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Gebruiksaanwijzing voor Rollator Quatro en Trio 

   
   Figuur 1 Quatro rollator  Figuur 2 Trio rollator 

 

Voor gebruik de gebruiksaanwijzing geheel lezen. 

Gebruik de rollator alleen als deze is uitgevouwen en als de veiligheidssluiting correct is 

gesloten. 

 

Algemeen gebruik: 

1. Maximaal transporteerbaar gewicht is 10 kg. 

2. Maximaal gebruikersgewicht: Trio uitvoering: 100 kg, Quatro uitvoering: 130 kg 

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

4. Gebruik altijd beide remmen. 

5. Pas de loopsnelheid aan indien de loopomgeving dit wenst, loop bijvoorbeeld 

langzamer lopen op een gladde oppervlakte. 

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

parkeerrem erop. 

7. De handgrepen mogen niet verder omhoog dan dat het woord MAX of SECURITY 

aangeeft op de stang. Dit woord mag net boven het frame uitkomen. 

8. Draai de handgrepen vast indien deze los zitten, trek vervolgens het klemhendeltje uit 

om deze in de gewenste positie (evenwijdig met het frame) te draaien. Dit beïnvloedt 

de klemwerking niet. 

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

10. Het dienblad is niet hittebestendig. De maximale belasting is 5 kg. 

11. De maximale belasting van het boodschappenmandje is 5 kg. 

12. Gebruik de rollator niet indien het maximaal toelaatbaar gewicht wordt overschreden. 

 

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. 
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Opvouwen 

1. Verwijder het boodschappenmandje en dienblad. 

2. Ontgrendel de remmen. 

Quatro (4-wiel): 

3. Draai de rode veiligheidshendel naar de zijkant. 

4. Trek horizontale stang naar boven. 

Trio (3-wiel): 

3. Trek plastic deel van opvouwmechanisme omhoog. 

 

Uitvouwen 

Quatro: 

1. Duw horizontale stang naar beneden. 

2. Draai de rode veiligheidshendel naar beneden, totdat deze de horizontale stang 

vergrendelt. 

3. Zet de rollator op de parkeerrem. 

4. Installeer het boodschappenmandje en het dienblad. 

 

Trio: 

1. Duw plastic gedeelte van opvouwmechanisme naar beneden. 

2. Zet de rollator op de parkeerrem. 

3. Installeer het boodschappenmandje en het dienblad. 

 

Zitten op de rollator 

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

2. Zet de rollator op de parkeerrem bij beide remmen. 

3. Neem plaats op de rollator, met het gezicht richting de kant waar u vandaan kwam. 

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 

 


