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Algemene toelichting op uw rollator 
 

U heeft zojuist een opvouwbare, lichtgewicht rollator gekocht. Deze rollator is bedoeld voor gebruik 

binnens- en buitenshuis en bedoeld voor gebruikers die verminderd mobiel zijn. 

 

Veilig gebruik maken van uw rollator 
Zorg er vóór gebruik altijd voor dat de volgende vragen bevestigend kunnen worden beantwoord: 

  •  Werken de remmen goed? 

  •  Is de zitting volledig uitgeklapt? 

Het is belangrijk dat u goed oefent in het gebruik van uw rollator voordat u hiermee aan het verkeer 

deelneemt. Aanpassingen kunnen het veilig gebruiken van de rollator negatief beïnvloeden.  

 

MultiMotion kan de kwaliteit van de rollator niet langer garanderen als er aanpassingen zijn 

uitgevoerd. Ook de garantie vervalt bij het aanbrengen van aanpassingen. 

 

De Trollimaster van MultiMotion is een zeer stabiele rollator, echter zijn er altijd situaties mogelijk 

waarin de rollator zou kunnen kantelen. 

Dit is mogelijk in de volgende situaties: 

  •  U bevindt zich op een hellend vlak 

               •  Bij het op- en afrijden van stoepen 

               •  Op ongelijke grond, putten en kuilen bijvoorbeeld 

               •  Bij het rijken naar dingen die zich te ver voor, achter of naast de rollator bevinden. 

 

Oefen onder begeleiding zowel het rijden op een hellend vlak als het op- en afrijden van stoepen. 

Door uw bovenlichaam voor- of achterwaarts te bewegen, verplaatst u het zwaartepunt van de 

rollator. Zo kunt u obstakels veiliger nemen. Indien u twijfelt, probeert u het obstakel dan nooit 

zonder begeleiding te nemen. 

 

In de volgende gevallen dient u altijd beide remmen vast te zetten: 

  •  Als u op de rollator gaat zitten 

               •  Bij het opstaan uit de rollator 

               •  In een lift of op een rolstoellift 

               •  Als u stopt op een oneffen oppervlak 

 

Hoe stel je de remmen af 
Dit werkt eigenlijk hetzelfde als bij een fiets. Aan de onderzijde van het frame, nabij het achterwiel, 

zit het uiteinde van de remkabel. Door aan de schroef om het uiteinde te draaien, kunt u de 

remkabel strakker of losser spannen. Indien u twijfelt over de spanning van de remkabel of de 

remfunctie in het algemeen, gebruikt u de rollator dan even niet voordat een professional de 

remfunctie gecontroleerd heeft.  

 

Waar moet ik op letten als ik iets voor, achter of naast de rollator wil pakken?  

Belangrijk is dat u het zwaartepunt niet te veel verplaatst bij het rijken naar hetgeen u wilt pakken; 

dit kan kantelen van de rollator tot gevolg hebben. 

Let altijd op het volgende: 

  •  Plaats de rollator zo dicht mogelijk bij hetgeen u wilt pakken 

               •  Zorg dat de zwenkwielen naar voren gericht staan en vergrendeld zijn 

               •  Zet de rollator op de parkeerrem 

 

 

 



 www.multi-motion.nl 

  

 3
 

Hoe kom ik een trap op en af? 

Probeer niet steunend op een rollator een trap op of af te gaan. Klap de rollator op en til deze naar 

boven of beneden of vraag om begeleiding. Gebruik de rollator ook niet op een roltrap. 

 

Extra tips 

Als u de rollator langere tijd in de zon laat staan, kunnen de metalen delen heet worden.  

Opvallende en/of reflecterende kleding zorgt voor betere zichtbaarheid  in het verkeer.  

Manoeuvreer voorzichtig als de tas zwaar beladen is. Ga nooit op de rollator staan en gebruik deze 

ook niet als rolstoel. De rollator is niet geschikt om de gebruiker zittend met de voeten  voorwaarts 

te verplaatsen. Let op met vuur en brandende sigaretten. 

 

Uitleg over het gebruik van uw rollator 
 

Uw rollator is in 2 stappen gebruiksklaar: 

1. Zet de rollator met de wielen op de grond en til de handvatten totdat het scharnier in het 

frameslot valt 

2. Haal de handvatten uit elkaar en duw de zitting omlaag totdat deze ‘vastklikt’ 

 

Hoe vouw ik de rollator op? 

Til de zitting middels de lus omhoog zodat de twee zijden  van de rollator samen komen 

 

Hoe verstel ik de handvatten in lengte? 

Aan de binnenzijde  van het frame ziet u de 6 standen van de handvatten. Trek de rode borgpen uit 

het frame en schuif vervolgens het handvat in of uit totdat het handvat ‘vastklikt’ in de gewenste 

stand. Om de juiste hoogte in te stellen, dient u op het volgende te letten: 

  •  Ga tussen de achterwielen staan 

               •  Probeer zo rechtop mogelijk te staan 

               •  De armen moeten met ontspannen schouders langs het lichaam hangen 

               •  De handvatten moeten ter hoogte van de polsen komen 

               •  De ellebogen zijn licht gebogen wanneer u de handvatten vasthoudt 

 

Wat is een goede houding om achter de rollator te lopen? 

Voor een goede houding achter de rollator let u op het volgende: 

  •  Probeer zo rechtop mogelijk te lopen 

               •  Blijf tijdens het lopen dichtbij de rollator 

               •  Steun niet teveel op de handvatten 

               •  Zorg er te allen tijde voor dat u de rem kunt bedienen 

               •  Voorkom dat u van vermoeidheid krom gaat lopen 

Ga daarnaast op tijd even zitten om uit te rusten. U heeft voldoende evenwicht en kracht in armen 

en benen nodig om met een rollator te kunnen lopen, naast een stevig paar (veter)schoenen en een 

goed gezichtsvermogen. Zorg voor een goede bril, indien nodig. 

 

Hoe gebruik ik de parkeerrem? 

Door de remhendel naar beneden te bewegen tot dat deze ‘vastklikt’, zet u de rollator op de 

parkeerrem. De achterwielen van de rollator zijn nu geblokkeerd. Indien u de remhendel weer 

omhoog beweegt deactiveert u de parkeerrem. 
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Hoe moet ik mijn rollator onderhouden? 

Wekelijks: 

  •  Controleer of de remmen nog goed werken; let op slijtage en beschadigingen 

Elke 3 maanden: 

  •  Controleer of het kruisframe nog goed in- en uitvouwt 

               •  Controleer alle bouten en schroeven; zitten deze nog goed vast? 

               •  Controleer het loopvlak van de banden op slijtage en oneffenheden 

               •  Controleer de bekleding op slijtage 

               •  Controleer de voor- en achterwielen op wielspeling 

 

Alle scharnierende onderdelen zijn eenvoudig soepel te houden door ze regelmatig in te spuiten met 

een smeermiddel als WD-40. 

 

 

Hoe maak ik mijn rollator schoon? 

Met milde zeep en water kunt u de bekleding, het frame en de kunststof onderdelen reinigen. Het is 

ook aan te raden het frame met enige regelmaat in de was te zetten. 

Gebruik nooit: 

  •  Agressieve schuurmiddelen 

               •  Hoge drukreiniger 

               •  Stoom 

               •  Schurende of oplossende was 

               •  Schadelijke chemicaliën 

               •  Siliconenspray 

Maak de rollator altijd goed droog als deze nat geworden is. 

 

Garantie 

U heeft 24 maanden garantie op zowel het frame als het kruisframe, geldend vanaf de datum van 

aankoop door de oorspronkelijke koper. Op materiaal- of fabricagefouten heeft u ook 24 maanden 

garantie. Op uitzondering van slijtage. 

 

Garantievoorwaarden 

  •  De garantie is niet overdraagbaar. 

               •  De garantie vervalt bij het aanbrengen van aanpassingen aan de rollator.  

               •  Onderdelen ter vervanging worden u geheel gratis toegestuurd 

               •  Verslijtbare onderdelen vallen niet onder de garantie. Het gaat hier om   

               onderdelen als bekleding, banden, remblokken. 

               •  Indien u zelf probeert een onderdeel te herstellen, vervalt de garantie. 

               •  De garantie geldt bij normaal gebruik en een goede verzorging van de rollator. 

               •  De garantie geldt alleen bij een aankoop gedaan voor de normale verkoopprijs. 
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Specificaties MultiMotion Trollimaster  

 

• Gewicht 7,2 kg 

• Max gebruikersgewicht 113 kg 

• Lengte van voor naar achter 67 cm 

• Breedte 65 cm 

• Hoogte : 81-101 cm 

• Indicatie gebruikers lengte 1m60 – 1m90 

• Hoogte zitje 55cm 

• Afmeting zitje 18 x 35 cm 

• Afmeting opgevouwen 27 x 58 x 90 cm 

• Afmetingen verpakking 28 x 60 x 68 cm 

• Diameter voorwielen 19 cm 

• Breedte voorwielen 3 cm 

• Diameter achterwielen 19 cm 

• Breedte achterwielen 3 cm 

• Max draagvermogen mandje 5 kg 

 

 

Service en Garantie 

Neem voor garantie en service contact op met de gemachtigde dealer waar u uw product 

hebt gekocht. Als het voorkomt dat u niet naar tevredenheid wordt geholpen wat betreft de 

garantie en service, stuurt u dan alstublieft een email naar Multi-Motion afdeling 

klantenservice op onderstaand adres: 

 
info@multi-motion.nl 
 

 

 

 

 


