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Koala shopping trolley made of aluminum and nylon 
with a practical fabric shopping bag.
Available in grey with blue or orange details

The handle can be swiveled and 
easily converted into a seat.

The handle converted 
into a seat

Product weight: 2.5kg
Weight capacity bag: 30 kg
Weight capacity trolley: 110 kg
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1. Indledning
Vi glæder os over, at du har købt et kvalitetsprodukt fra Mobilex. Denne montage- og brugervejledning indeholder
en detaljeret produktbeskrivelse og væsentlige instrukser for korrekt anvendelse af produktet. Derfor bedes du
læse denne vejledning grundigt, før produktet tages i brug. Venligst vær opmærksom på alle forholdsregler, især
sikkerhedsanvisningerne, og overhold altid disse, så du opnår en sikker og langvarig anvendelse af produktet.

Ved spørgsmål til produktet bedes du henvende dig til forhandleren eller direkte til Mobilex A/S

Mobilex A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
Danmark

Telefon: +45 87 93 22 20
Telefax: +45 87 93 17 77
E-Mail: info@mobilex.dk

2. Sikkerhedsanvisninger

● Benyt kun produktet i fejlfri tilstand.
● Hvis der opdages mangler eller fejl på produktet, skal der øjeblikkeligt rettes henvendelse til forhandleren.
● Benyt kun produktet til det oplyste formål.
● Pas på ikke at få fingrene i klemme eller få andre skader ved alle rollatorens samlinger samt i forbindelse

med justeringer, sammenklapning m.m.
● Produktet må aldrig udsættes for større belastning end i alt 110 kg for sædet og 30 kg for tasken.

3. Beskrivelse

Produktbeskrivelse

Produkt højde: 960mm
Sæde højde : 650mm
Produkt vægt: 2.5kg
Max vægt i taske : 30 kg
Max vægt sæde : 110 kg
Matriale : Aluminum + Nylon (Trolley), Stof (taske)
Farve:  Blå

Leverancen omfatter

✔ 1 Koala Shopping trolley
✔ 1 montage – og brugervejledning

Kontrol

Kontroller ved hjælp af ovenstående at der ikke mangler noget. Hvis der mangler noget, skal  du straks kontakte 
forhandleren af produktet.
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Klargøring Anvendelse

4. Sikkerhedsanvisninger

✔ Brug ikke trolleyen som sæde på glatte
overflader

✔ Stå ikke på sædet
✔ Stå ikke på håndtaget når den er låst i

siddeposition
✔ Sikre at alle skruer spændte før trolleyen bruges

første gang
✔ Når man sætter sig på trolleyen er det vigtigt at

man har begge fødder solidt på jorden
✔ Max belastning af tasken: 30 kg.

✔ Sæde max belastningsvægt: 110 kg.

5. Vedligeholdelse

Normalt snavs på metal- og plastdele kan fjernes med almindelige rengøringsmidler. Benyt kun milde sæbemidler. 
Der må ikke anvendes stærkt basiske rengøringsmidler, opløsningsmidler eller skuremidler, ej heller stive børster og 
skarpe genstande til rengøringen.
Trods den stabile konstruktion og brugen af modstandsdygtige og korrosionsbestandige materialer vil trolleyen blive 
udsat for et vist slid. Det anbefales derfor at tjekke den jævnligt (min. én gang årligt). Ved en sådan kontrol bør 
følgende efterses: Visuel kontrol af alle rammedele hvad angår skævheder, beskadigelser, slid og korrosion samt i 
særdeleshed kontrol af:

✔ stellet
✔ Skubbe håndtag
✔ Baghjul
✔ Sæde og låseanordning
✔ Indkøbstaske
✔ Tjek om der mangler nogle montagedele (fx møtrikker, skruer, nitter) og om de fungerer og er i god stand.
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2) Håndtaget kan
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sæde

1) Pres på knappen

2) Håndtaget kan
nu justeres til
sæde
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Rensning af hjulene

Det anbefales at rengøre hjulene med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel. Foretag også smøring af lejer ved at  
spraye et smøremiddel på engang imellem eller når hjulene begynder at knirke.

6. Bortskaffelse af produktet

Dette produkt skal, når det ikke længere kan anvendes, afleveres på en kommunal genbrugsplads.

7. Garanti

Mobilex A/S yder en garanti på 2 år mod materiale- og produktionsfejl. Vi accepterer ikke ansvar for skader, der 
skyldes dårlig vedligeholdelse af produktet, skader som følge af forkert udførte reparationer eller skader, der skyldes 
normalt slid. Hvis der foretages konstruktionsmæssige ændringer på produktet uden vores skriftlige accept, 
bortfalder vores produktansvar. Hvis der konstateres materiale- eller produktionsfejl, skal du straks tage kontakt til 
forhandleren af produktet eller til Mobilex A/S direkte. Garantien dækker ikke transportomkostninger og omfatter 
ikke erstatning for personskader eller manglende benyttelse af produktet under reparation. Der ydes ikke erstatning 
for skader, der skyldes at denne brugervejledning ikke følges.
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