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                                 I. osztályba tartozó orvostechnikai eszköz az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2017/745 rendelte alapján (2017 április 5) 

 
1. Kódok 
RP520 4 kerekű alumínium rollátor ATLANTE üléssel 
RP685B 3 kerekű acélhenger CRYO 
RP690B 4 kerekű acélhenger – kék színű DYONE 
RP691 4 kerekű acél görgő ERA antibrachium támasztékkal 
 
2. Bevezetés 
Köszönjük, hogy a MOPEDIA by MORETTI S.p.A. rollátort választotta. Úgy tervezték, hogy támogassa 
a mozgási nehézségekkel küzdő embereket otthonon belül és kívül egyaránt, utazás vagy egyszerű 
napi tevékenységek során. A gyártás megfelel az orvostechnikai eszközökre vonatkozó jelenlegi 
európai rendelkezések (2017/745) követelményeinek. 
Ez a használati útmutató néhány apró tippet tartalmaz az Ön által választott segédeszköz helyes 
használatához, valamint értékes tanácsokat az Ön biztonsága érdekében. Javasoljuk, hogy a rollátor 
használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a teljes kézikönyvet. Ha kétségei vannak, forduljon a 
kereskedőhöz, aki tud segíteni és helyesen tanácsot adni. 
 
Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a rollátor minden része nem sérült-e meg a szállítás során. 
Ha bármilyen sérülést észlel, ne használja a terméket, és további utasításokért forduljon a 
forgalmazóhoz. 
 
3. Rendeltetésszerű használat 
Ez a rollátor mozgási nehézségekkel küzdő emberek számára készült, és a járás megkönnyítésére 
használható. A rollátor nagyobb stabilitást, támogatást és biztonságot nyújt vezetés közben. 
Láthatóan gyenge kéz- és/vagy karfunkciójú, valamint egyensúlyproblémákkal küzdők azonban nem 
használhatják. 
A rollátor beltéren és kültéren is használható. Csak olyan felületeken javasolt használni, ahol minden 
kerék érinti a talajt. Ne használja sziklás talajon vagy ferde felületeken, mert a rollátor instabil lehet. 
A készüléket nem emberek vagy egyéb anyagok szállítására tervezték. 



 
 
 
 
 
4. EK-megfelelőségi nyilatkozat 
MORETTI S.p.A. kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy a MORETTI S.p.A. által gyártott és 
forgalomba hozott termék. és a rollátorcsalád része, megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 
2017/745 irányelv vonatkozó rendelkezéseinek. Erre a célra a MORETTI S.p.A. garantálja és 
kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy: 
1. A kérdéses eszközök megfelelnek a 2017/745 irányelv I. mellékletének alapvető követelményeinek, 
amint azt a fent említett irányelv VII. melléklete előírja. 
2. A szóban forgó készülékek NEM MÉRŐMŰSZEREK. 
3. A szóban forgó készülékeket NEM SZÁNTAK KLINIKAI VIZSGÁLATOKRA. 
4. A szóban forgó eszközöket NEM STERIL csomagolásban értékesítjük. 
5. A kérdéses eszközöket az I. osztályba tartozónak kell tekinteni. 
6. TILOS a kérdéses eszközöket a MORETTI S.p.A. által biztosított rendeltetésszerű használaton kívül 
használni és/vagy telepíteni. 
7. MORETTI S.p.A. karbantartja és az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátja a 2017/745 
irányelvnek való megfelelést igazoló műszaki dokumentációt. 
 
5. Figyelmeztetések 
5.1 Általános figyelmeztetések 
• NE telepítse vagy használja a terméket, mielőtt elolvasta és megértette ezt a használati útmutatót. 
Ha nem tudja megérteni a figyelmeztetéseket, óvintézkedéseket és utasításokat, forduljon 
egészségügyi szakemberhez, kereskedőhöz vagy műszaki személyzethez, mielőtt 
a termék beszerelésének kísérlete, elkerülve a sérülést vagy a személyi sérülést; 
• A rollátort csak megfelelő motoros képességekkel rendelkező betegek használhatják, amelyek 
garantálják a kockázatmentes használatát; 
• Konzultáljon orvosával vagy terapeutájával a termék alkalmasságának, a megfelelő beállításnak és a 
rollátor helyes használatának megállapítása érdekében; 
• Orvosának vagy terapeutájának segítenie kell a rollátor magasságának beállításában a maximális 
alátámasztás, a megfelelő fékaktiválás és általában a helyes összeszerelés érdekében; 
• A görgőket nem önhajtásra tervezték. 
5.2 Használati figyelmeztetések 
1. Mindig győződjön meg arról, hogy a fékkábel megfelelően rögzítve van. 
2. Mindig ellenőrizze a fék megfelelő működését minden magasságállítás után, hogy elkerülje a kábel 
szabad és túlzott meghajlását. 
3. Ezen egyszerű figyelmeztetések be nem tartása személyi sérülést okozhat. 
4. A rollátor csak szilárd és sík felületen használható. Ne használja a rollátort lépcsőn mászni! 
5. Az egyensúly megőrzése érdekében mindig dőljön mindkét kormányra. 
6. Fordítson különös figyelmet a nedves, jeges vagy havas felületekre. 
7. Ne terhelje túl a rollátort. 
8. Ne használja a görgős ülést (ha van) tárgyak vagy emberek szállítására; az ülést behúzott 
rögzítőfékkel rendelkező felhasználói üléshez tervezték; 
9. Használat közben minden keréknek érintkeznie kell a padlóval, hogy biztosítsa a görgő helyes 
egyensúlyát és a maximális biztonságot. 
10. Az ülés használata előtt be kell húzni a rögzítőféket. 
Megjegyzés: Ha a rollátort álló helyzetben használja, a rögzítőféket be kell reteszelni 
5.3 Stabilitási figyelmeztetések 
• A rollátor segítséget nyújt egy legfeljebb 136 kg-os személynek, 
beleértve a táska betöltését; 

FIGYELEM! 
Tilos a következő terméket a következő kézikönyvben meghatározottaktól eltérő célokra 
használni. MORETTI S.p.A. elhárít minden felelősséget a készülék nem megfelelő használatából 
vagy a jelen kézikönyvben jelzetttől eltérő használatból eredő károkért. A gyártó fenntartja a 
jogot, hogy a készüléken és a jelen kézikönyvben előzetes értesítés nélkül változtatásokat 
hajtson végre a jellemzőinek javítása érdekében. 



• A táska/kosár súlyhatára 5 kg. Ne terhelje túl, hogy elkerülje az egyensúlyhiányt és a felborulás 
kockázatát. 
5.4 Összeszerelési figyelmeztetések 
• A rollátor felszerelése vagy kinyitása után győződjön meg arról, hogy az üléstámasz mindkét 
oldalon reteszelve van, és ellenőrizze, hogy a biztonsági berendezés a megfelelő helyzetben van-e 
rögzítve; 
• Ellenőrizze, hogy mindkét fogantyútartó cső megfelelően van-e behelyezve a szerkezetbe, és 
rögzítve van-e a reteszelőgombokkal; 
• Ne akasszon semmit a görgőkeretre, hogy elkerülje a csövek eltorzulását és a stabilitásuk 
veszélyeztetését; 
• Ügyeljen arra, hogy az ujjak és/vagy a ruházat beszoruljon a nyitási és zárási fázisban. 
6. Minden használat előtt 
A készülék használata előtt mindig ellenőrizze: 
• A rollátor minden része biztonságosan reteszelve van; 
• Ellenőrizze, hogy minden csavar meg van-e húzva; 
• Győződjön meg arról, hogy az ülés megfelelően reteszelve van (ha nem, nyomja le az ülést 
határozottan a keret felé); 
• Ellenőrizze, hogy az ülésrögzítő megfelelően van-e behelyezve; 
• Ellenőrizze a normál fék és a rögzítőfék megfelelő működését. 
7. Összeszerelési útmutató 
7.1 Összeszerelés előtt 
Csomagolja ki a terméket, és ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a szállítás során. Ha a rollátor 
megsérül, forduljon a legközelebbi viszonteladóhoz. 
8. Összeszerelés 
8.1 A rollátor kinyitása 
RP520 - RP690B - RP691 modellek 
Nyissa ki a rollátort az elülső rész meghúzásával, miközben a hátsó lábakat emeli felfelé. 
RP685B modell 
Nyissa ki a görgőkeretet, és nyomja lefelé az elülső merevítőrudat. 
8.2 Nyomófogantyú-szerelvény 
Helyezze be a fogantyúcsöveket a szerkezetbe. 
Forgassa el a reteszelő gombokat, amíg be nem záródnak. 
8.3 A fogantyúk magasságának beállítása 
Állítsa be a fogantyúk magasságát az oldalsó gombok segítségével. 
Csavarja ki a gombot, helyezze a fogantyúkat a kívánt magasságba, forgassa el a gombot az 
óramutató járásával megegyező irányba, hogy ismét rögzítse, és jól húzza meg. Ismételje meg a 
műveletet a másik fogantyúval, és győződjön meg arról, hogy mindkét fogantyú azonos magasságban 
van. 
 
 
 
 
 
 
8.4 A rollátor bezárása 
RP520 - RP690B - RP691 modellek 
Hajtsa fel az oldalsó rudakat, és húzza vissza a rollátor elejét. 
RP685B modell 
Vegye ki a tálcát, a kosarat, a zacskót és húzza befelé a megerősítő kart, végül hajtsa be a rollátort. 
8,5 tálca (csak RP685B és RP690B esetén) 
A tálca csak kisebb tárgyak tárolására szolgál. 
 

FIGYELEM! 
Ügyeljen arra, hogy a kormány egy vonalban legyen a görgő mozgási irányával. Ha a kormány 

nem marad egyenesen, fennáll annak a veszélye, hogy a rollátor felborul vagy elveszti stabilitását, 
különösen, ha erősebben nyomják. 



 
 
 
 
 
8.6 Tárolókosár 
A tárolókosár a rollátor keretén lóg. 
 
 
 
 
 
 
 
8,7 táska (csak RP685B esetén) 
 
 
 
 
 
 
8,8 ülés (csak RP520 - RP690B - RP691 esetén) 
Ülés előtt helyezze a rollátort sima és szilárd felületre, majd zárja le a féket. Győződjön meg arról, 
hogy a fékek biztonságosan reteszelve vannak, és hogy a rollátor stabil helyzetben van. 
 
 
 
 
9. Hogyan kell használni 
• Kezdje el tolni, amikor függőleges helyzetben van, mindkét kezével a fogantyún; 
• Győződjön meg róla, hogy a keze száraz a rollátor használata előtt, hogy elkerülje a csúszás 
veszélyét; 
• Séta függőleges helyzetben, szeme előre néz, nem lefelé; 
• Ne nyomja túl messzire a rollátort a testétől, mert ez leesést és nem megfelelő terhelést okozhat; 
• Ne használja a görgőt 20 mm-nél magasabb lépcsők leküzdésére; 
• Kültéri használat esetén előnyben részesítse az építészeti akadályok eltávolítására vonatkozó 
előírásoknak megfelelően megfelelően előkészített járdákat; 
 
10. Fékek 
 
10.1 Fékezni 
A rollátor fékezéséhez húzza felfelé a fékkart az ujjaival, amíg a rollátor lelassul vagy meg nem áll. A 
rollátor mozgatásának folytatásához engedje el a fékkarokat. 
10.2 A kerekek reteszelése 
Nyomja le a fékkart a tenyerével, amikor kattanást hall, a kerekek blokkoltak. 
 
 
 
 
10.3 A kerekek feloldásához 
Húzza meg mindkét fékkart, amíg ki nem oldódik 
11. Gondozás és karbantartás 

FIGYELEM! 
Ne helyezzen forró, nehéz vagy éles tárgyakat a tálcára. A tálca szerkezethez való 

rögzítéséhez helyezze be a tálca hátulján található támasztékokat az ülésen lévő lyukakba. 
(RP690B modellhez) 

FIGYELEM! 
A kosarat csak apró tárgyak tárolására használja. Ne terhelje túl a kosarat, hogy elkerülje 

az egyensúlyhiányt és a felborulás kockázatát. 

FIGYELEM! A zsák maximális kapacitása 5 kg. A táskát csak kis tárgyak tárolására 
használja. Ne terhelje túl a táskát, hogy elkerülje az egyensúlyhiányt és a felborulás 
veszélyét 

FIGYELEM! Ülj le és oszd el a súlyodat az ülésen. Ne üljön úgy, hogy csak az egyik oldalát 

FIGYELEM! Amikor a felhasználó áll, a fékeket reteszelni kell 



A piacon lévő MOPEDIA by Moretti SpA készülékeket gondosan ellenőrizték, és CE-jelöléssel 
rendelkeznek. A páciens és az orvos biztonsága érdekében javasolt, hogy a gyártóval vagy egy erre 
feljogosított laboratóriummal legalább 2 évente ellenőriztesse rollátora használatra való 
alkalmasságát. Ha a javítást csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat kell használni. A termék 
hasznos élettartama a használattól, karbantartástól, tárolástól és tisztítástól függ. 
12. Tisztítás 
Az alkatrészek tisztításához csak nedves, semleges tisztítószeres rongyot használjon, ne használjon 
oldószert és fémkefét vagy súroló hatású vagy éles tárgyakat tartalmazó tisztítószert, mert 
károsíthatja a terméket. 
13. Kerékápolás 
1. Tisztítsa meg a kerekeket meleg vízzel és enyhe tisztítószerrel. Törölje szárazra egy tiszta ruhával. 
2. Időnként kenje meg a kerekeket. 
 
14. Műszaki jellemzők 
 

 
 
15. Pótalkatrészek / tartozékok 
Pótalkatrészekért és tartozékokért tekintse meg a Moretti S.p.A. mesterkatalógust 
16. Garancia 
A Moretti termékekre a vásárlás dátumától számított 2 év anyag- vagy gyártási hibára vonatkozó 
garanciát vállalunk, kivéve az alábbi esetleges kizárásokat vagy korlátozásokat. A jótállás nem 
érvényes a nem rendeltetésszerű használatból, visszaélésből vagy átalakításból eredő károk esetén, 
valamint a használati utasítás szigorú be nem tartása esetén a garancia nem érvényes. 
A rendeltetésszerű használatot ez a kézikönyv tartalmazza. 
A Moretti nem vállal felelősséget az ebből eredő károkért, személyi sérülésekért vagy bármiért, 
amelyet a hibás beszerelés vagy a készülék helytelen használata okoz. 
A Moretti nem vállal garanciát a következő körülmények által okozott károkért: természeti 
katasztrófa, nem engedélyezett karbantartás vagy javítás, áramellátási problémákból eredő hibák (ha 
szükséges), a Moretti által nem fedezett alkatrészek használata, nem megfelelő használat, nem 
engedélyezett módosítás, szállítás sérülések (az eredeti Moretti-szállítmánytól eltérő), vagy a 
kézikönyvben jelzett nem megfelelő karbantartás esetén. 
A garancia nem vonatkozik azokra az alkatrészekre, amelyek a készülék rendeltetésszerű használata 
során elhasználódnak. 
16.1 Javítás 
Garanciális javítás: Ha egy Moretti-termék a garanciális időszak alatt anyag- vagy gyártási hibákat 
mutat, a Moretti az ügyféllel egyezteti, hogy a hiba fedezhető-e a jótállásból. 
A Moretti megkérdőjelezhetetlen belátása szerint megjavíthatja vagy kicserélheti az elemet, Moretti 
márkakereskedővel vagy saját alappal. A munkadíj a Morettit terhelheti, ha a javítás a garancia 
hatálya alá tartozik. A javítás vagy csere nem hosszabbítja meg a garanciát. 



Javításra nem terjed ki a garancia: A garancia nélküli terméket Moretti engedélyezése után lehet 
visszaadni. A garancián kívüli fürdőlift munka- és szállítási költsége a vásárlót vagy a kereskedőt 
terheli. A javításra az átvételtől számított 6 hónap garanciát vállalunk 
kapott. 
Nem hibás készülék: A vásárlót értesítjük, ha a készülék visszaküldése és vizsgálata után a Moretti 
kijelenti, hogy a készülék nem hibás. Ebben az esetben az árut visszaküldjük a vevőnek, a szállítási 
költséget a vevő fizeti. 
16.2 Pótalkatrészek 
Az eredeti Moretti pótalkatrészekre a kézhezvételtől számított 6 hónap garanciát vállalunk. 
16.3 Mentességi záradékok 
A Moretti nem kínál semmilyen más kifejezett vagy hallgatólagos nyilatkozatot, garanciát vagy 
feltételt, beleértve a lehetséges nyilatkozatokat, garanciákat vagy feltételt az eladhatóságra, egy 
adott célra való alkalmasságra, a jogsértésre és a beavatkozás mentességére vonatkozóan, kivéve a 
jelen jótállásban kifejezetten meghatározottakat. A Moretti nem garantálja a folyamatos és hibátlan 
használatot. A törvény szerint rögzíthető esetleges implicit jótállások időtartamát a jótállási idő a 
törvényi keretek között korlátozza. Egyes államok vagy országok nem teszik lehetővé a hallgatólagos 
jótállás, illetve a véletlen károk kizárásának vagy korlátozásának korlátozását. Az ilyen országokban 
előfordulhat, hogy a kizárások vagy korlátozások némelyike nem vonatkozik a felhasználóra. A jelen 
garancia előzetes értesítés nélkül módosítható. 

 

 


