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Gebruiksaanwijzing voor Rollator Move Light 

 

 
Figuur 1 Move Light rollator 

 

Voor gebruik de gebruiksaanwijzing geheel lezen. Gebruik de rollator alleen als deze is 

uitgevouwen. 

 

Algemeen gebruik: 

1. Het maximaal transporteerbaar gewicht is 7,5 kg; 

2. Het maximaal gebruikersgewicht is 100 kg; 

3. Gebruik de rollator op een stevige ondergrond, vermijdt geulen en groeven; 

4. Plaats de rollator wanneer deze niet in gebruik is op een veilige plek met de 

parkeerrem erop. 

5. Stel de handgrepen niet hoger in dan de maximale hoogte; 

6. Controleer voor gebruik of de handgrepen ‘hand vast’ zijn gedraaid; 

7. Stel de handgrepen zo af dat zij op gelijke hoogte zitten en evenwijdig aan elkaar; 

8. De ideale handgreep hoogte is op polshoogte wanneer beide armen ontspannen langs 

het lichaam hangen. De ellebogen dienen licht gebogen te zijn (zie figuur 2); 

9. Loop zo ver mogelijk tussen de handgrepen, als de rollator te ver vooruit geduwd 

wordt kan het nodig zijn om de handgrepen in hoogte verstellen (zie figuur 2). 

 
Figuur 2 Ideale handgreephoogte en loophouding 
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(Parkeer)Remmen 

1. Knijp beide remmen tegelijk rustig in richting het handvat om te remmen. 

Als u niet beide remmen tegelijk gebruikt, draait de rollator om zijn as. 

2. Om de rollator vast te zetten op de parkeerrem, duw beide remhendels naar beneden, 

totdat deze klikt. 

3. Om de rollator van de parkeerrem af te halen, knijp beide hendels in de richting van 

het handvat. 

 

Opvouwen 

1. Ontgrendel de remmen; 

2. Zit de zitting omhoog; 

3. Verwijder het mandje; 

4. Houdt een van de handgrepen stevig vast; 

5. Trek de stang omhoog; 

6. De rollator klapt in. 

 

Uitvouwen 

1. Plaats de rollator op de twee achterste wielen; 

2. Duw beide remmen in; 

3. Duw de rollator rustig naar voren; 

4. De rollator vouwt uit en komt met vier wielen op de grond; 

5. Duw de stang rustig aan, zodat hij niet meer geknikt is; 

6. Plaats het mandje terug en klap de zitting weer naar beneden; 

7. De rollator is weer klaar om te gebruiken. 

 

Zitten op de rollator 

1. Zitten op de rollator is bedoeld voor korte duur, gebruik deze niet als stoel. 

2. Ga niet op de rollator zitten wanneer deze niet op de parkeerrem staat. 

3. Ga op de rollator zitten met de rugzijde aan de kant van het mandje, tegen de rugsteun 

aan. 

4. Neem rechtop plaats, niet naar één kant leunen en niet dwars op de rollator gaan zitten. 

 

Reinigen 

1. Reiniging kan door ieder mild reinigingsmiddel zonder schuurmiddel. 

2. Spoel de rollator na reinigen af en droog deze af met een zachte doek. 

 

Onderhoud 

 Indien onderhoud gewenst is, neemt u contact op met Van der Mark A.D. Systemen, 
Tel: 0186-573585 

 


