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Gebruikershandleiding model “standaard”
Wij willen u bedanken voor het kopen van het model “standaard”.
Het is belangrijk dat u eerst de handleiding leest voor gebruik.
1. Goedkeuring van de rollator
Deze rollator is EEC –goedgekeurd.

2. Gebruik van de rollator
Het maximum gebruikersgewicht voor deze rollator is 100 kg. De rollator kan zowel binnen als buiten
gebruikt worden. U kunt gaan zitten op de rollator en hij is voorzien van een mandje.
Zorg ervoor dat u het mandje niet te zwaar laad, dit kan ervoor zorgen dat de rollator voorover valt.
Gebruik de rollator op solide en egaal wegdek.
Het gebruik van de rollator voor andere doelen zoals bijvoorbeeld als sta-op hulpmiddel of voor het vervoeren van zware lasten
wordt sterk afgeraden en is zeer gevaarlijk.

Personen met verminderde loopafstand, met balans storingen of met andere storingen die een normale
staande en lopende houding niet toestaan, kunnen met behulp van deze rollator de persoonlijke
loopafstand aanzienlijk verhogen of tenminste de mobiliteit verbeteren.
3. Bediening / Aan de slag
de handvatten op hoogte te stellen maak de vergrending los van de beide zijden van de stalen buis.
Pas de hoogte aan door aan de handgrepen omhoog of omlaag te stellen tot in de juiste positie en vergrendel
de vergrendelknoppen zo strak als u kunt.
Zorg ervoor dat de handgrepen zijn aangepast tot een hoogte, zodat u een comfortabele houding heeft.
vergrendeld in de open positie.
et remmechanisme wordt getest voor elk gebruik.
kan worden bevestigd op de zitting
het dienblad stevig op zijn plaats te houden.
Het mandje kan worden bevestigd op de rollator indien gewenst door het inhaken van de mand op de haken
geplaatst onder de zitting.

4. Aanwijzingen voor veilig werken
Bij gebruik van de rollator moet u zich ervan bewust zijn dat de stabiliteit afhangt van de vier wielen die
in contact met een vlak oppervlak komen.
Voorzichtigheid is geboden bij gebruik over een oneffen ondergrond, hellingen en stoepranden.
De stabiliteit zal onvermijdelijk worden verminderd.
Zorg ervoor dat het frame volledig wordt geopend met de vergrendeling in de open positie.
Zorg ervoor dat de handgrepen zijn aangepast op gelijke hoogte beide kanten en veilig vergrendeld.
Bij het zitten op de zitting ervoor te zorgen dat u gaat zitten in het midden.
De rollator kan alleen worden gebruikt één persoon tegelijk. Sta niet toe dat een gebruiker worden
geduwd zittend op de rollator.
Pas op voor natte vloeren binnen en buiten gevaren zoals sneeuw, bladeren en ijs.
Gebruik de rollator alleen als loophulpmiddel.
Zorg bij het gebruiken van de rollator op een hellend vlak altijd dat u de remmen gebruikt.
vlakten kan de rollator sneller naar beneden rijden dan de loopsnelheid op dat moment.
U kunt dan vallen.
Hel de rollator nooit over naar de zijkant. De rollator kan dan omvallen. De maximale kantelhoek is 5
graden.
ware druk op de handvatten aan de achterkant uit. De rollator kan naar achteren
kantelen.
Let bij het samenklappen van de rollator altijd op kledingstukken of lichaamsdelen die bekneld kunnen
raken.
Gebruik de mand alleen voor boodschappen en zorg ervoor dat de mand niet zwaarder is dan max.5 kg.
Het wordt sterk afgeraden tassen of andere voorwerpen aan de duwhandvatten aan de achterkant van
de rollator te hangen. De rollator kan dan kantelen.
5. De remmen
De remmen zijn in de fabriek ingesteld op deze rollator en er zijn geen verdere aanpassingen aan gedaan.
Als u nodig vindt dat er enkele kleine aanpassingen moeten worden gedaan volg de volgende instructies op:
e
duwhandvatten te bewegen (zie foto 1). Zorg ervoor dat u altijd rustig en geleidelijk remt.
em af te halen dient u de remmen weer
omhoog richting de duwhandvatten te bewegen.

Waarschuwing; het effect van de remmen kan worden beïnvloed door de staat van de banden en
de remkabel, check daarom regelmatig uw remmen.

6. Onderhoud en verzorging
Een goede verzorging en onderhoud is van belang om uw rollator in een goed werkende staat te houden.
n allen tijde gebruiksklaar is, wanneer niet in gebruik opslaan op een droge
plaats.
veeg het frame met een schone doek, als de rollator wordt blootgesteld aan
vocht, onmiddellijk na gebruik droog.
ntroleer de wielen ten minste één keer per maand en maak schoon met een vochtige doek.
vuil rondom de as zit.
van de remmen voordat u de rollator gebruiken.
me veilig is.
g de rollator op vervorming, schade, slijtage en corrosie.
wordt gebruikt als hulpmiddel.
voor reiniging een gebruikelijk schoonmaakmiddel. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.
7. Technische informatie
pvouwbaar
Afneembare mand en dienblad
LxBxH 665x590x780/950mm
In hoogte verstelbaar van 780 tot 950mm
Zithoogte 600mm
otaal gewicht (inclusief mand en dienblad) 11 kg
Maximum gebruikers gewicht 100 kg
18. Garantiebepalingen
ons verkochte producten geldt standaard 12 maanden fabrieksgarantie, tenzij hieronder anders
aangegeven. De garantie geld niet voor normaal slijtende onderdelen en is niet overdraagbaar op een nieuwe
eigenaar. De garantie vervalt wanneer:
Er sprake is van een defect door onzorgvuldig gebruik
Er sprake is van onjuist gebruik
Er sprake is van te hoge belasting (overgewicht gebruiker)
Er sprake is van vandalisme of diefstal
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