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Doel
De rollator TRA03 is ontworpen als loophulpmiddel voor gebruik binnen en buiten op een vlakke ondergrond 

voor volwassen met een maximaal gewicht van 136 kg. Elk ander gebruik wordt als niet beoogd gebruik 

beschouwd en sluit garantie/aansprakelijkheid uit.

        Veiligheidsinstructies               

§ Lees voor het eerste gebruik deze gebruiksaanwijzing beslist door. Als u afzonderlijke waarschuwingen of 
andere delen van deze gebruiksaanwijzing niet begrijpt, neem dan contact op met uw dealer of de 
klantenservice (zie pagina 8) om schade aan het apparaat en letsel bij de gebruiker te voorkomen.

§ Vol deze instructies beslist op bij het monteren van de rollator.
§ Zorg ervoor dat beide handgrepen zich altijd op dezelfde hoogte bevinden.
§ Voor elk gebruik van de rollator moet u controleren of de remmen goed werken.
§ De rollator is uitdrukkelijk alleen bedoeld voor de beschreven functie.
§ De wielen en remmen zijn slijtonderdelen. Ze moeten regelmatig worden onderhouden en indien nodig 

vervangen. Neem voor meer informatie contact op met de klantenservice.
§ De rollator is ontworpen voor personen met een maximaal gewicht van 136 kg.
§ De tas kan worden geladen met een maximaal gewicht van 5 kg.

!
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Bijzondere kenmerken van de rollator TRA03
§ De rollator is zeer licht omdat het frame van aluminium is gemaakt.

§ De handgrepen zijn in hoogte verstelbaar.

§ Om ruimte te besparen bij het opslaan kan de rollator twee keer worden ingeklapt.

§ De ergonomisch gevormde remhendels zijn geschikt voor continu remmen en voor het blokkeren van de
achterwielen.

§ De voorwielen zijn afneembaar en kunnen alleen in de rechtuitgaande richting worden vergrendeld.

        Algemene waarschuwingen
§ De rollator mag niet als rolstoel worden gebruikt.

§ Voordat u op de rollator gaat zitten, moet u controleren of de rechter- en linkerremmen veilig als
parkeerremmen functioneren (zie afb. 11).

§ Rek de rugleuning niet te ver uit!

§ Ga nooit op de rollator staan of zitten wanneer deze beweegt.

§ Gebruik de rollator nooit op zand, grind of een olieachtige of oneffen ondergrond.

§ De rollator is niet geschikt voor gebruik in sneeuw en ijs.

§ Gebruik de rollator in de volgende omstandigheden zeer zorgvuldig:
Ø ongelijke trottoirs
Ø onoverzichtelijke verkeersomstandigheden
Ø duisternis
Ø glooiend terrein

Als u met de rollator loopt, dient u deze met beide handen vast te pakken. Verplaats de rollator alleen met

de handgrepen. Alle andere delen van de rollator zijn niet geschikt voor voortbeweging en beperken de

mobiliteit.

§ De handgrepen zijn niet geschikt om uw tassen, buidels, enz. mee te vervoeren. Dit zou leiden tot
ongelijkmatige belasting en daardoor een val kunnen veroorzaken.

§ Probeer de rollator niet op te tillen door de bewegende delen vast te pakken.

§ Kinderen jonger dan 12 jaar mogen de rollator niet gebruiken.

§ Reinig de handgrepen alleen met warm water en een een normaal verkrijgbaar reinigingsmiddel. Droog de
handgrepen vervolgens goed af.

       Waarschuwingen voor het inklappen van de rollator TRA03

§ WAARSCHUWING! Gevaar op beknelling! Let er bij het in- en uitklappen op dat u uw handen niet tussen
de delen van de rollator houdt. U kunt zich daarbij verwonden.

§ Oefen tijdens het inklappen druk uit op de twee buizen voor de stoelbekleding. Elke keer dat u de rollator
uitklapt, moet u ervoor zorgen dat de haken onder de buizen voor de stoelbekleding achter de metalen
balk voelbaar zijn.

!

!
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Monteren en uit elkaar klappen van de rollator.
Verwijder voorzichtig alle verpakkingen, inclusief de kartonnen kokers die het stuur en de remeenheid

bedekken. Controleer het product zorgvuldig op schade of duidelijke gebreken.

Afleverstatus van de rollator:

Onderdelen van de rollator: 1 handgrepen

2 remhendel

3 in hoogte verstelbare stangen

4 vergrendelknoppen

5 rugleuning

6 zitvlak

7 boodschappentas

8 drukknop voor het losmaken van
het voorwiel

9 hendel voor het vergrendelen van
het voorwiel

10 voorwiel

11 achterwiel

12 stokhouder

13 inklapbeveiliging

14 verbindingsscharnier van de
stangen

15 steunbuis voor het zitvlak
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Montagevolgorde:

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Stap 1:

Plaats het voorwiel in de opening aan de voorkant van de onderste

framestang.

Duw daarbij de stang van de voorwielvork in de opening en druk

daarbij op de knop aan de onderkant van het frame (afbeelding 1). De

voorwielvork is volledig gemonteerd wanneer u een duidelijke klik

hoort en de voorwielvork niet meer zichtbaar is.

Ga op dezelfde manier te werk bij de montage van het tweede voorwiel.

Stap 2:

Bevestig de in hoogte verstelbare stangen met de handgrepen door ze

in het hoofdframe te schuiven.

Druk daarbij op de vergrendelknoppen (afbeelding 2).   De handgrepen

moeten naar de achterwielen wijzen en parallel zijn aan het achterste

framedeel.
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Afbeelding 3

           Afbeelding 4

            Afbeelding 5

Afbeeldin
g 3

Stap 3:

Om de rollator operationeel te maken, moet deze
worden opgesteld en uitgeklapt worden.  Hiervoor
beweegt u de stangen met de handgrepen in verticale
richting tot het verbindingsscharnier de onderste
stangen volledig omsluit. De inklapbeveiliging klikt
automatisch en hoorbaar in elkaar. Overtuig uzelf
ervan dat de inklapbeveiliging het scharnier volledig
vergrendelt (afbeelding 3).

Stap 5:

De hoogte van de handgrepen kan individueel worden aangepast in 5

stappen van 820 mm tot 945 mm. Druk hiervoor op de vergrendelknop

van de betreffende stang en beweeg de stang voorzichtig naar boven

of beneden tot de vergrendelknop in het volgende gat in de hoofdstang

klikt. Herhaal het proces totdat de gewenste hoogte is bereikt. Laad

medische professionals u adviseren over de hoogte die geschikt is voor

u (afbeelding 5). Normaal gesproken moeten de handgrepen dezelfde

hoogte hebben als uw polsen wanneer u rechtop staat met uw armen

naar beneden hangend.

Stap 4:

Nadat de rollator is gemonteerd en afgesteld, kun hij
worden uitgeklapt. Oefen tijdens het uitklappen druk
uit op de twee zitvlaksteunbuizen voor de
zitvlakbekleding (afbeelding 4). Elke keer dat u de
rollator uitklapt, moet u ervoor zorgen dat de haken
onder de buizen voor de stoelbekleding achter de
metalen balk voelbaar zijn.
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                           Afbeelding 6.1.              Afbeelding 6.2.

Afbeelding 7

Afbeelding 8

Stap 8:

Als u een paraplu of wandelstok wilt vervoeren, steekt u

de stokhouder in de daarvoor bestemde houder op het

linker verbindingsscharnier (afbeelding 8).

Stap 6:

Gebruik de vergrendelingshendel om het zwenkbereik

van de voorwielen aan te passen. Als de

vergrendelingshendel over de rode drukknop wordt

geschoven, zwenkt het voorwiel in elke richting

(afbeelding 6.1).  Als de vergrendelingshendel naar de

achterkant van het frame wordt geklapt, beweegt het

voorwiel alleen in een rechte lijn (afbeelding 6.2)

Stap 7:

Wanneer u de rollator hebt uitgeklapt, kunt u de
boodschappentas bevestigen.  Links en rechts van deze
tas bevinden zich twee kussens die u over het voorste
deel van de zitvlaksteunbuizen trekt (afbeelding 7) trekt.
De beide
Klittenbandenstroken (links en rechts van de tas) plaats
u rond het frame om te voorkomen dat de tas slingert.
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Afbeelding 9

Instructies voor het inklappen van de rollator:

               Afbeelding 10

Stap 1:

Om de rollator in te klappen, trekt u stevig aan de lus

in het midden van het zitvlak (afbeelding 10).

De rollator is nu voor de eerste keer ingeklapt.

Stap 9 (optioneel)

De wandelstok of paraplu kan worden bevestigd in de lus

aan de linker zijkant van de rugband (afbeelding 9).
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Afbeelding 11.1

Stap 2:

Als u de rollator wilt vervoeren om ruimte te besparen, 

klapt u deze voor de tweede keer in. Ga daarbij als volgt 

te werk: Duw beide greepstangen in de onderste stand, 

het laatste gat voor het scharnier (afbeelding 11.1). De 

vergrendelingsknoppen moeten op hun plaats klikken. 

Stap 3:

Trek vervolgens de scharniervergrendeling op de linker- 

en rechterzijde uit de scharnieren. Leg de stang met de 

grepen zo in de richting van de achterwielen dat deze 

op de onderste stangen ligt. Greepstangen en 

onderstangen bevinden zich in een bijna horizontale 

positie (afbeelding 11.2). De rollator is volledig ingeklapt.
Afbeelding 11.2

         Let op

Controleer voor gebruik of de 
vergrendelknoppen volledig uit de daarvoor 
bestemde gaten kijken.

!
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Rembevestiging

 
          
 

Afbeelding 13

Afbeelding 14

1. Om de vaart te minderen, trekt u de beide handremhendels 

tegelijkertijd aan in de richting van de greep (afbeelding 13). Hoe 

harder u trekt, hoe groter het remeffect.

2. Om te voorkomen dat de rollator wegrolt na het parkeren, drukt 

u beide remhendels tegelijkertijd in totdat u voelt dat deze op zijn 

plaats vastklikt. De rem is nu vergrendeld. De rollator kan niet 

meer rollen (afbeelding 14). 

3. Om de parkeerrem vrij te geven, trekt u beide remhendels 

tegelijkertijd omhoog in de richting van de greep totdat u een klik 

bemerkt.

Reminstelling                                         
Het rollator-remsysteem moet regelmatig worden afgesteld om te 

zorgen dat het goed werkt.

Om de rem af te stellen, moet de wartel “A” met het juiste 

gereedschap worden vastgezet/vastgehouden. 

Door de moer “C” met een geschikt gereedschap met de klok mee of 

tegen de klok in te draaien, kunt u de remkracht instellen.

Hoe meer schroefdraad “B” er zichtbaar is, des te sterker wordt de 

remopdracht verzonden.

Als deze instelling niet voldoende is om de remkracht voldoende aan 

te passen, draait u de borgschroef “D” los en trekt u de remkabel “E” 

ongeveer een millimeter naar beneden. Draai vervolgens de 

borgschroef weer vast. Bevestig zo nodig de wartel “A” opnieuw en 

draai moer “C” opnieuw totdat het gewenste resultaat bereikt is.

Afbeelding 15

A

B

C

D

E
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De rollator opnieuw in gebruik nemen na een lange periode van niet-gebruik

Als u dit product opnieuw wilt opbouwen of uitklappen, controleer dan zorgvuldig alle componenten op 
veiligheid.

Dit omvat:
• verbogen of beschadigde stangen, buizen of scheuren in de buisverbindingen..
• losse of versleten vergrendelingsknoppen,
• verlengde instelgaten,
• losse handgrepen,
• losse of beschadigde wielen en wielbevestigingen ,
• gladde, versleten of gesplitste banden.

Vervang indien nodig versleten, ontbrekende of beschadigde onderdelen. Gebruik bij twijfel de rollator niet. 
Neem onmiddellijk contact op met de klantenservice.

Instructies voor verzorging en onderhoud

U kunt de rollator eenvoudig reinigen met in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen, bijv. met een doek 
die is bevochtig met afwasmiddel. Vermijd oplosmiddelen, benzine of schurende reinigingsmiddelen voor het 
reinigen. Na elke reiniging moet de rollator grondig drogen. 

 
Controleer of alle wielen en het inklapmechanisme goed werken en of alle wielen vrij kunnen bewegen. Let 
vooral op de voorwielen, zorg ervoor dat ze vrij en zonder belemmering kunnen draaien en dat ze stevig aan 
het frame zijn bevestigd.

Stop onmiddellijk met het gebruik van de rollator als de wielen moeilijk te draaien 
zijn of niet stevig aan het frame zijn bevestigd, of als u schade of andere gebreken 
vermoedt.

Controleer bij de maandelijkse inspecties of alle vergrendelknoppen goed zijn beveiligd.
Zorg ervoor dat er geen componenten loszitten. Controleer de instelling van uw remmen.

Smeer af en toe de Bowden-kabels in (één druppel olie, bijv. Universal, aan de uiteinden van de Bowden-
kabels en op de remhendels) en vet de wiellagers in met in de handel verkrijgbaar rollagervet.

Bevestig geen onderdelen of accessoires aan uw rollator die door een ander bedrijf zijn gemaakt. U verliest 
uw garantie en uw veiligheid wordt ernstig in gevaar gebracht.

We raden u aan uw rollator elke dag visueel te inspecteren. 
We raden ook aan dat de rollator minstens om de drie maanden wordt onderhouden.

!
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Technische specificaties

Afmeting (rijklaar):  Breedte: 658 mm, Lengte: 714 mm

Greephoogte:   820 – 945 mm (instelbaar in 5 standen)

Zithoogte:       ca. 570 mm

Zitvlak:     450 x 250 mm

Toegestaan gebruikersgewicht:  Maximaal 136 kg

Nettogewicht van de rollator: 7,3 kg

Brutogewicht:    8,9 kg

Toepassingsgebied / omgevingstemperatuur van +5 ° C tot +50 ° C bij een relatieve luchtvochtigheid van
30% tot 90%

Garantie en waarborgen
Voor de rollator TRA03 verlenen wij de wettelijke garantie. Tijdens de garantieperiode wordt de defecte
rollator gratis gerepareerd. Nadat de garantieperiode is verstreken, kunt u de rollator ook laten repareren
door de klantenservice. U ontvangt vooraf een vrijblijvende prijsopgave. De garantie is niet van toepassing
op schade die te wijten is aan onjuist gebruik, ongevallen, slijtage, het niet naleven van de gebruiksinstructies
of wijzigingen door derden.

Verwijderingsaanwijzingen
De rollator TRA03 bevat geen schadelijke stoffen voor het milieu. Hij mag echter niet worden weggegooid in
de vuilnisbak. Alle metalen en plastic onderdelen moeten worden gerecycled. Gebruik hiervoor de diensten
van uw regionale afvalverwerkingsbedrijf.

Verwijzing naar normen
De rollator TRA03 is ontwikkeld volgens de norm “Loophulpmiddelen voor gebruik met twee armen - Eisen
en testmethoden - Deel 2: Rollators (ISO 11199-2:2005)“ positief gecontroleerd. De rollator TRA03 is een

medisch hulpmiddel in de klasse I in overeenstemming met EU-richtlijn 93/42/EWG.
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Fabrikant
Foshan Oscar Medical Instrument Co., Ltd.  No.2 (Workshop C), Nanhai National Eco-Industrial 
Demonstation Park, Danzao Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China  

 

Europese vertegenwoordiging 
SUNGO Europe B.V. 
Olympisch Stadion 24, 1076  DE Amsterdam, Netherlands

Verantwoordelijke importeur en verkoop  
Weinberger GmbH & Co. KG  
Simonshöfchen 38, 42327 Wuppertal, Germany 

Klantenservice
Weinberger GmbH & Co.KG 
Simonshöfchen 38, 42327 Wuppertal, Germany 
Tel. 02129-344664 

Verklaring van de symbolen

Fabrikant

Het product voldoet aan de EU-richtlijn 93/42/EWG

Europese vertegenwoordiging

Verwijderingsaanwijzingen

Lees de gebruiksaanwijzing!

LOT
02/20

Productieperiode
Maand/jaar 

Herz.nr.: 0701202001


