógyászati segédeszköznek.
„A forgalmazó fenntartja a jogot a használati útmutató megváltoztatására és nem vállal fe-
lelősséget a nyomdai hibákért.“

Környezetvédelmi infomációk
A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már 
nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét ala-
panyagai szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat 
a kijelölt gyűjtőhelyeken. A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az 
emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen szemétlerakás súlyosan károsíthat.
További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő helyen vagy az illetékes 
helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján 
súlyos büntetéseket vonhat maga után.

Szerviz
Ha a vásárlás után a termék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat.
Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmuta-
tóval eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét 
veszti.

A garancia nem vonatkozik
- a természetes alkatrészkopás következtében keletkezett meghibásodásokra
- külső tényezők okozta meghibásodásokra (pl. időjárás hatása, por, gondatlanság stb.)
-  a termék leesése, ütése vagy egyéb mechanikus sérülés következtében keletkezett meghi-

básodásokra.
-  túlterhelés, nem megfelelő pótalkatrészek és tartozékok használata, helytelen használat és 

hasonló körülmények során fellépő hibákra.
A reklamációra visszaküldött termékek esetében, a nem megfelelően biztosított szállítás során 
keletkezett meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős.


