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Algemeen 
 

De fabrikant verklaart dat de hier beschreven rollator aan de eisen in de EG-Richtlijn voor 
medische hulpmiddelen 93/42 voldoet. 
Deze gebruiksaanwijzing wordt bij het product geleverd. Deze moet de gebruiker ter beschikking 
worden gesteld en dient ook bij het doorgeven c.q. doorverkopen van het product bij het product te 
blijven. 
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen vanwege technische ontwikkelingen 
ten opzichte van de in deze gebruiksaanwijzing weergegeven uitvoering. Voor nadrukken, 
vertalingen en vermenigvuldigingen in welke vorm dan ook, ook gedeeltelijk, is de schriftelijke 
toestemming van de uitgever vereist. Het auteursrecht berust bij de fabrikant. 
Deze gebruiksaanwijzing wordt niet regelmatig bijgewerkt. De telkens meest recente versie kunt u 
bij ons opvragen. 
 

Leveringsomvang 
 

• Rollator Ligero  
• Boodschappenmand 
• Rugleuning 
• Gebruiksaanwijzing 
• Stok houder 

 

Controleer nadat u de rollator heeft uitgepakt uit de verpakking of deze volledig en onbeschadigd is. 
Meld onmiddellijk aan de transporteur als de inhoud herkenbaar beschadigd is.  
 

LET OP: Houd verpakkings- en beschermingsfolie uit de buurt van kinderen, er bestaat 
verstikkingsgevaar. 
 
LET OP: Folies niet verbranden. Bij verbranding kunnen giftige gassen ontstaan. 
 

Indicatie en gebruiksdoel  
 

Rollator Ligero dient als loophulp en gedeeltelijk ook als zitgelegenheid om even uit te rusten voor 
personen met beperkte mobiliteit tot maximaal 120 kg lichaamsgewicht. 
De onder de zitting geplaatste draadmand is bedoeld voor het bewaren en vervoeren van voorwerpen 
of goederen.  
 

Rollator Ligero is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, in woonruimtes of openbare ruimtes 
en buitenshuis. De rollator mag alleen op een vaste, horizontale en gelijkmatige ondergrond worden 
gebruikt.  
 

Gebruik voor andere doeleinden is oneigenlijk gebruik en gevaarlijk. 
 
 

Contra-indicatie 
 

Rollator Ligero dient niet te worden gebruikt bij: 
 

• waarnemingsstoornissen 
• sterke evenwichtsstoornissen  
• te beperkte kracht in de armen 
• een lichaamsgewicht van meer dan 120 kg 
• verminderde of onvoldoende gezichtsvermogen 

 

Ligero is niet geschikt voor kinderen. 
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Opstellen / uitvouwen van de rollator 
 

• Plaats de rollator voor u in looprichting 
• Trek de handrem aan 
• Houd de rollator met de ene hand vast 

aan het handvat 
• Druk met de andere hand het 

inklapmechanisme omlaag totdat u voelt 
dat deze vastklikt 

• Klap de zitting omlaag  
• Klap de rugleuning in de gebruiksstand en 

hang de mand vanaf de voorkant in het 
frame 

 
 
 

 

Opvouwen van de rollator 
 

• Haal de mand van het frame 
• Plaats de rollator voor u in looprichting en 

trek de handrem aan 
• Klap de zitting omhoog 
• Houd de rollator met de ene hand vast 

aan het handvat 
• Maak met de andere hand het 

inklapmechanisme met een ruk los uit de 
vergrendeling 

• Trek nu de rollator helemaal naar u toe 
 
LET OP: Let bij het inklappen van rollator 
Ligero op kleding en lichaamsdelen. Er is 
klemgevaar. 

 

 
 

Schuifhandvat instellen 
 

• Trek eerst de handrem aan 
• Draai de bevestigingsschroef los 

en trek deze er helemaal uit 
• Plaats de schuifhandvaten op de 

juiste hoogte (advies: de 
schuifhandvaten dienen zich op 
polshoogte te bevinden 

 
 
 
 
 
 



 Ligero 
 

4/7 20190228 / MSC D 

 
                   

• De rem wordt als bedrijfsrem (bij 
het schuiven) gebruikt door de 
remhendel omhoog te trekken 

• Door de hendel omlaag te duwen, 
wordt de rem als handrem (bij het 
parkeren) gebruikt 

 
Reminstelling 
 

• De remwerking kan direct aan de 
remhendel of aan de Bowdenkabel 
worden ingesteld 

• De rem is correct ingesteld als 
zowel de remhendels als de 
Bowdenkabels geen speling meer 
hebben en de wielen zonder 
schurende geluiden kunnen worden 
verdraaid 

 
 
 
 

     

  

 

 

 
 
 
 
 

 
LET OP: Om veiligheidsredenen 
mogen alleen de boorgaten 1-5  
(zie afb. rechts) worden gebruikt.  

 
• Plaats nu de 

bevestigingsschroeven weer en 
draai ze met de stermoer vast 

 

 
Let erop dat de schroef helemaal in de boring verzonken is. 
Voor het opbergen van de rollator kunt u de schuifhandvaten uit helemaal uit het 
frame verwijderen. 
 

 
Bedrijfs- en handrem  
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Veiligheidsinstructies 
 

Bij regelconform gebruik, zoals in deze gebruiksaanwijzing beschreven, veroorzaakt het gebruik van 
rollator Ligero geen gevaren. 
 
WAARSCHUWING: Volg alle veiligheidsinstructies op, anders kan er een risico op verwondingen 
ontstaan. 
 
• De rollator mag alleen op een gelijkmatige, stevige, horizontale ondergrond worden gebruikt. 
• Gebruik de remmen op hellingen. 
• De rollator moet veilig op alle vier wielen staan.  
• Controleer vóór gebruik van de rollator of alle gemonteerde onderdelen goed vastzitten, of de 

remmen werken en of de scharnieren van het klapmechanisme onbeschadigd en volledig 
opengeklapt zijn.  

• De rollator mag niet worden gebruikt als de handvaten of andere onderdelen loszitten. 
• Blokkeer beide remmen altijd voordat u op de zitting van de rollator gaat zitten.  
• Let op: de kans dat de rollator kantelt, wordt groter indien het zwaartepunt door een beweging 

wordt verplaatst.  
• Bij zwaar steunen op de handvaten kan de rollator naar achteren omkiepen. 
• Hang geen tassen aan de handvaten. 
• Pas bij het uit- en inklappen van de rollator op uw handen en vingers. Er is klemgevaar voor kleding 

en lichaamsdelen. 
• Overschrijd nooit de maximale belasting van 120 kg voor gebruiker incl. lading.  
• Stel de rollator niet langdurig bloot aan direct zonlicht of lage temperaturen, omdat onderdelen (bijv. 

frame of handvaten) zeer heet (> 41°C) of zeer koud (< 0°C) kunnen worden en daardoor 
verwondingen aan de huid kunnen ontstaan. 

• Zorg ervoor dat de rollator nooit in de directe omgeving van nooduitgangen en vluchtwegen 
geplaatst wordt en deze blokkeert. 

• Gebruik de rollator nooit onder invloed van alcohol of andere middelen die uw aandacht of 
reactievermogen kunnen beïnvloeden. 

• Gebruik de rollator uitsluitend voor het beschreven doel. Rijd er niet ongeremd mee tegen obstakels 
zoals traptreden of randen aan.   

• Als u op de rollator zit, mag u die niet met uw voeten voortbewegen of door andere personen 
worden geduwd. Hierdoor ontstaat letselgevaar en kan schade aan de rollator worden veroorzaakt. 

• Houd u in het verkeer aan de verkeersregels. 
• Draag indien mogelijk lichte, opvallende kleding. Dan wordt u beter gezien door de andere 

weggebruikers.   
• Gebruik de rollator nooit om te zitten in het openbaar vervoer of in andere voertuigen. Anders loopt 

u kans te vallen. 
• De rollator mag nooit worden gebruikt op een roltrap omdat u dan kunt vallen. 
• Rails en dergelijke obstakels moet u, als u deze niet kunt ontwijken, altijd in een rechte hoek (90°) 

oversteken. 
• De rollator mag niet worden gebruikt voor het vervoeren van zware goederen. Alleen de mand mag 

worden gebruikt om voorwerpen te vervoeren. De maximale draaglast van de mand bedraagt 3 kg. 
• De rollator mag nooit worden gebruikt als opstapje omdat u dan kunt vallen. 
• Ernstige incidenten met de rollator moeten aan de fabrikant en de verantwoordelijke instanties 

worden gemeld. 
• Onderzoek het frame regelmatig op krassen of scheuren. Als u scheuren ziet, mag u de rollator niet 

meer gebruiken. 
• Als u een functiebeperking bij uw rollator vaststelt, breng deze dan onmiddellijk voor reparatie naar 

het verkooppunt. 
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Onderhoud 
Om uw rollator altijd veilig te kunnen gebruiken, raden wij de volgende controles met de aangegeven 
tussenpozen aan. 
 
Vóór het begin van elke rit door uzelf / een helper: 
 

• de werking van de remmen 
• de schroefverbindingen van de vaste zitting 
• soepel draaien van stuur- en loopwielen 

 
Maandelijks door uzelf / een helper:  

 

• de stabiliteit van handvaten en armsteunen 
• de juiste werking van het scharnier van het inklapmechanisme. 
• Controle van de wielen op soepel draaien, beschadiging en evt. verwijderen van pluizen en vuil uit 

de naven. 
 

Jaarlijks door uw verkooppunt: 
 

• de volledige rollator incl. accessoires op functionaliteit, stabiliteit en veiligheid. 
 

LET OP: Een defecte rollator mag niet worden gebruikt. Probeer niet zelf de rollator te repareren, maar 
raadpleeg uw verkooppunt. 

 

Levensduur 

Wij gaan voor dit product van een te verwachten levensduur van 5 jaar uit als het product 
oveeenkomstig het doel wordt gebruikt zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. De 
daadwerkelijke levensduur van het product kan variëren, afhankelijk van de frequentie en intensiteit van 
het gebruik. 

 

Recycling 

Raadpleeg uw verkooppunt als u uw rollator niet meer gebruikt en deze gerecycled moet worden. Als 
u zelf voor recycling wilt zorgen, kunt u contact opnemen met de plaatselijke milieustraat over de 
geldende voorschriften in uw gemeente.  
 

Reiniging 

• Neem de rollator regelmatig af met een vochtige doek. 
• Bij sterkere vervuiling kunt u een mild schoonmaakmiddel en warm water gebruiken. 
• De wielen kunnen met een vochtige kunststof borstel worden schoongemaakt. 
• Let er na het schoonmaken op dat alle onderdelen volledig droog zijn om de kwaliteit van de rollator 

te behouden.  
• Gebruik uitsluitend in de normale handel verkrijgbare milde reinigings- en desinfectieproducten. In 

het volgende hoofdstuk vindt u meer informatie over desinfectie. 
 

WAARSCHUWING: Gebruik geen hogedrukspuit of scherpe, bijtende chemische middelen om schoon 
te maken! 
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Doorgeven en weer in gebruik nemen 
Hoe vaak de rollator kan worden gebruikt, hangt af van de staat, de slijtage en de functionaliteit van 
de rollator.  
Het is af te raden de rollator weer te gebruiken als:  
 
• het frame of andere verbindingen onstabiel zijn, 
• de wielen of remmen sporen van slijtage vertonen  
• duidelijke materiaalslijtage zichtbaar is 
 

Bij het doorgeven en weer in gebruik nemen van de rollator moet u eraan denken dat u ook alle voor 
een veilig gebruik benodigde documentatie aan de nieuwe gebruiker of de vakhandelaar doorgeeft. 
 

Voordat de rollator opnieuw wordt gebruikt, moet deze door een vakhandelaar worden 
schoongemaakt, gedesinfecteerd en gecontroleerd. 
Bij handmatige schoonmaak van een gebruikt hulpmiddel moeten alle onderdelen grondig met een 
geschikt desinfectiemiddel worden gedesinfecteerd. Het verdient aanbeveling onderdelen die vaak 
met handen of huid in aanraking komen, bijvoorbeeld de handgrepen, bijzonder zorgvuldig te 
desinfecteren. 
 

De volgende desinfectiemiddelen kunnen worden gebruikt: 
 

• Aldehydevrije desinfectie op basis van alcohol (max. 70% propylalcohol) 
• Zuurstofactieve desinfectiemiddelen 
• Desinfectiemiddel op basis van aldehyde 

 

WAARSCHUWING: Volg bij het schoonmaken en desinfecteren de gebruiksaanwijzing van de 
fabrikant van de reinigings- en desinfectiemiddelen. 
 

Productkenmerking 
Type- en waarschuwingsplaatjes moeten altijd leesbaar blijven. Bij de Ligero zijn deze geplaatst 
op de achterste horizontale verbindingsstang van het hoofdframe. Laat onleesbare of ontbrekende 
plaatjes/stickers direct door uw vakhandelaar vervangen.  
Het 10-cijferige serienummer staat onder op het typeplaatje. 
 

Garantie 
De garantie heeft betrekking op alle gebreken aan het product, die aantoonbaar het gevolg zijn van materiaal- o   
productiefouten. 
De garantieperiode bedraagt 24 maanden vanaf ontvangst van de melding van de verzending, 
uiterlijk na levering. Uitgesloten van de garantieverplichting zijn beschadigingen die zijn ontstaan 
door slijtage, opzet, nalatigheid of ondoelmatige bediening of gebruik. Hetzelfde geldt bij gebruik 
van ongeschikte onderhoudsproducten, smeeroliën en vetten. 
 

 
 
 

Technische gegevens 
 
 
 

Maximale belasting: 120 kg / 3 kg boodschappenmand 
Leeggewicht: 6,8 kg 
Totale breedte: 550 mm 
Totale diepte: 670 mm 
Totale hoogte: 810 mm  (1. boren)  – 895  mm  (5. boren)  
Afstand tussen de handvaten: 480 mm 
Draaidiameter: 710 mm 
Zithoogte Art.Nr. 323NPU / Art.Nr. 322NPU: 510 / 560 mm 
Aanbevolen lichaamslengte: 1,55 – 1,80 meter 
Banden: ∅ 195 x 37 mm, pechvrij 
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