MONTAGEHANDLEIDING
ROLLINOVA® Rollatorhouder afstellen op uw rollator

Inleiding

®
Dé ideale rollatorhouder

Voor deze uitleg is de Rollinova® rollatorhouder weergeven
zónder montagesteun van rug, zitting, of bumper. De twee
onderdelen welke ingesteld worden zijn: de juiste
breedtemaat van de buis van de framesteun (3) en de juiste
hoogte van de framesteun compleet (2). Zie afbeelding 1.

Afbeelding 1
BELANGRIJKE STAP
Stap 1: Na het samenvouwen van de rollator moet het rechter duwhandvat altijd boven de zitbuis uitsteken!
De remkabel of een rugband mogen echter nooit boven de rechter zitbuis uitsteken! Indien dit wel het geval is
dient u bij plaatsing altijd de rechter duwstang van de rollator wat lager in te stellen. Dit gaat overigens vaak heel
eenvoudig met de aanwezige knop hiervoor op de rollator. Indien er geen kabel of band is hoeft u niets te doen.
Zie afbeelding 2.

✓ positie handvat goed.( Deze mag

✕ remkabel zit in de weg

✕ handvat zit lager dan zitbuis
Afbeelding 2

overigens ook hoger zitten als er

maar geen remkabel of rugband zit)

Stap 2:
Meet de afstand van de
samengevouwen rollator vanaf de
buitenzijde van het rechter
achterwiel, tot aan buitenzijde van
het linker framedeel van de rollator.
Zie afbeelding 3.
Afbeelding 3
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Stap 3:
Steek nu de buis van framesteun (3) in de
framesteun (2). De maat tussen de stootdop
en de framesteun (2) moet ongeveer gelijk zijn
aan de maat die bij stap 2 is gemeten. Zet met
inbussleutel 4 de buis van framesteun (3)
vast, met hierbij de stootdop naar boven
gericht. Zie afbeelding 4.
(de nummers verwijzen naar afbeelding 1)
Afbeelding 4

Stap 4:
Neem de losse vergrendelsteun (5) in uw
rechterhand en plaats nu het rechter
achterwiel van de samengevouwen rollator in
de wielsteun (4). Met de linker hand dient u nu
de voorkant van de zitbuizen omhoog te
houden. Nu plaats u met de rechterhand de
vergrendelsteun (5) in de Rollinova®buis (1).
Zie afbeelding 5.
(de nummers verwijzen naar afbeelding 1)

+/- 1cm
tussenruimte

Afbeelding 5

Stap 5:
Terwijl u met de linkerhand de zitbuis vast blijft
houden, laat u met de rechterhand de
vergrendelsteun (5) naar beneden zakken tot op
de zitbuis vlak bij het rechter handvat. Zoals de
Detail afbeelding

detail afbeelding laat zien valt hierbij de pen van
de vergrendelsteun (5) tussen de zitbuizen en
moet er een kleine ruimte (+/- 1cm) zijn tussen de
rechter duwstang en de vergrendelsteun (5). Zet
nu de sterknop (7) van Rollinova®buis (1) vast.
Zie afbeelding 6.

Afbeelding 6
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Stap 6:
Blijf met de linkerhand de rollator omhoog duwen tegen de vergrendelsteun (5) aan. Duw nu met
de rechterhand de framesteun compleet (2) naar boven. De buis van de framesteun (3) duwt nu
tegen de onderkant van beide framebuizen van de rollator aan. Blijft de framesteun aangedrukt
houden door nu met de linkerhand ook de framesteun (2) naar boven gedrukt te houden. Zet nu
de tapbout van de framesteun (2) goed vast op de Rollinova®buis (1).
Zie afbeelding 7
(de nummers verwijzen naar afbeelding 1)

2

Duw deze tegen de onderkant van de
rollator aan en zet de tapbout vast

De vergendelsteun (5)

2 duwt tegen de zitbuis aan

Zet tapbout goed vast
De buis van framesteun (3)

1 zit tegen de rollator aan

1
Afbeelding 7

Controleer nu of de vergrendelsteun (5) makkelijk omhoog en omlaag kan. Indien de vergrendelsteun (5) niet op de
zitbuis komt, dient u de framesteun compleet (2) iets hoger te plaatsen op de Rollinova®buis (1). Controleer als
laatste of de stootdop van de buis van de framesteun (3) goed aansluit tegen de zijkant van de rollator. Eventueel is
deze nog wat verstellen. Plak nu als laatste de 2 rubbers op het punt waar de onderkant van de rollator de buis van
de framesteun (3) raakt. U kunt de Rollinova® nu gaan gebruiken.
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