
Περιπατητήρας διπλής διαμόρφωσης Rollator 0810615 
Περιπατητήρας Rollator 0810616 
Περιπατητήρας 3τροχος Rollator 0810617 
Double formation Walkman Rollator 0810615 
Rollator Walker 0810616 
Walker 3-Wheels Rollator 0810617 

0810616 • Χρώμα Μπλε 
• Κυλιόμενος με φρένα στις χειρολαβές 
• Διαθέτει κάθισμα και καλαθάκι 
• Χειρολαβές ρυθμιζόμενες καθ’ ύψος 
• Color Blue 
• Rolling with brakes on the handles 
• It has a seat and a basket 
• Adjustable height adjustable handles 

Χαρακτηριστικά / Specifications 

0810615 • Χρώμα Μπλε 
• Χειρολαβές ρυθμιζόμενες καθ’ ύψος 
• Κυλιόμενοι με φρένα στις χειρολαβές 
• Διαθέτουν κάθισμα και καλαθάκι 
• Δυνατότητα μεταφοράς του χρήστη 
• Στήριγμα πλάτης διπλής κατεύθυνσης στήριξης 
μετατρέπει τον περιπατητήρα σε αμαξίδιο μεταφοράς 
• Βαφή των προϊόντων που έχει ως βάση την 
νανοτεχνολογία, η οποία καθιστά τη βαφή πιο 
ανθεκτική. 
• Color Blue 
• Adjustable height adjustable handles 
• Moving with brakes on the handles 
• They have a seat and a basket 
• Possibility of transferring the user 
• Two-way back support bracket turns the walker into a 
transport wagon 
• Dyeing of products based on nanotechnology, which 
makes the paint more durable. Χαρακτηριστικά / Specifications 



Protecting the environment / Προστατεύοντας το Περιβάλλον 
 
Should you find one day that your appliance needs to be replaced or If it is of no further use to you, think 
of the protection of the environment / εάν κάποια ημέρα η συσκευή χρειαστεί αντικατάσταση ή δεν την 
χρειάζεστε πια, σκεφτείτε το περιβάλλον: 
 
1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the 
shown recycling sign)./ Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με το υπόλοιπα δημόσια απόβλητα (αυτό είναι 
επίσης το νόημα της αναγραφόμενης σήμανσης ανακύκλωσης). 
2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the Recycling centers to which your 
appliances must be disposed./ Επικοινωνήστε με τις δημόσιες αρχές σας και θα σας καθοδηγήσουν στα 
κέντρα ανακύκλωσης στα οποία πρέπει να διατεθούν οι συσκευές σας. 
3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of 
the appliance components. / Η σωστή απόρριψη της συσκευής σας βοηθά στην προστασία του 
περιβάλλοντος καθώς και στην ανακύκλωση των εξαρτημάτων αυτής. 
4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to 
environmental and furthermore health hazards. / Οι ηλεκτρικές συσκευές  λόγο των υλικών τους, αν δεν 
διατεθούν σωστά, μπορεί να οδηγήσουν σε περιβαλλοντικούς και επιπλέον κινδύνους για την υγεία. 

0810617 • Χρώμα Μπλε 
• Χειρολαβές με φρένα, ρυθμιζόμενες καθ’ ύψος 
• Διαθέτει καλαθάκι και τσάντα 
• Ρόδες Διαστάσεων 200x50mm 
• Color Blue 
• Adjustable height brakes with brakes 
• Has a basket and a bag 
• Dimensions 200x50mm 

Χαρακτηριστικά / Specifications 

Πριν χρησιμοποιήσετε τον περιπατητήρα ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ότι: 
 §   Οι ρόδες είναι καλά στερεωμένες. 
§   Τα φρένα λειτουργούν κανονικά. 
§   Οι χειρολαβές είναι στο ίδιο ύψος και οι βίδες που τις στερεώνουν στο σκελετό είναι καλά σφιγμένες. 
§   Δεν υπάρχουν ρωγμές ή σπασίματα στο σκελετό. 
§   Η μπάρα για την πλάτη είναι στερεωμένη καλά στο σκελετό 
 
Before Using the Walker BEARING INSPECTION that: 
§ The wheels are well fixed. 
§ Brakes operate normally. 
§ The handles are at the same height and the screws that secure them to the frame are well tightened. 
§ There are no cracks or fractures in the frame. 
§ The backrest bar is securely fastened to the frame 



WARRANTY:  
The product has a warranty period of one (1) year. The warranty covers factory defects and 
not damages from misuse/maintenance product. Applicable warranty period starts from the 
purchasing invoice  date  
Warranty Claim Form: 

Buyers Data 

Name : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Date of purchase: …………………………… 

Phone:  ……………………………….  

 

 

Resellers Data 

Name : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Address :…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Phone: ……………………………….  Reseller Stamp 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ:  
Το προϊόν φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος. Η εγγύηση καλύπτει εργοστασιακές 
βλάβες & όχι βλάβες που προέρχονται από κακή χρήση/συντήρηση του προϊόντος. Περίοδος 
Εγγύησης ορίζεται από  την Ημερομηνία που αναγράφεται στο τιμολόγιο αγοράς 

Φόρμα Εγγύησης  

Στοιχεία Αγοραστή 

Ονοματεπώνυμο : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Ημ/νία Αγοράς: …………………………… 

Τηλέφωνο:  ……………………………….  

 

 

Στοιχεία Καταστήματος 

Επωνυμία : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Διεύθυνση:…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Τηλέφωνο: ……………………………….  Σφραγίδα καταστήματος  
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