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Gebruiksaanwijzing 

 
Mobinova Rollator 

Compact 
 

 

Algemene Veiligheids Tips 
 

Lees deze instructies nauwkeurig door en volg 

de aanwijzigingen op. 

Het niet opvolgen van de instructies kan 

resulteren in verwondingen of schade aan de 

rollator. 

Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige 

plek. 

 

Gebruik van de rollator 
 

Deze lichtgewicht 4-wiels rollator is bedoeld als 

ondersteuning en hulp voor personen die 

moeilijkheden ondervinden bij het lopen of 

ondersteuning nodig hebben voor hun gevoel van 

balans.  

De rollator kan zowel binnenshuis als buitenshuis 

gebruikt worden, Het frame is opvouwbaar en 

neemt na opvouwen slechts weinig ruimte in. 

 

Veiligheids tips - Do’s and Don’ts - 
 

• Overschrijdt het gewicht van de gebruiker van 

maximaal 135 kg niet. 
• Gebruik de rollator niet op een trap of roltrap. 
• Duw de rollator niet als er iemand op 

de zitting zit. 
• Gebruik de zitting niet om een persoon 

of voorwerpen te transporteren. 
• Gebruik de zitting nooit zonder de 

rugleuning. 
• Ga niet op de zitting zitten als de rollator op 

een hellend vlak staat. 

• Gebruik de rollator alleen als hulp bij het 

lopen. 
• Gebruik uitsluitend de geschikte 

accessoires en door de dealer ter 
beschikking gestelde onderdelen. 

• Voorwerpen moeten uitsluitend in de 

meegeleverde tas meegenomen worden. 

Hang geen zware artikelen aan de 

handgrepen, dit kan de rollator onstabiel 

maken. 
 

Voorzorgsmaatregelen - vóór gebruik - 
 

• Zorg dat het frame volledig uitgeklapt en goed 
vergrendeld is.  

• Controleer de remmen voordat u gaat lopen. 
• Verzeker u ervan dat alle delen goed 

vastzitten en goed functioneren. 
 

Voorzorgsmaatregelen -tijdens gebruik - 
 

• Laat de rollator niet rijden als u zelf op de 

zitting heeft plaatsgenomen. Ernstige 

verwondingen bij de gebruiker en/of 

beschadiging van het frame of de wielen 

kunnen het gevolg zijn van onjuist gebruik. 
• Gebruik de rollator niet om achteruit te lopen.  
• Wees voorzichtig bij het passeren van een 

stoeprand of andere onregelmatigheden. 

Pas ook extra op bij het lopen over een 

hellend vlak en ongelijke of gladde 

ondergrond. Niet voldoende oppassen kan 

een grote kans opleveren voor een val 

en/of verwonding.  
• Verander geen instellingen aan de rollator 

tijdens het gebruik. 
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• Wees extra voorzichtig als u artikelen 

meeneemt in de boodschappentas  

(maximaal gewicht 5 kg). 
• Zorg ervoor dat alle 4 wielen een constante 

grip op de weg hebben. 
• Zet de rem op de parkeerstand voordat 

u gaat zitten. 
• Als u op de rollator zit, houdt dan altijd de 

parkeerrem in gebruik. 
 
 
 
 
 
 
 
Lijst met onderdelen 
 
A) 1x rollator frame 
B) 2x afneembare voorwielen 
C) 1x boodschappentas 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitpakken van de rollator  

• Controleer alle onderdelen op 

beschadigingen voor u de rollator gaat 

monteren. 
• Monteer de rollator niet als een onderdeel 

beschadigd is of ontbreekt. 
 

Uitvouwen van de rollator 
1. Vouw de achterste ‘poten’ van het 

frame naar beneden tot beiden in het 

frame vallen en vergrendel ze met de 

rode schuifknopjes. 

Controleer of beide goed zijn 

vergrendeld. 

 
2. Vouw de rollator uit door op de beide 

vlakken van de zitting te drukken, zoals 

aangegeven in onderstaande foto (wit 

gemarkeerd). 

BELANGRIJK: Beide zijdes moeten 

vastklikken! 

 

3. Schuif de voorwielen in de uitsparingen 

aan de voorkant van het frame.   

U hoort een ‘klik’ als de asjes van de 
voorwielen goed zijn vergrendeld. 
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4. Ga nu door met het instellen van de 

hoogte van de handgrepen. Druk op de 

knopjes aan de buitenkant en stel de 

handgrepen in op de juiste hoogte voor 

u. Controlleer of de stand aan beide 

zijdes gelijk is. 

 

 

5. Plaats nu de tas over de uitstekende 

asjes aan de voorkant van de zitting. 

 

De rollator opvouwen 
 

Ga achter de rollator staan en trek de lus op 

de zitting omhoog. De zijkanten van de rollator 

vouwen hierdoor naar elkaar toe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De rollator dragen 
 

Als de rollator is opgevouwen kunt u de 

rollator dragen aan de beide handvatten. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
De achterwielen opvouwen 
 
Schuif het rode knopje aan de zijkanten naar 
achteren, u ontgrendelt hiermee de vorken van de 
achterwielen. Buig het achterwiel dan naar boven 
en vergrendel de achtervork met de rode 
schuifknopjes. Doe dit voor beide achterwielen. 
 

 
 

 
De voorwielen afnemen 
 
Om de voorwielen af te nemen, drukt u op de 
rode knop boven elk voorwiel. U kunt nu het 
voorwiel naar beneden trekken en uitnemen. 
 

 
 
De zitting gebruiken 
 

Als u de rollator gebruikt om even uit te 

rusten, zorg er dan voor dat u zich houdt 

aan de volgende aanwijzigingen: 
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• Zet de parkeerrem aan voordat u gaat 

zitten. 
• Gebruik de zitting niet zonder dat de 

ruggleuning is aangebracht. 
• Gebruik de rollator niet om te zitten als u 

op een hellend vlak staat. 
• Gebruik de rollator niet als u een gewicht 

heeft van meer dan 135 kg. 
• Gebruik de rollator niet als rolstoel 
 
 
Controleren en bediening van de rem  

Verzeker u van de juiste werking van de rem 

voordat u de rollator gebruikt. 
 
Om af te remmen of om te stoppen, knijpt u beide 

hendels omhoog. Laat de hendels weer los als u 

de rem-functie wilt opheffen en verder wilt lopen. 

 

 

Om de parkeerstand te gebruiken, duwt u de 

hendels omlaag tot deze vergrendelen en de 

achterwielen vastzetten. 

U kunt deze parkeerstand weer opheffen door de 

hendels omhoog te bewegen. 

 

 
 

 
 
Onderhoud en schoonhouden  

Verwijder vuil altijd direct na gebruik van de  

rollator. Gebruik hiervoor een schone doek met  

uitsluitend water en eventueel een zachte 

reiniger.  

Gebruik geen schuurspons of  

aggressieve schoonmaakmiddelen en maak de 

schoongemaakte delen droog. 

Contoleer regelmatig of de rem goed 

functioneert, de verbindingsstukken intact zijn en 

er geen scheurtjes in het frame zichtbaar zijn. 


