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Voor gebruik
•

Verwijder zorgvuldig alle verpakkingen. Vermijd het gebruik van messen of
andere scherpe instrumenten, omdat dit het product kan beschadigen.

•

Controleer het product voor eventuele zichtbare schade. Als u schade of
verdachte fouten ziet verzoeken wij u geen gebruik te maken van het product,
maar neem contact op met uw leverancier voor ondersteuning.

Beoogd gebruik
Een rollator zorgt voor goede steun tijdens het lopen en is geschikt om producten te
vervoeren tijdens bijvoorbeeld het winkelen. De tas is speciaal ontworpen voor deze
rollator, combineer geen tassen en/of manden van andere distributeurs, maar
gebruik hiervoor alleen de door MultiMotion goedgekeurde producten. Deze rollator
is geschikt voor zowel binnen- als buitenshuis gebruik.

Onderdelenlijst
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Montage instructies：
：
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Uitklappen en vergrendelen

Inklappen

Bediening van de remmen
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Tweedehands
Als u deze rollator tweedehands heeft gekocht vragen wij u de volgende onderdelen
grondig te controleren voor uw eigen veiligheid.
Dit omvat een controle op:
• Gebogen of beschadigde buizen of scheuren in het frame
• Losse of versleten klemmen
• Of het in hoogte verstel systeem goed borgt
• Losse handgrepen
• Losse of versleten wielen en bevestigingsmiddelen
• Gladde, versleten of gespleten rubberen onderdelen

Vervang alle versleten, ontbrekende of beschadigde onderdelen waar
nodig. In geval van twijfel, gelieve het product niet te gebruiken, maar
onmiddellijk contact opnemen met uw leverancier voor service.

Zorg en onderhoud voor uw rollator
1. Gebruik uw rollator alleen voor het doel waarvoor het bestemd is, steun bij het
lopen. Het is de bedoeling dat uw rollator alleen wordt gebruikt op trottoirs, straat of
in huis. Gebruik deze rollator niet op ruw terrein of grind. Gebruik van uw rollator op
deze oppervlakken kan leiden tot ernstig gevaar voor uw veiligheid en kan schade
aanbrengen aan de rollator.
2. Houd uw rollator schoon door deze af te vegen met een vochtige doek met een
milde zeep. Veeg alle oppervlakken af met een droge doek
3. Gebruik met regelmaat WD40 op alle metalen bewegende delen waaronder het
scharnier en de remmen.
4. Controleer regelmatig of alle wielen en het vouwmechanisme correct functioneren
en dat alle wielen vrij kunnen bewegen.
5. Controleer of alle vergrendel pennen goed geborgd zijn. Controleer of er geen
onderdelen los zitten.
6. Monteer geen onderdelen of accessoires aan uw rollator vervaardigd door een
ander bedrijf. Wanneer u dit doet zal de garantie nietig worden verklaard en kunt u
uw eigen veiligheid in gevaar brengen.
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Service en Garantie
MultiMotion stelt zich niet verantwoordelijk voor verwondingen aan de gebruiker
of schade aan eigendommen, indien bij het gebruik van de rollator de
aanbevelingen en waarschuwingen niet zijn opgevolgd. De rollator is, indien de
omgangsregels zoals deze beschreven staan in deze handleiding worden
opgevolgd, een uiterst veilig en stabiel product. Het is echter wel mogelijk dat,
wanneer de gebruiksadviezen niet correct wordt nageleefd , er gevaarlijke
situaties kunnen ontstaan.
Op deze rollator zit een garantietermijn van 24 maanden. Neem voor garantie en
service contact op met de gemachtigde dealer waar u uw product hebt gekocht.
Hebt u na deze termijn van 24 maanden toch (technische) problemen met het
product dan kunt u ook de gemachtigde dealer benaderen voor een eventuele
oplossing.
Als het voorkomt dat u niet naar tevredenheid wordt geholpen wat betreft de
garantie en service, stuurt u dan alstublieft een email naar MultiMotion afdeling
klantenservice op onderstaand adres:
info@multi-motion.nl

Distrubiteur:
MultiMotion
Weezenhof 61-58
6536 AM Nijmegen
Nederland
Tel. 024-8442861

Fabrikant:
Oscar (HK) International Limited
RM. 1501 Grand Millennium plaza (Lower block)
181 Queen’s Road Central
Hong Kong

EU representative:
Sungo Certification Company Limited
RM101 Maple House
118 High Street Purley
London
United Kingdom
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Uitgebreide onderdelenlijst

1. Bovenbuis frame
2. Onderbuis frame
3. Verstelbuis frame
4. Kruisframe
5. Hoofdbuis
6. Bovenbuis horizontaal kruisframe
7. Onderbuis horizontaal kruisframe
8. Kruisframe
9. Hoofdbuis
10. Bovenbuis horizontaal kruisframe
11. Onderbuis horizontaal kruisframe

12. Handgreep links
13. Handgreep rechts
14. Versterkte ijzeren rembevestiging
15. Remsysteem
16. Rem koppeling
17. Rembout
18. Remgreep
19. Inbusbout
20. Paraplu kruis schroef
21. Buis afsluiting
22. Rugband
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23. Zeskantige schroef
24. Dopmoer
25. Platte ring
26. Zeskantige schroef
27. Platte ring
28. Interne verstelknop
29. Kruisframe houder links
30. Kruisframe houder rechts
31. Afneembare stokhouder
32. Zeskantige schroef
34. Platte ring
35. Zeskantige schroef
36. Kunststof framehouder links
37. Kunststof framehouder rechts
38. Voorwielhouder
39. Omhulsel voorwiel bevestiging
40. Vergrendelschakelaar
41. Voorvork knop
42. Vergrendel pin
43. Veer
44. Klinknagel
45. Veer
46. Pin
47. Plastic zuigertje
48. Zeskantige schroef
49. Binnenbevestiging
50. Pin
51. Trapdop / afsluitdop
52. PU Band
53. Buitenlager
54. Binnenlager
55. As voorwiel
56. Dopmoer
57. Omhulsel rem
58. Zeskantige schroef
59. Remveer
60. Remkabelhouder
61. Remkabel
62. Remkabel omhulsel
63. Plastic remblok
64. Remkabel afsluiting
65. Verstelschroef remkabel

66. Zeskantige moer
67. Schroef
68. Platte ring
69. Voorvork
70. Complete voorwiel
71. Afsluitdop voorwiel mechanisme
72. Platte ring
73. Voorvork pin
74. Binnenwerk voorvork
75. Lager voorvork
76. PU band
77. Buitenlager
78. As voorwiel
79. Platte ring
80. Dopmoer
81. Binnenlager
82. Anti-schud pakking
83. Zitting
84. Zitting pin
85. Kruisframe scharnier
86. Bout
87. Platte ring
88. Bout
89. Bout
90. Bout
91. Platte ring
92. Platte ring
93. Schroef
94. Platte ring
95. Platte ring
96. Kruisframe geleider
97. Dopmoer
98. Dopmoer
99. Schroef
100. Schroef
101. Tasophanging / aflsuitdop
102. Afsluitdop
103. Anti-schud pakking
104. Tas
105. Anti-schud pakking
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