
Handleiding

Volaris rollators

NL
Belangrijk, voor gebruik lezen!
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SMART* 150 kg 7,8 kg 59 cm 74 cm 76-102 cm 46-60 cm 41 cm 200x32 mm 27 cm

Shadow line* 150 kg 7,8 kg 59 cm 74 cm 76-102 cm 46-60 cm 41 cm 200x32 mm 27 cm

Discovery* 150 kg 8,1 kg 60 cm 74 cm 76-102 cm 46-60 cm 41 cm 200x42 mm 29 cm

Patrol** 150 kg 8,8 kg 59 cm 84 cm 82-107 cm 52-66 cm 41 cm 260x34 mm 27 cm

Patrol XL**  160 kg  +0,5 kg + 6 cm 84 cn 82-107 cm 52-66 cm + 6 cm 260x34 mm + 2 cm

Discovery XL* 160 kg +0,5 kg + 6 cm 74 cm 76-102 cm 46-60 cm + 6 cm 200x42 mm + 2 cm

*Low  -0,3 kg   68-83 cm 46-50 cm   

**Patrol Low  -0,3 kg   74-88 cm 52-56 cm   

Compact 125 kg 6,8 kg 53 cm 62 cm 73-88 cm 43-57 cm 36 cm 150x32 mm 27 cm

Compact 
Low 125 kg 6,8 kg 53 cm 62 cm 63-79 cm 43-47 cm 36 cm 150x32 mm 27 cm

Kid 60 kg 6,5 kg 53 cm 62 cm 58-70 cm 42 cm 36 cm 150x32 mm 27 cm

Gefeliciteerd met uw nieuwe rollator

Volaris zal uw dagelijkse leven op diverse manieren vereen-
voudigen Maak uzelf vertrouwd met uw rollator door deze 
handleiding zorgvuldig door te nemen.  Door de rollator op 
de juiste wijze te gebruiken en goed te onderhouden, zult u 
er veel voordeel van ondervinden. Goed onderhoud betekent 
een verhoogde veiligheid en een langere levensduur van de 
rollator.
 
Er zijn diverse accessoires beschikbaar voor meer comfort en 
veiligheid.  
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Afstellen zithoogte 
Stel eerst de ene zijde in. Trek de knop onder de zitting uit. 
Op hetzelfde moment trekt of duwt u de zitting in de  
gewenste positie. Controleer vervolgens of de knop met een 
klik weer op zijn plaats valt, zodat de zitting weer  
vergrendeld is. Volg dezelfde procedure aan de andere zijde 
van de zitting. Het is belangrijk dat de zitting vlak ligt,  
alvorens de rollator gebruikt wordt. Duw daarom het midden 
van de zitting goed aan.

Afstellen hoogte handgrepen
Door de knop uit te trekken kunt u de hoogte van de  
handgrepen instellen. Zie pagina 2 voor de hoogte  
instellingen.

Om de gewenste hoogte in te stellen, dient de rem  
ingetrokken te zijn. Controleer vervolgens of de knop met 
een klik weer op zijn plaats valt. Alvorens de rollator weer te 
gebruiken, dient u eerst de rem te controleren. Ga rechtop 
achter de rollator staan met uw armen langs uw lichaam. De 
hoogte van de handgrepen is correct ingesteld als uw polsen 
op gelijke hoogte zijn met de handgrepen. Na een tijdje zult 
u merken of verdere aanpassingen nodig zijn. U moet prettig 
kunnen lopen met uw rollator

x2

P
x2



5

1

3
2

Uitklappen
1. Pak een handgreep met een 

hand en kantel de rollator 
een beetje naar een richting, 
waardoor de wielen een paar 
centimeter van de grond 
komen. 

2. Trek aan de grijze handgreep 
aan de andere zijde. Met  
behulp van een veer ont-
vouwt zich de rollator. 

3. Om de rollator te  
vergrendelen, dient u het 
midden van de zitting goed 
aan te duwen.

Vastzetten transportband
Als de rollator een vaste transportband 
heeft, bevestig deze met de toets na het 
vouwen (zie de punten hierboven) . Laat de 
knop los wanneer u de rollator uitvouwt. 

Inklappen
Indien aanwezig, verwijder 
het mandje. 
1. Trek het koord omhoog. 
2. Duw de beide  

handgrepen naar elkaar 
toe. 

32
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Veilig remmen met uw rollator

Handrem

De handrem wordt in werking  
gebracht door de hendel naar voren 
te duwen en te vergrendelen met een 
klik. 

De handrem mag niet vergrendeld zijn wanneer de hoogte 
van de handgrepen of de remmen ingesteld moeten worden. 

De handrem wordt 
vrijgegeven door de 
hendel naar u toe te 
trekken totdat u een 
klik hoort. 

Remmen tijdens het lopen

U kunt remmen door de hendel 
onder de handgreep op te  
trekken.

P P
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Instellen van de rem om een correct functioneren te 
bereiken
De remkracht kan aangepast worden door de remkabel op 
spanning te brengen. De rem-
kabel en stelschroef bevinden 
zich onderaan het frame. 
1. Stop de parkeerrem door de 

hendel rechtop te bewegen. 
2. Draai de moer met de kleine 

sleutel, en draai de stel-
schroef. 

3. Draai de schroef in om rem-
werking te verhogen. Draai 
de schroef uit om de rem-
werking te verminderen.

4. Draai de moer met een klei-
ne sleutel. 

De remblokken moeten zo dicht mogelijk bij de draagvlak 
staan, zonder het te raken. Indien de geplaatste schoenen te 
dichtbij staan, is het voor de parkeerrem onnodig moeilijk toe 
te passen.

Noodrem
Om de noodrem af te stellen, 
draai het wiel.
Noodrem wordt ingesteld 
als standaard op de Kid rollator.
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Gebruik tip - „comfort frame“

De rollator heeft een Comfort Frame™, dat wil zeggen dat 
het zachtjes over oneffen oppervlakken gaat. Wanneer u een 
obstakel moet nemnen of op de stoep moet komen, dan kunt 
u gebruik maken van de trapsteun bij de achterwielen.  
Terwijl u op een van de trapsteunen gaat staan, tilt u de  
rollator op aan de handgrepen. 

Til de rollator niet op aan de 
zitting als u een obstakel neemt. 
Het zal inklappen!
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Leer de „schaartechniek“

Zet de rollator diagonaal tegen het obstakel. Zet – aan de 
zijde van het obstakel – de rollator op de rem. Til de rollator 
schuin naar achteren, zodat de voorwielen omhoog komen. 
Til de voorwielen over het obstakel heen. Als u eenmaal 
weet hoe het moet, is het een eenvoudige procedure. 

1

2

3

Voor uw veiligheid! 
Zet de rollator op de handrem alvor-
ens u gaat zitten!

Laat nooit iemand op de zitting zit-
ten als de rollator geduwd wordt.
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Onderhoud

Wanneer u de rollator goed onderhoud, gaat deze langer 
mee. 

Reinigen rollator en accessoires 
Verwijder vuil met een vochtige doek en een mild  
schoonmaakmiddel. Controleer of er geen vuil zit tussen de 
wielen en de remblokken: vuil kan de remcapaciteit in  
gevaar brengen! Bij ernstig vuil kunt u de rollator van  
bovenaf schoonmaken 
met een stoompaaparaat 
of een Goed droogmaken.

Afstellen 
De remmen moeten niet 
ingeschakeld worden 
wanneer je de rollator 
schoonmaakt. De rollator 
moet afkoelen tot ka-
mertemperatuur voordat 
je deze kan afstellen en 
gebruiken.

Profile clips
De clips worden gebruikt om te voorkomen 
dat iets vast komt te zitten. Deze kunnen 
nuttig zijn als de stoel laag staat. Deze  
zitten standaard bij de rollator.  
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Doorsmeren van de remveer

Na het reinigen dient de remkabel 
onderaan het frame, ingevet te  
worden. Trek de rem op en breng 
een paar druppels olie aan op de 
remkabelf.

Problemen oplossen 

In geval de rollator teveel naar 
rechts of links trekt, dient  
gecontroleerd te worden of de 
wielen soepel draaien en of de 
voorvorken goed vastzitten.
Er mag geen vuil tussen de  
remblokjes en de wielen zitten.

Wanneer de remkracht niet of 
ongelijk werkt, controleer of 
de instellingsknop weer op zijn plaats is geklikt, nadat u de 
hoogte van de handgrepen heeft ingesteld. Zie pagina 4.
Overtuig u ervan dat de remkabel vastzit aan de remarm  
onder het frame. Controleer of de veer van de remarm niet 
stuk is.
Controleer tijdens het remmen of beide remblokjes  
gelijktijdig het wiel raken. Anders zal de rollator naar links of 
rechts trekken. Afstellen van de remkabel, zie pagina 7.
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Veiligheidsaccessoires

Noodrem
Een rem welke je kan afstellen. 
Doorlopend effect
. 

Verlichting
Wordt vastgezet aan het frame door 
middel van klittenband. Rood  
achterlicht, wit voorlicht. Werkt op 
batterijen. Lampjes zijn eenvoudig 
te verwijderen, evenals de batterij.

Rugsteun /verstelbare rug
Een goede ondersteuning voor uw 
rug zorgt voor een verhoogd  
gevoel van veiligheid. Wordt  
vastgezet met twee schroeven op 
bestaande houders. 

Handrem
De handrem remt beide achterwielen 
en wordt ingeschakeld bij zowel de  
service rem als de parkeerrem.

Zuurstoffleshouder 
Stevige stalen mand, welke aan de 
zitting gehaakt kan worden, inclusief 
houder. Eenvoudig er weer af te halen. 
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Comfort accessoires

Stokhouder
Bestaat uit twee delen, bevestigd zoals 
op de afbeelding. Houdt u wandelstok, 
paraplu of krukken op zijn plaats. 

Fleshouder
Een houder van geplastificeerd staaldraad. 
Geschikt voor 0.5 liter flessen of 33 cl blikjes. 
Wordt opgehangen aan de zijkant. 

Parasol
Parasol inclusief universele houder 
voor alle Volaris modellen.

Transportband
Plaats de band om de handvatten om 
uitklappen te voorkomen. Eenvoudig 
te bevestigen.
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Comfort accessoires

Tas
Een zachte nylon tas, welke kan blijven zitten 
bij het inklappen van de rollator. Eenvoudig 
eraf te halen. Wasbaar. 
Max. draaggewicht 5 kg. 

Metalen mand
Een stevige metalen mand-
je. Eenvoudig vast te haken. 
Voorzien van een 
draagbeugel. Max 
draaggewicht: 
5 kg.

Dienblad
Wit dienblad dat op de zitting geplaatst 
kan worden. 

Stoffen mandje
Mand met plastic uiteinde en een nylon  
netje. Geschikt voor alle Volaris modellen. 
Kan blijven zitten bij het inklappen van de 
rollator. Eenvoudig eraf te halen.
Max draaggewicht: 5 kg.

Soft zit
Drie gedeelten welke de zit zachter en 
warmer maakt. Kan blijven zitten bij het 
inklappen van de rollator. 
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Accessoires  voor uw comfort en veiligheid

 S7 SMART/
 Discovery/
 Shadow Line Patrol XL  Compact Kid

Noodrem  x x x x x

Verlichting  x x x x x

Rugsteun x x x x x

Support band  x x x 

Verstelbare rugsteun
Zuurstoffleshouder  x x x x x

Stokhouder x x x x x

Fleshouder x x x x x

Parasol x x x 

Transportatieband x x x x x

Tas x x 

Metalen mand x x x  

Dienblad x x x x x

Stoffen mandje x x x x x

Soft zit x x x x x

Single-handed brak x x x x x

Garantie

Volaris verleent 24 maanden garantie. Buiten de garantie 
vallen: slijtage aan handgrepen, remkabels en wielen. 
Garantie vervalt tevens indien de rollator niet op de juiste 
manier is gebruikt of zonder toestemming van de leverancier 
is veranderd.
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Made in Sweden

Volaris is ontworpen en gefabriceerd in Zweden – en maakt 
het ons mogelijk zijn functie en kwaliteit te garanderen. De 
Volaris is 95% recyclebaar.

S7 SMART voldoet aan: SS-EN 1441, SS-EN 1985, SS-EN 
12182 and ISO 11199-2:2005.
Compact en Kid voldoen aan:  SS-EN 1441 en ISO 11199-
2:2005 los van de wieldiameter.

CE-gecertificeerd

S7 SMART is CE-gecertificeerd.

Eurovema Mobility AB
Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved, Schweden

Tel. +46 371 390 100 | info@eurovema.se | www.eurovema.se

 www.revamed.com 


