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        Mobinova Rollator Outdoor Flex 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees deze instructies nauwkeurig door en volg de aanwijzingen op. 

Het niet opvolgen van de instructies kan resulteren in verwondingen bij de gebruiker of schade aan de rollator. 

Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plek. 

 

Gebruik van de rollator 
 

Deze lichtgewicht 4-wiel 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 vooral buitenshuis gebruikt worden, maar ook binnenshuis. Het frame is eenvoudig opvouwbaar en 

neemt na opvouwen slechts weinig ruimte in. 

 

Veiligheids tips - Do’s and Don’ts - 
 

• Overschrijd 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 mee 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 de rollator niet om achteruit te 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 iemand 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. 

• 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 

 

1 frame, gemonteerd 

2 achterwielen, gemonteerd 

2 voorwielen, met afneembare voorvorken 

1 zitting, gemonteerd, met trekhengsel 

2 handgrepen met remhendels, gemonteerd (2 schroefknoppen los meegeleverd) 

1 rugleuning, gemonteerd 

1 afneembare boodschappentas, los 

 

 

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. 

 
 
 

Gebruiksklaar maken 

 

De rollator is opgevouwen in een kartonnen doos  verpakt. 

• Neem de rollator uit de doos en controleer of deze compleet en 

onbeschadigd is.                                        

• Zet de Mobinova Outdoor Flex met de wielen op de grond en trek 

beide handgrepen omhoog.  

• De ovale plastic scharnieren  moeten over beide onderste buizen vallen. 

• Zorg ervoor dat de handgrepen recht omhoog  staan en  goed 

verbonden zijn met de scharnieren.  

• Buig de kleine hendeltjes aan elke kant nu naar de buizen toe 

(Fig 1).  Draai de hendeltjes niet te strak aan voordat alles op zijn 

plaats zit. 

• Om deze hendeltjes vast te zetten, draai je deze naar achteren (Fig 2) en  schuif je deze onder de 

uitstekende plastic clipjes op de scharnieren (Fig 3). 



 
 

 

   Fig. 1        Fig. 2              Fig. 3 

 
• Maak 1 kant van het beugeltje los dat beide zijdes van de zitting bij elkaar houdt. 

 

 

 

 

 

• Duw nu met de palmen van beide handen de zijkanten van de zitting stevig naar 

beneden totdat deze beiden  vastklikken. 

 

• De Mobinova Outdoor Flex is nu geheel uitgevouwen. 

• Controleer of alle bevestigingspunten goed vergrendeld zijn. 

• Draai nu de beide (meegeleverde)  schroefdoppen losjes in het frame 

aan beide zijden van de rollator. 

 

 

Instellen van handgrepen 

 

 Trek de handgrepen omhoog op de juiste hoogte op de volgende manier:  

• Ga rechtop staan en laat uw armen langs uw lichaam hangen.  

• De handgrepen moeten ter hoogte van de binnenkant van uw polsen 

staan. Trek de handgrepen niet te ver omhoog! 

• Draai nu de knoppen vast, maar niet heel strak! Zorg dat beide 

handgrepen op gelijke hoogte staan. 

 

Opvouwen, na gebruik 

 

Trek de lus op de zitting omhoog en de zijkanten van het frame vouwen naar 

elkaar toe. 

Je kunt ook de handgrepen naar beneden bijstellen, maar dat is niet vereist. 

Draai daarvoor de schroefdoppen losser en duw de handgrepen naar beneden. 

Vergeet niet de schroefdoppen weer losjes vast te draaien.  

 

 

Gebruik de klem bij de zitting om de zijkanten tegen elkaar aan te 

houden. 

 

 

 

 



Maak de hendeltjes bij de scharnieren onderaan het frame los en duw de beide handgrepen 

achterwaarts en naar de grond. 

 
 

Vastmaken van de tas 
 

Schuif de lussen aan beide zijkanten van de tas  geheel over de  

2 uitstekende stangetjes. 

 

         

 

 

 

 

Gebruik van de remmen 

 

1. Om de parkeerrem te gebruiken,  duw je beide remhendels naar beneden. 

Om de parkeerrem weer uit te schakelen,  knijp je 1 keer in beide 

remhendels.  

Gebruik ALTIJD beide hendels gelijktijdig. 

 

 

 

 

 

2. Om kort te remmen of de snelheid iets te verminderen, knijp je beide 

remhendels in. 

Knijp ze gelijktijdig in om te voorkomen dat de rollator naar links of rechts 

stuurt. 

 

 

 

Vervoer van de rollator 

De  voorwielen van deze Mobinova Outdoor Flex rollator zijn afneembaar, dit is handig als de rollator in een kleine 

ruimte moet passen (auto kofferbak of achterbank) 

1.   Buig het hendeltje los. 

2.  Druk het knopje in en trek de voorvork uit het frame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 agressieve schoonmaakmiddelen en maak de schoongemaakte delen 

droog. 

• Als de Mobinova Outdoor Flex wordt gebruikt op het strand of nabij de zee, bedenk dan dat zout 

water en/of  zoute lucht corrosie veroorzaakt op metalen delen. Maak delen die hieraan zijn 

blootgesteld dan meteen schoon met zoet water en maak ze droog. 



• Contoleer regelmatig of de rem goed functioneert, de verbindingsstukken intact zijn en er geen 

scheurtjes in het frame zichtbaar zijn. 

• Bewegende delen kunt u behandelen met een siliconen spray.  

• Gebruik geen vet of normale olie op de plastic onderdelen. 

• Metalen bewegende delen van de remmen (zoals remkabels) moeten regelmatig gesmeerd worden 

met een dunne olie. 

 

 

Specificaties: 

• Afmetingen in gebruik (L*B*H): 78*62*82-88 cm 

• Afmetingen in breedte opgevouwen (L*B*H): 78*30*88 cm 

• Afmetingen opgevouwen in breedte en hoogte (L*B*H): 79*30*44 cm (zonder voorwielen) 

• Hoogte handgrepen:82↔88 cm (instelbaar) 

• Afmeting zitting: breedte 45 cm, diepte 28 cm 

• Hoogte zitting: 54 cm 

• Gewicht netto: 10,5 kg 

• Wielmaat:  12” x 2.25”,  Aanbevolen bandendruk: Maximum 2.0 Bar(= 20 PSI) 

• Maximum toelaatbaar gewicht: 135 kg 

 

Garantie 

De fabrieksgarantie op de Mobinova Outdoor Flex bedraagt 12 maanden en geldt voor productie en/of fabricage 

fouten.  

De wettelijke garantietermijn is eveneens 12 maanden en alleen geldig na overlegging van een aankoopbewijs. 

Mobinova staat er voor in dat dit artikel voldoet aan de vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van 

deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.  

Garantie is uitgesloten indien de producten beschadigingen vertonen als gevolg van ander gebruik dan in het 

dagelijks gebruik mag worden aangenomen. 

Onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage zijn uitgesloten van garantie. Het betreft dan onderdelen zoals wielen, 

remkabels, zittingen en kleine beschadigingen ontstaan door normaal gebruik van het product.

 


