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Aktiver altid begge parkeringsbremser før du sætter dig på rollatorens sæde.

Under normale omstændigheder bør begge bremser benyttes samtidigt.

Bemærk venligst, at hvis bremsen kun aktiveres på et enkelt hjul, så vil Carbon Ultralight dreje 

til den side, hvor hjulet sidder.

Opbevar ikke Carbon Ultralight med parkeringsbremsen aktiveret, da dette kan efterlade 

synlige mærker på hjulet samt nedsætte bremseevnen.

1.  Træk bremsegrebet opad for at aktivere bremsen. Når bremsegrebet slippes, bevæger det sig 

     tilbage i neutral position.

2.  For at aktivere parkeringsbremsen skubbes bremsegrebet nedad, indtil du hører et ”klik”. 

     Parkeringsbremsen kan herefter deaktiveres ved at trække bremsegrebet opad til neutral position.

Bremser
Carbon Ultralight er udstyret med to uafhængige bremser, som virker på baghjulene.

CLICK!

Justering af bremsen
Bremserne bør justeres, hvis bremseevnen på hjulene fi ndes utilstrækkelig (dette kan opstå som 

følge af slidte dæk), eller hvis parkeringsbremsen er svær at aktivere (eksempelvis efter udskiftning af 

et nedslidt dæk).

Juster altid håndtagene til den ønskede højde før bremserne justeres, da positionen af håndtagene 

kan påvirke bremsejusteringen.

Dansk
Tillykke med din nye Carbon Ultralight rollator. Det er verdens letteste rollator. For at udnytte 

alle de muligheder Carbon Ultralight giver, er det vigtigt, at du omhyggeligt læser denne 

brugervejledning igennem.

Tekniske specifi kationer og en oversigt over tilbehør fi ndes i slutningen af   brugermanualen.
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Tilbehør
Få optimal udnytte af din Carbon Ultralight ved hjælp af originalt tilbehør. Besøg www.byacre.com og 

se det fulde udvalg.

Tilbehøret er modeltilpasset og har undergået test, der sikrer brugerens sikkerhed. Alt tilbehør skal 

altid monteres efter anvisningen i tilbehør manualen.

Den maksimale bæreevne for tasker er altid angivet i brugervejledningen.

Anvend aldrig uoriginalt tilbehør, da dette potentielt kan være forbundet med fare for brugeren.

1.  Juster bremsen med en 3 mm unbrakonøgle.Justeringsskruen justeres med unbrakonøglen 

     gennem hullet forrest på bremsekonstruktionen.

2.  Bremsen strammes ved at dreje justeringsskruen med uret (set forfra), og løsnes tilsvarende ved 

     at dreje justeringsskruen mod uret (set forfra).

Hjælp til løft over kantsten
Udover at Carbon Ultralight er verdens letteste rollator og dermed nem at løfte, er den også udstyret 

med en pedal, som gør det nemmere at overkomme forhindringer såsom kantsten eller mindre 

trappetrin. Dette er også særlig nyttigt, hvis tunge genstande transporteres i den frontmonterede 

taske.

1-2.  Træd forsigtigt på pedalen. Træk ganske let i håndtagene, således at de forreste hjul løftes fra 

         jorden.

Bemærk venligst at stabiliteten af Carbon Ultralight ændres, når forhjulene løftes.Forsøg altid at 

omgå højere forhindringer i stedet for at bestige dem.

Vedligeholdelse og rengøring
Carbon Ultralight bør jævnligt holdes ved lige ved at fjerne støv og skidt. Sørg for at holde bremserne 

rene for at sikre, at de virker som tiltænkt.

Alle overfl ader kan rengøres med en stofklud og rent vand; om nødvendigt kan et mildt 

rengøringsmiddel anvendes. Tør altid efter med en tør klud og ikke papir, da dette kan ridse 

overfl aden.

Lejlighedsvis kan det være nødvendigt at efterspænde en eller fl ere skruer; hertil benyttes en T25 

eller en H3 nøgle.
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Sliddele såsom dæk og bremser bør udskiftes i god tid således, at sikkerheden ikke nedsættes. 

Defekte dele af enhver art skal udskiftes omgående.

Sædet kan rengøres med en våd klud og om nødvendigt med lidt pletfjerningsmiddel. Vi anbefaler 

desuden, at sædet regelmæssigt imprægneres.

Sikkerhedsinstruktioner ved brug
OBS: Sørg altid for, at begge parkeringsbremser er aktiveret, før du sætter dig ned, og mens 

du sidder. Brug ikke rollatoren til at køre en person rundt, og flyt ikke rollatoren, når du sidder. 

Rollatoren er ikke designet til at bære en person, mens den er i bevægelse.

Af hensyn til din egen sikkerhed bør du ikke stå på Carbon Ultralight og heller ikke læne dig 

tilbage, sidelæns eller fremad, mens du sidder.

Vip ikke rollatoren mere end maks. 5 grader til siden. Dette kan medføre fare for at falde!

Hæng ikke tasker eller andre genstande på håndtagene. Dette kan få rollatoren til at vælte.

Brug altid bremserne, når du stopper eller parkerer. Bremserne kan trækkes lidt op for at 

mindske hastigheden under gang.

For god støtte og sikker gang skal rollatoren holdes tæt på kroppen.

At gå oprejst og se fremad forbedrer balancen. Der skal udvises særlig forsigtighed, når man 

går ned fra kantsten.

Skub ikke rollatoren langt foran dig, da dette skaber risiko for at falde.

Bemærk, at rollatorens kørehastighed kan være hurtigere end din ganghastighed og skabe 

risiko for at falde.

Brug ikke rollatoren på trapper.

Sørg altid for, at dit tøj ikke sidder fast i håndtagene eller i andre dele af rollatoren.

Under kørsel med offentlig transport er det ikke sikkert at sidde på rollatoren.

Sikkerhedsforanstaltninger inden brug
Brug aldrig Carbon Ultralight, hvis den på nogen måde er defekt. Kontakt din forhandler for 

service. I tilfælde af alvorlige uheld i forbindelse med rollatoren bedes du kontakte 

byACRE og/eller Sundhedsstyrelsen.

Når du folder rollatoren ud, skal du sikre dig, at den er sikkert låst på plads med et hørbart klik.

Hver gang du tager den i brug, skal du kontrollere, at bremserne fungerer korrekt.

Rollatoren må ikke bruges af personer, der vejer over 130 kg. Den er ikke egnet til transport af 

tunge ting eller personer.

Rollatoren er ikke legetøj.

Kontroller, at højdejusteringen af håndtagene er korrekt indstillet, og at skinnerne ikke er sat 

højere end den markerede maksimale indstilling.

Du må ikke ændre eller modificere rollatoren. En sådan handling kan have en negativ effekt på 

sikkerheden ved brug af rollatoren og medfører bortfald af producentens ansvar.
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Accessories/ Tilbehør

Weekend bagOrganiser bag Grocery bag

Cane holder

BackrestTravel bagDaypack
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Technical data/ Technische daten/
Fiche technique/ Technische fiche/
Tekniske data

4,8 kg (10,6 lbs)

790-970 mm
(31,1 - 38,2”)

615 mm (24,2”)

660 mm (26,0”)

410 mm (16,1”)

560 mm (22,0”)

200 mm (7,9”)

130 kg (285 lbs)

Compact Track Regular Track

4,8 kg (10,6 lbs)

790-970 mm
(31,1 - 38,2”)

625 mm (24,6”)

660 mm (26,0”)

420 mm (16,5”)

610 mm (24,0”)

200 mm (7,9”)

130 kg (285 lbs)

Wide Track

4,9 kg (10,8 lbs)

790-970 mm
(31,1 - 38,2”)

675 mm (26,2”)

660 mm (26,0”)

470 mm (18,5”)

610 mm (24,0”)

200 mm (7,9”)

130 kg (285 lbs)

EN  Weight w/o accessories  
DE  Gewicht ohne Zubehör
FR  Poids sans accessoires
NL  Gewicht zonder de accessoires
DA  Vægt u. tilbehør

EN  Height
DE  Max Höhe
FR  Hauteur Max
NL  Hoogte
DA  Højde

EN  Width
DE  Max Breite
FR  Largeur Max
NL  Breedte
DA  Bredde

EN  Length
DE  Max Länge
FR  Longueur
NL  Lengte
DA  Længde

EN  Seat width
DE  Sitzbreite
FR  Largeur d’assise
NL  Sitzbreedte
DA  Sædebredde

EN  Seat height
DE  Sitzhöhe
FR  Hauteur de l’assise
NL  Sitzhoogte
DA  Sædehøjde

EN  Wheel diameter
DE  Raddurchmesser
FR  Diamètre des roues
NL  Diameter van de wielen
DA  Hjuldiameter

EN  Max user weight
DE  Max Nutzergewicht
FR  Poids max de l’utilisateur
NL  Max gebruikersgewicht
DA  Max brugervægt
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