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EEN INHOUD

TWEE INLEIDING

De Active rollator verenigt de beste gebruiksvriendelijke eigenschappen in een 

modern en slank ontwerp. De rollator is bedoeld om de gebruiker te helpen bij 

een aantal dagelijkse taken zoals lopen en winkelen.

De Active is geschikt voor dagelijks gebruik, zowel binnen als buiten. 

De rollator heeft extra grote voorwielen, zodat obstakels zoals drempels en 

stoepranden gemakkelijk kunnen worden gepasseerd.

Active rollators voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en dragen het CE-

keurmerk voor medische apparaten. De Active rollator naar Scandinavisch 

ontwerp is sterk, ziet er fraai uit en is voordelig in aanschaf en gebruik – een 

betrouwbare metgezel die uitkomst biedt bij speciale mobiliteitsbehoeften.

DUTCH
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DRIE BESCHRIJVING ONDERDELEN

Handvat

Remhendel

Hendel voor het aanpas-

sen van de handvathoogte

Zitting

Hendel voor het aanpassen 

van de hoogte van de zitting

Draagtas

Inklaphendel

Voorwiel

VIER ONDERHOUD

• Gebruik de rollator alleen om te lopen.

• Houd de rollator goed schoon met een doek of spons en een niet bijtend

schoonmaakmiddel of gebruik een hogedrukreiniger of tuinslang.

• Controleer de bewegende delen (bijvoorbeeld de wielen en de hendels

voor de hoogte-instelling) regelmatig.

• Controleer of de via de hendel te gebruiken kabelremmen goed zijn

ingesteld (zie het onderdeel WERKING).

• Controleer regelmatig of schroeven, moeren en bouten nog goed vastzit

ten.

• Ga voor reparatie of onderhoud van uw Active rollator uitsluitend naar

een erkende dealer.
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VIJF INSTELLINGEN VOOR COMFORT

Hendel voor het aanpassen van de handvathoogte

Om de handvathoogte van de rollator aan te passen, 

trekt u de hendel voor het aanpassen van de handvat-

hoogte uit en stelt u de gewenste hoogte in. Zodra het 

handvat de juiste hoogte heeft, laat u de hendel los en 

duwt u het handvat naar beneden totdat het wordt ver-

grendeld. Doe hetzelfde met het andere handvat.

Hendel voor het aanpassen van de hoogte van de 

zitting

Om de hoogte van de zitting aan te passen, trekt u de 

beide hendels uit en stelt u tegelijkertijd de gewenste 

hoogte van de zitting in. Laat de hendels los om de zit-

ting te vergrendelen. Duw voordat u gaat zitten op de 

zitting om te controleren of deze goed vastzit.

ZES MONTAGE EN VERVOER

• De Active rollator wordt volledig gemonteerd en ge

bruiksklaar geleverd. U hebt geen gereedschap

nodig.

• Om de Active in te klappen voor vervoer of opslag,

trekt u de inklaphendel omhoog en draait u deze

net zo lang rond totdat deze is vergrendeld. De Ac

tive dient er dan uit te zien zoals op de foto links.

• Om de Active uit te klappen voor gebruik, draait

u de inklaphendel naar

beneden totdat deze

niet verder kan.

• Wees voorzichtig als

u de rollator in of uit

een kofferbak tilt.
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ZEVEN PERSOONLIJKE VEILIGHEID

• Voor uw eigen gezondheid en comfort is het belangrijk dat u op uw

houding let en dat u de rollator zo vasthoudt dat u gemakkelijk de

remmen kunt gebruiken.

• Stal de rollator in een veilige omgeving.

• Klap de rollator voor gebruik helemaal uit en vergrendel deze stand.

• Controleer voor gebruik of de wielen stabiel zijn en de grond raken.

• Kijk voor gebruik of de remmen goed zijn ingesteld en controleer de

weking.

• Controleer voor gebruik of de zitting is vergrendeld.

• Neem altijd plaats op het midden van de zitting. De gebruiker moet de

voeten op de grond kunnen zetten. Als dat niet kan, verstel dan de zitting.

• Zorg ervoor dat de rollator op de handrem staat voordat u gaat zitten.

• Ga niet op de rollator zitten als deze is ingeklapt.

• Ga niet op de rollator staan. Gebruik de rollator niet als trapje.

• Loop niet met de rollator terwijl er iemand anders opzit.

• Wees voorzichtig met het optillen en dragen van de rollator.

ACHT WERKING

Draagtas.

Als u de zitting optilt, kunt u bij de draagtas. U kunt de 

tas loshalen om boodschappen of andere spullen mee 

te nemen.

Obstakels.

De rollator heeft extra grote voorwielen en een voet-

pedaal om grote obstakels zoals stoepranden te pas-

seren. Druk met uw voet het voetpedaal naar beneden 

en druk tegelijkertijd de handvatten naar beneden om 

de voorwielen op te tillen en het obstakel te passeren.
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Handrem

Normale rem-
functie

Remmen.

De remmen zijn een belangrijk, speciaal ontworpen onderdeel van uw Active 

rollator. De remkabels zijn weggewerkt. Het gepatenteerde systeem is veiliger 

en vereist minder onderhoud dan andere oplossingen.

Om te remmen, knijpt u in de remhendel. U hoeft niet hard te knijpen en de 

remweerstand kan gemakkelijk worden ingesteld. 

Om de remmen te vergrendelen en de rollator op de handrem te zetten, duwt 

u de remhendel naar beneden totdat deze is vergrendeld.

Om de remmen te ontgrendelen, trekt u de remhendel omhoog. De hendel 

klikt automatisch terug in de neutrale positie.

Onderhoud van de remmen.

Controleer de afstelling van de remmen voordat u 

de Active rollator gebruikt. De werking van de rem-

men moet periodiek worden gecontroleerd, zodat 

ze bij normale slijtage door gebruik (ook van de 

wieldelen)	optimaal	blijven	werken.	In	het	profiel	
van de achterstang zit een handige inbussleutel 

(zie foto rechts) waarmee u de rem gemakkelijk 

kunt bijstellen. Verstel de schroef totdat de remarm 

3 mm van de band is verwijderd. Als u de schroef 

vastdraait (naar rechts), zet u de remmen strakker. 

Als u de schroef losdraait (naar links), zet u de 

remarm losser.
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NINE SPECIFICATIES

Type Active

Max. gewicht gebruiker 125 kg

79-100 cm

Formaat in cm (bxlxh) 60 x 72 cm

Ingeklapt formaat 60 x 50 x 89 cm

Hoogte zitting  50 x 63 cm

Gewicht ca. 9 kg (20 lbs)

Materiaal aluminium en vezelversterkte

kunststof

Reinigen schoonmaakmiddel of

hogedrukreiniger

TIEN ACCESSOIRES

Afhankelijk van uw speciale behoeften kunt u zelf accessoires voor uw Active 

rollator uitkiezen. Neem contact op met uw dealer voor informatie over de prijs 

en beschikbaarheid van:

• Rugleuning – een zachte rugleuning die aan de zitting kan worden

bevestigd

•Stok-/krukhouder – om een stok of kruk mee te nemen

• Extra tas – extra ruimte om spullen mee te nemen

• Dienblad - voor eten en drinken

• Zuurstoffleshouder	–	om	zuurstofflessen	mee	te	nemen,
in verschillende formaten

• Wielvergrendeling – zorgt ervoor dat de voorwielen in

de goede richting blijven staan

• Sleepremmen – instelbare weerstand op de achterwielen,

zodat de rollator niet vanzelf wegrolt

• Ski’s – voorwielski-adapters voor gebruik in de sneeuw

(borgt de wielen)

• Zitkussens – voor de zitting en de rugleuning – in verschillende kleuren

Voor meer informatie over de Active walker, accessoires en lokale dealers, 

kijk op: www.active-walker.com
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