
 
 
 
 
 

 BUFFALO HD RULLATOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buffalo-rullatoren har en forsterket ramme av pulverlakkert aluminium og er 
utstyrt med 4 hjul. Den lette aluminiumsrammen gjør det enkelt å brette 
sammen rollatoren og oppbevare og transportere den. Den er lett å manøvrere 
og er tilstrekkelig stabil. Kjørehåndtakene kan justeres i høyden. Rollatoren er 
fra fabrikk utstyrt med montert sete og handlepose og leveres også som 
standard med ryggbelte og stokkholder. 

Leveransen inkluderer 

✔ 1 rollator sammenlagt, inkl. sete, stangholder, ryggbelte og bag 

✔ 1 brukerveiledning 

 



1. Introduksjon 

Denne brukerhåndboken inneholder en detaljert produktbeskrivelse og viktige instruksjoner for riktig 
bruk av produktet. Les derfor disse instruksjonene nøye før du bruker produktet. Vær oppmerksom 
på alle forholdsregler, spesielt sikkerhetsinstruksjonene, og følg dem alltid for å oppnå en sikker og 
langvarig bruk av produktet. 
 
Formålsbeskrivelse 
Rullatoren er beregnet på personer som på grunn av bevegelsesproblemer trenger stabil støtte når 
de går, men som er i stand til å bruke rullatoren selv uten fare for å skade seg selv eller påføre andre. 
Rullatoren avlaster redusert gangfunksjon og balanseevne. Takket være setet og parkeringsbremsene 
kan brukeren sette seg ned når som helst for en pause. Rullatoren må kun brukes til å komme seg 
rundt og til å sitte på. 
 
Indikasjon 
Rullatoren er et medisinsk utstyr beregnet på å hjelpe personer med funksjonsnedsettelser. 
Indikasjonene for bruk er sykdommer som forårsaker bevegelsesbegrensninger og 
funksjonshemninger som hindrer selvstendig sitting, stående og gåing. Det er derfor behov for ekstra 
stabil støtte når ovennevnte aktiviteter gjennomføres. Indikasjonene kan ikke relateres til et bestemt 
sykdomsbilde og avhenger av en individuell vurdering av den potensielle brukerens helsetilstand av 
profesjonell lege eller fysioterapeut, men hovedmålgruppene er eldre, personer med lammelser, 
revmatiske sykdommer og andre personer med begrenset lumbal mobilitet, knær eller hofter. Det er 
forbudt å bruke produktet til andre formål enn de som er beskrevet ovenfor. 
 
Kontraindikasjon 
Rullatorer er ikke beregnet på personer som ikke kan opprettholde riktig kroppsbalanse i sittende og 
stående stilling. Hjelpemidlet skal ikke brukes dersom bruker har problemer med nedsatt persepsjon. 
Kontraindikasjoner kan ikke relateres til et spesifikt klinisk bilde og avhenger av en individuell 
vurdering av den potensielle brukerens helsetilstand. Valg av ortopedisk hjelpemiddel som passer til 
et gitt sykdomsbilde skal alltid gjøres ved hjelp av spesiallege eller fysioterapeut. I tillegg må du følge 
sikkerhetsinformasjonen i kapittel 2. Har du spørsmål om produktet, ta kontakt med oss. 
 
2. Sikkerhetsinstruksjoner 
 
● Bruk kun produktet i feilfri tilstand. 
● Dersom det oppdages mangler eller feil på produktet, må forhandler kontaktes umiddelbart. 
● Vær oppmerksom på informasjonen på typeskiltet. 
● Bruk kun produktet til det angitte formålet. 
● Ingen strukturelle endringer kan gjøres på produktet uten produsentens skriftlige tillatelse. 
● Vær forsiktig så du ikke klemmer fingrene eller får andre skader i alle ledd på rullatoren og ifm. 
med justeringer, folding o.l. 
● Kontroller at begge bremsene fungerer før igangkjøring. 
● Bruk bare rullatoren når den er helt utfoldet og med låsemekanismen helt innkoblet. 
● Produktet skal kun brukes på en flat og stabil overflate innendørs og utendørs. 
● Alle hjul må være i kontakt med bakken. Dette sikrer at rullatoren er i balanse og unngår dermed 
mulig ulykke. 
● Når rullatoren brukes til å sitte på, må parkeringsbremsene være aktivert. 
● Begge bremsespakene må være aktivert og blokkert samtidig. 
● La aldri en rullator være ulåst i bremsefunksjonen. 
● Produktet må aldri utsettes for større belastning enn totalt 150 kg. 
● Handleposen er testet til 5 kg. 
 



3. Beskrivelse 
 
Produktbeskrivelse 
Buffalo-rullatoren har en forsterket ramme av pulverlakkert aluminium og er utstyrt med 4 hjul. Den 
lette aluminiumsrammen gjør det enkelt å brette sammen rollatoren og oppbevare og transportere 
den. Den er lett å manøvrere og er tilstrekkelig stabil. Kjørehåndtakene kan justeres i høyden. 
Rollatoren er fra fabrikk utstyrt med montert sete og handlepose og leveres også som standard med 
ryggbelte og stokkholder. 
 
Klargjøring 
• Plasser rullatoren med hjulene på gulvet. Trykk på den røde knappen og ta tak i rørene ved setet. 
Skyv disse ned til du hører et klikk i låsemekanismen. Nå er rollatoren foldet ut og sikret mot 
sammenbrudd. 
• Kontroller før bruk at boltene som fester hjulene er riktig festet og at rullatoren er stabil slik at 
ingen deler kan bevege seg. 
• Kontroller også funksjonen til bremsen før du bruker rollatoren. 
 
Folding av rullatoren 
• For å folde sammen rullatoren, dra oppover i stroppen i midten av setet. 
• Låsemekanismen frigjøres deretter og rollatoren kan enkelt foldes sammen. Den låses da med låser 
sikringen. 
 
Høydejustering av skyvehåndtaket 
• For å justere høyden på kjørehåndtakene, løsne tommelskruen. 
• Håndtakene justeres deretter til ønsket høyde, hvoretter skruen trekkes til igjen. 
 
Vær oppmerksom på at begge håndtakene må stilles i samme høyde. Riktig justerte håndtak skal ca. 
være i albuehøyde for brukeren når han står med armene hengende løst. 
 
Bruk av håndbremser 
• For å bremse, trekk begge bremsespakene oppover for å bremse. 
• Jo hardere bremsespakene aktiveres, desto sterkere blir bremseeffekten. 
• Hold bremsespakene aktivert for å STOPPE. 
• Hvis du vil flytte rullatoren, slipp bremsene igjen. De frigjøres automatisk. 
 
Aktiver alltid parkeringsbremsene når du ikke bruker rullatoren! 
Slipp aldri parkeringsbremsene når du sitter på rullatoren! 
Parkerer du rullatoren på ujevne eller skrånende veier, skal parkeringsbremsene alltid være aktivert! 
 
Låse/frigjøre bremser 
• For å stoppe rullatoren, dra bremsespakene oppover for å få den til å stoppe. 
• For å parkere, trykk ned bremsespakene til du hører et "klikk". 
• Rullatoren skal kun brukes til å sitte når bremsene er låst. 
• Før du kjører igjen, stå i kjøreretningen og slipp bremsespakene ved å trekke 
dem oppover. 
 
Ved parkering skal bremsene alltid være låst. 
Bruk aldri setet uten at bremsene er låst! 
Len deg aldri tilbake når du sitter. Det anbefales å kun bruke forsetet og ikke sitte på sekken el 
lene seg tilbake. 
 
 



Funksjonell beskrivelse 
På grunn av den sammenleggbare bakhjulsrammen kan rollatoren foldes sammen for å spare plass. 
Skyvehåndtakene (styret) kan justeres til din kroppsstørrelse takket være den trinnløse 
høydejusteringen. Setet lar deg ta hvilepauser. 
 
Tilbehør 
Det finnes diverse tilbehør til rollatoren. Kontakt oss for mer informasjon. 
 
Håndtering under transport 
Det anbefales å transportere rollatoren i sammenslått stilling. Konstruksjonen gjør at den kan foldes 
ut og brettes på en enkel måte. Du bør sørge for at rullatoren står stabilt under transport slik at den 
ikke vipper. 
 
Applikasjon 
Stå i midten bak bakhjulene, ta tak i håndtakene og slipp bremsene. Bremsene er spesialutviklet slik 
at det kun kreves en liten innsats. 
 
4. Tekniske data 
 

Rollator	Buffalo	HD	 Standard	 Small	 Standard	med	SOFT	hjul	 Small	med	SOFT	hjul	 

Høyde	på	skyvehåndtak	(justerbare)	 74	-	102	cm	 66	-	86	cm	 74	-	102	cm	 66	-	86	cm	 

Anbefalte	brukerhøyde 150	-	200	cm	 125	-	170	cm	 150	-	200	cm	 125	-	170	cm	 

Setehøyde 62	cm	 55	cm	 62	cm	 55	cm	 

Total	bredde	åpen	/	sammenfoldet	 68	/	22,5	cm	 68	/	22,5	cm	 68	/	22,5	cm	 68	/	22,5	cm	 

Innvendig	bredde	mellom	skyvehåndtak 56	cm	 56	cm	 56	cm	 56	cm	 

Lenge	(dybde)	 66	cm	 66	cm	 66	cm	 66	cm	 

Vekt	(+	taske	380	g)	 7,8	kg	 7,5	kg	 7,9	kg	 7,6	kg	 

Max.	belastning	(rollator	/	taske)	 200	kg	/	5	kg	 200	kg	/	5	kg	 200	kg	/	5	kg	 200	kg	/	5	kg	 

Bremser	 2	låsbare	med	parkeringsfunksjon	 

 
 
5. Vedlikehold 
Smuss kan vanligvis tørkes av med en klut med mildt såpevann. Sterkt alkaliske rengjøringsmidler 
eller alkoholholdige produkter må ikke brukes og stive børster og skarpe gjenstander bør ikke brukes 
til rengjøring. 
Produktet er normalt vedlikeholdsfritt, men bør jevnlig gjennomgå en sjekk som kan utføres av en 
ekspert. Ved en slik inspeksjon anbefaler vi at følgende kontrolleres og utføres: 
✔ Rengjøring og desinfisering av produktet 
✔ Ramme/produkt kontrolleres for skjevheter og tegn på brudd 
✔ Slitedeler kontrolleres og skiftes ut om nødvendig 
✔ Generell tilstramming av produktet 



Rengjøring av hjul 
Det anbefales å rengjøre hjulene med varmt vann og et mildt rengjøringsmiddel. Smør også lagrene 
ved å spraye et smøremiddel en gang iblant eller når hjulene begynner å knirke. 
 
Advarsel 
Hvis produktet utsettes for svært kalkholdig vann, kan det oppstå binding og ansamling av kalk på 
hjullager og andre bevegelige deler. I dette tilfellet kan produktet rengjøres med et kalkoppløsende 
middel og deretter smøres med smøreolje. 
 
Advarsel 
Ved bruk i svært klorholdige miljøer kan det oppstå ekstra sterk korrosjon og garantien bortfaller. 
 
Advarsel 
Vær oppmerksom på at hvis rammen er bøyd eller ødelagt, må produktet ikke gjenbrukes, men må 
skiftes ut. 
 
Anbefalt levetid: Vanligvis 10 år avhengig av bruk. 
 
Oppbevaring 
Vi anbefaler oppbevaring på et tørt sted. 
 
Resirkulering 
Produktet er egnet for resirkulering. Før gjenvinning, hvor ny bruker skal overta produktet, skal 
produktet kontrolleres iht pkt 5. 
 
6. Generell problemløsning 
 
Problembeskrivelse Mulige årsaker Løsning 
Rullatoren skyves eller styres 
med vanskeligheter 

Det er skitt mellom 
hjulene og gaflene 

Rengjør mellom hjul og 
gaffel.  

Bremsene fungerer ikke som de 
skal eller en av bremsene 
fungerer bedre enn den andre 

Bremseskoene er slitte, 
eller bremsene er ikke 
riktig justert 

Sjekk hvordan bremsene er 
innstilt, bytt om nødvendig 
bremseklosser (→ 
serviceverksted) 

Setet går ikke ordentlig i inngrep 
når det brettes ut 

Låseanordningen er feil 
innstilt eller defekt 

Kontroller at låseanordningen 
er riktig innstilt eller skift den 
ut (→ serviceverksted) 

 
7. Avhending av produktet 
Når dette produktet ikke lenger kan brukes, skal det leveres inn på en kommunal gjenvinningsplass. 
 
8. Garanti 
Sansehjørnet AS gir 2 års garanti mot material- og produksjonsfeil. Vi påtar oss ikke ansvar for skader 
som følge av dårlig vedlikehold av produktet, skader som følge av feil utførte reparasjoner eller 
skader som følge av normal slitasje. Hvis det gjøres strukturelle endringer på produktet uten vår 
skriftlige aksept, faller CE-merkingen og vårt produktansvar bort. Dersom det oppdages material- 
eller produksjonsfeil, må du umiddelbart kontakte forhandleren av produktet eller Sansehjørnet AS 
direkte. Garantien dekker ikke transportkostnader og inkluderer ikke erstatning for personskade eller 
manglende bruk av produktet under reparasjon. Det gis ingen kompensasjon for skader forårsaket av 
ikke å følge denne bruksanvisningen. 


