Carbon Ultralight
BLIJF DE WERELD ONTDEKKEN

Gefeliciteerd met uw nieuwe Carbon Ultralight. Dit is de
lichtste rollator ter wereld!
Om alle mogelijkheden van uw Carbon Ultralight te benutten
is het belangrijk om deze handleiding te lezen.
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Gebruik van de Carbon Ultralight
Gebruik van de Carbon Ultralight
Uitvouwen
Uitvouwen

1. Duw beide handvaten naar buiten toe
1. Duw beide handvaten naar buiten toe
2. Duw naar Beneden aan beide
uiteinden
van het zitje
2. Duw
naar Beneden
aantotdat
beideu een
klik
hoort.
uiteinden van het zitje totdat u een
klik hoort.
3. Indien u twijfelt of de rollator goed is
vastgemaakt
in of
open
positie, goed
gelieve
3. Indien
u twijfelt
de rollator
is
na
te
kijken
dat
het
haakje
onder
het
vastgemaakt in open positie, gelieve
zitje
vastgeklikt.
na
tegoed
kijkenisdat
het haakje onder het
zitje goed is vastgeklikt.

KLIK!
KLIK!

Dichtklappen
Dichtklappen

1. Plaats uw hand door de gleuf in het
zitje enuw
trek
hetdoor
zitje de
naar
omhoog
1. Plaats
hand
gleuf
in het
totdat
de
rollator
in
elkaar
vouwt.
zitje en trek het zitje naar omhoog
totdat de rollator in elkaar vouwt.
2. Om u te verzekeren dat de rollator
volledig
is dichtgevouwen,
kunt u
2. Om
u te verzekeren
dat de rollator
best
beide
handgrepen
naar
binnen
volledig is dichtgevouwen, kunt
u
duwen.
best
beide handgrepen naar binnen
duwen.

best beide handgrepen naar binnen
duwen.

Hoogte instellen van de handgrepen
Voor zowel ergonomische als om
veiligheidsredenen, is het belangrijk
dat de handgrepen op de correcte
hoogte zijn ingesteld. Het correct
regelen van de handvaten in de hoogte
is iets zeer persoonlijk. Een goede
algemene regel is dat de hoogte
gelijk moet zijn aan de hoogte van
uw polsen, wanneer u recht staat met
uw armen gestrekt langs uw lichaam.
Indien u twijfelt aan de correcte hoogte
van de handgrepen, dan vraagt u het
best aan uw arts, kinesitherapeut of
ergotherapeut.
1. Duw met de ene hand op de heldere
knop op het frame, terwijl u met de
andere hand de handgreep houdt.
2. Stel de handgreep in op de
gewenste hoogte en laat de knop
los.
3. Gelieve goed na te kijken dat de
handvat goed is vastgeklikt en niet
meer in beweging kan komen.

Remmen
De Carbon Ultralight is uitgerust met 2
onafhankelijke remmen die beiden de
op achterwielen remmen.
1. Trek de rembeugel naar omhoog
om de rem te activeren. De rem
komt automatisch weer los wanneer
u de rembeugel loslaat.
2. De parkeerrem kunt u inschakelen
door de rembeugel naar beneden te
duwen totdat u een klik hoort. U kunt
de parkeerrem weer uitschakelen
door de rembeugel weer naar zijn
neutrale positie te duwen.

KLIK!
Onder normale omstandigheden dienen beide remmen tezamen
ingeschakeld te worden.
Let op! Indien slechts één van de twee remmen is ingeschakeld, dan zal de
rollator draaien naar de richting van dat ene ingeschakelde rem.
Gelieve altijd beide parkeerremmen in te schakelen wanneer u gaat zitten
Laat de parkeerrem niet ingeschakeld wanneer u de rollator niet gebruikt.
Een parkeerrem dat langdurig ingeschakeld blijft kan sporen nalaten op de
banden. Dit kan dan het “normaal” remmen minder efficiënt maken bij het
stappen.

Het instellen van de remmen
De remmen moeten afgesteld worden
indien de druk die de remmen op de
wielen uitoefenen te klein is (dit kan
het geval zijn indien het wiel versleten
is), of indien het zeer hard is om de
parkeerremmen in te schakelen (dit
kan het geval zijn net nadat versleten
wielen zijn vervangen). Gelieve altijd
eerst de handgrepen op de juiste
hoogte te plaatsen voordat u de
remspanning regelt omdat de hoogte

parkeerremmen in te schakelen (dit
kan het geval zijn net nadat versleten
wielen zijn vervangen). Gelieve altijd
eerst de handgrepen op de juiste
hoogte te plaatsen voordat u de
remspanning regelt omdat de hoogte
van de handgrepen ook een invloed
kan hebben op de spanning van de
remkabels.
1. Regel de rem met een Allen sleutel
3mm. Plaats de Allen sleutel in het
regelvijsje door het gaatje ter hoogte
van de remplaat.
2. De spanning wordt vergroot door de
sleutel wijzer zin te doen draaien en
omgekeerd.

Stoephulp
Ook al is de Carbon Ultralight de
lichtste rollator op de markt, en
daardoor ook makkelijker om over
stoepranden te tillen, toch is hij ook
uitgerust met een stoephulp voor een
maximaal comfort van de gebruiker.
Deze stoephulp is vooral handig
wanneer u wat zwaardere objecten
hebt geplaatst in het tasje.
1-2. Duw met uw voet op het stoephulp
en trek de handgrepen een beetje
naar u toe, om de voorwielen van
de grond op te heffen.
Let op! De stabiliteit van de Carbon
Ultralight verandert wanneer men
hem achteroverleunt. Het is beter
om zoveel mogelijk stoepranden
om te zeilen dan ze te nemen.

Technische fiche
Gewicht zonder de accessoires: 4950g
Max hoogte: 790-910mm
Max breedte: 630mm
Max lengte: 666mm
Zithoogte: 600mm
Diameter van de wielen: 200mm
Max gebruikersgewicht: 130kg
Getest en goedgekeurd volgens de norm EN ISO 11199-2:2005

Accessoires
U kunt uw Carbon Ultralight personaliseren met originele accessoires zoals
tassen of een ruggensteun. U vindt de beschikbare accessoires op www.
byacre.com . De accessoires zijn speciaal ontworpen voor de Carbon Ultralight
en zijn ook getest op de Carbon Ultralight om te voldoen aan alle veiligheidsen wettelijke voorschriften.
Gelieve steeds de handleiding, die met de accessoire is geleverd, te volgen.
Het maximum toegestane gewicht voor tassen is altijd vermeld in de
handleidingen.
Gebruik nooit accessoires die niet origineel zijn, omdat u daarbij geen
garantie hebt dat ze getest zijn met de Carbon Ultralight, waardoor u dan
ook niet zeker bent van hun veiligheid

Onderhoud en reiniging
Gelieve uw rollator regelmatig te reinigen van vuil en stof. Let vooral op om de
remblokken proper te houden zodat deze steeds goed functioneren.
Alle oppervlakten kunnen gereinigd worden met een stoffen doek en proper
water. Indien nodig kunt u ook een beetje niet-abrasief detergent gebruiken.
Het kan van tijd tot tijd nodig zijn om de vijzen aan te spannen. Dit kunt u doen
met een Allen sleutel 3mm.
Onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage moeten tijdig vervangen worden
voordat ze een risico dreigen te vormen. Elk defect onderdeel dient meteen
te worden vervangen. Gebruik nooit de Carbon Ultralight als er iets aan is dat
defect is. Contacteer uw verdeler voor service.

Tips voor een veilig gebruik
Altijd de remmen controleren voor het gebruik van de Carbon Ultralight. De
remmen zijn zeer belangrijk voor uw veiligheid.
Een van de voordelen van een zeer lichte rollator is dat het gemakkelijker
wordt om hellingen op en af te gaan. U moet minder gewicht naar omhoog
duwen wanneer u naar boven gaat, en u moet minder gewicht tegenhouden
wanneer u naar beneden gaat. Let er wel op dat de stabiliteit van een rollator
wijzigt wanneer u op een helling stapt. Let vooral op bij het stappen op een
ondergrond dat zijwaarts helt.
Ook als is de Carbon Ultralight uitgerust met soepele banden, die comfort
bieden op oneven terrein, toch is het belangrijk dat u altijd goed kijkt waar
u stapt. Let op dat sommige accessoires of objecten die u draagt uw zicht
kunnen belemmeren. Zorg ervoor dat u vermijdt dat de rollator plots tegen iets
botst en stopt, dit verhoogt namelijk het risico tot vallen.
Het zitje van de Carbon Ultralight kan u enkel gebruiken als beide
parkeerremmen ingeschakeld zijn. Het zitje is niet geschikt om mensen te
vervoeren. Deze rollator is niet bedoeld om kinderen te vervoeren. Een rollator
is geen speelgoed voor kinderen. Let ervoor op dat kinderen niet op de rollator
gaan kruipen.

Garantie
Op de Carbon Ultralight is er 2 jaar garantie. U kunt de garantieperiode
uitbreiden door uw rollator te registreren op www.byacre.com. De garantie
dekt geen schade door abnormaal gebruik en ook geen schade als gevolg
van een normale slijtage.

Er is 2 jaar garantie op de rollator.
byAcre verleet 3 jaar extra
garantie op het kader.
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Gelieve hiervoor een account
aan te maken op
www.byacre.com en uw product
te registreren binnen de 3
maanden na uw aankoop.
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Voor uw grantie, geliev ook uw
aankoopbewijs bij te houden.
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