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Svea Gåbord

SWE

Om våra produkter
Leveranskontroll
Kontrollera följande innan Du använder Din nya produkt.
1
Kontrollera att det inte är någon transportskada. Om så är fallet ska Du omedelbart
kontakta transportören.
2
Kontrollera att antal och produkter på följesedeln stämmer med det Du fått levererat.
3
Kontrollera att det är rätt modell och typ av produkt.
Vid leveransproblem kontakta oss omgående.

Retur eller reklamation
Vid retur eller reklamation, kontakta oss för att få ett avvikelsenummer och instruktioner om hur
varan ska returneras.
Varan ska skickas tillbaka i komplett skick i oskadad originalförpackning.
Följande uppgifter ska följa med produkten vid retur/reklamation. Produktens ID-nummer,
leveransdatum, datum då hjälpmedlet lämnades ut till brukaren, datum för senaste service,
kontaktperson hos avsändare och felbeskrivning.
Human Care HC Sweden AB förbehåller sig rätten till produktkontroll av returgods och i de fall
inget fel kan hittas returneras varan till avsändaren. Fraktkostnad kan debiteras.

CE-märkning
Gåborden är CE-märkta enligt de direktiv som gäller för medicintekniska hjälpmedel. CEmärkningen är placerad på chassit och innehåller följande information.

Max brukarvikt, tillverkningsordernummer, produktindividnummer
och tillverkningsdatum
Produktens
benämning

Brukarvikt max: 150 kg
Tillverk.nr:
100043
Produkt ID nr: 100341
Tillverk. datum: 2007-09-26

Svea

7331599532218

Ahlberg Leber AB

.3G1I9M/?=<<;B.

Ilabäcksvägen 5
SE-342 32 ALVESTA
Tel: +46-472-44770
Fax: +46-472-12204

EAN13-/CODE39-streckkod,
där 73 står för landskod
(Sverige) plus företagsuppgifter. De sista sex siffrorna talar
om produktens artikelnummer
och kontrollsiffra

..........

Övrig information
Brukarvikt max: 150 kg
Tillverk.nr:
100043
Produkt ID nr: 100342
Tillverk. datum: 2007-09-26

.3G1I9M/?=<<;B.
7331599532218

Ilabäcksvägen 5
SE-342 32 ALVESTA
Tel: +46-472-44770
Fax: +46-472-12204
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Ahlberg Leber AB

Sveamed ISO 9999 (gåbordsstandard) på SINTEF i
Gåborden är testade enligt 120612 i enlighet
Norge.

SWE

Bruksanvisning

Säkerhet
I bruksanvisningen används tre grader av uppmärksamhetstexter.
Varning!
Risk för personskador eller allvarliga funktionsfel.
Viktigt!
Risk för skador på material eller funktionsfel.
OBS!
Viktig information som underlättar arbetsprocesser eller handhavande.

Återvinning av uttjänt produkt
Vid återvinning separeras produktchassit från övriga detaljer. Separationen innebär att man
genom att skruva isär och borra upp nitar kan sortera delarna efter material. Delarna sorteras
efter metall, plast och blandmaterial.
Produkterna består till största del av stålrör och andra metalldetaljer.
Exempel på delar som består av blandmaterial är plastframgafflar (med lager i), hjul med lager.
OBS!
Eftersom olika kommuner/återvinningsföretag hanterar återvinningsmaterial på olika sätt
är det lämpligast att i tveksamma fall kontakta Din kommun.

Miljövänlighet
Human Cares hjälpmedel är tillverkade så att de ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt under
sin livscykel. Detta medför att när hjälpmedlen har tjänat ut, kan de skrotas och delarna tillvaratas för att återgå i kretsloppet. Produkter med lång livscykel värnar om vår ömtåliga miljö och är
lika med produkter med miljötanke!

Human Care HC Sweden AB är anslutet till REPA, som är ett rikstäckande system för återvinning av
förpackningar.
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Svea Gåbord

SWE

Avsedd användning

Svea är ett stabilt gåbord som är lämpad för användning både inomhus och utomhus.
Gåborden finns i två höjder och två bredder.

Varning!
Gåbordet får endast användas som gångstöd och får inte användas för patientlyft eller
uppresningsstöd.
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Tekniska data
(Alla mått anges i mm)

Brukarens
maxvikt

Gåbord
Artikel nr
Min.

Max.

Bredd

Längd

Hjulstorlek

Vikt (kg)

Standard
(kg)

Svea gåbord
53211, Låg 59 cm

820

1070

590

850

200x40

14,9

150

53221, Hög 59 cm

1010

1260

590

850

200x40

15,1

150

53411, Låg 68 cm

820

1070

680

850

200x40

15,1

150

53421, Hög 68 cm

1010

1260

680

850

200x40

15,3

150

Tillbehör
Tillbehör

Art. nr

Enhandsbroms

10653

Stödhjul

50609-SVEA

Enhandsbroms

Stödhjul
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Svea Gåbord

SWE

Brukarinformation, gåbord
Justering av höjd
Steglös höjdinställning. Justering görs lätt
med gasreglering. Se figur till höger. Drag upp
manöverhandtaget och med hjälp av den
andra handen för du upp bordet respektive
ner. När man släpper manöverhandtaget låses
gasfjädern automatiskt.

1

Justering av körhandtag
Körhandtagen går att justera i längdled genom att
lossa vingmuttrarna. Ställ in önskat läge och dra
sedan åt skruvarna.

Bromsjustering
Vid dålig bromsverkan justera bromsvajern
genom att skruva utåt.

OBS! Kontinuerlig bromsning leder till onormalt slitage på hjul och broms.
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Sida för kopiering till brukare

SWE

Bruksanvisning

Brukarinformation, gåbord
Färdbroms

Parkeringsbroms

Dra bromshandtaget
uppåt för färdbroms.

Tryck bromshandtaget
nedåt för parkeringsläge.

Rengöring och service
Viktigt!
Vid byte av delar på rollatorn ska endast originaldelar användas för att CE-märkningen
ska gälla.
Viktigt!
Utför regelbunden översyn av utrustningen för att den ska fungera tryggt och säkert för
brukaren.
Viktigt!
Egna ingrepp på gåbordet är inte tillåtet.
Översyn bör genomföras regelbundet enligt rekonditioneringsanvisning, art. nr. 99202-SWE.
Rollatorn rengörs med rengöringsmedel utan lösningsmedel. Efter rengöring bör alla leder och
trånga utrymmen blåsas torra och sprejas med tunnflytande olja.
För mer information om service, rekonditionering och reservdelar, se Human Care HC Swedens
hemsida: www.humancarerollators.com
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Sida för kopiering till brukare

Svea Gåbord

SWE

Garanti
Human Care HC Sweden AB:s garanti omfattar material- och tillverkningsfel på gånghjälpmedlet. Förslitning på hjul, bromsdelar och handtag omfattas ej. Ytbehandlingsskador uppkomna
efter leverans omfattas ej. Garantin förutsätter att produkten har använts på avsett sätt samt att
den rekonditionerats regelbundet och enligt vår rekonditioneringsanvisning. Produktens IDnr
måste också gå att identifiera. Produkten får ej heller ha modifierats eller specialanpassats av
annan än Human Care HC Sweden AB. Garantitiden är 1 år eller enligt avtal.
Vid reklamation, kontakta oss för instruktioner om åtgärd.
Följande uppgifter skall anges vid reklamation: Produktens ID-nummer, datum för senaste
rekonditionering, kontaktperson hos avsändare och felbeskrivning.
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Återförsäljare

Human Care HC Sweden AB
Ilabäcksvägen 5
www.humancarerollators.com
Brukarvikt max: 125 kg
342 32 Alvesta
Tillverk.nr:
100015
teknik@ahlbergleber.com
ID nr: 100000
+46 (0) 472-447 70Produkt
Tillverk. datum: 2007-10-19
Fax +46 (0) 472-122 04
TPE-hjul 300x45
Bredd 62cm

733159999106
7331599991060

99106-SWE revB 2007-05-29

Ahlberg Leber AB

.3G1I9M/CC;:@:.

Ilabäcksvägen 5
SE-342 32 ALVESTA
Tel: +46-472-44770
Fax: +46-472-12204

Carl-Oskar
Rollator

Brukarvikt max: 125 kg
Tillverk.nr:
100015
Produkt ID nr: 100001
Tillverk. datum: 2007-10-19
TPE-hjul 300x45
Bredd 62cm
A

Carl-Oskar
Rollator

