
Dolomite JAZZ 

Nl GEBRUIKSAANWIJZING 

GEBRUIKSAANWIJZING
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u de rollator gebruikt. 

De rollator is zowel geschikt voor gebruik in huis als voor gebruik buiten.

Gebruik de rollator niet als 

rolstoel of voor het 

transport van personen.
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SAMENVOUWEN
C)
1. Ga naast de rollator staan.
2. Trek de band op de zitting omhoog. 
 N.B. Wees voorzichtig bij het samen- 
 vouwen en uitvouwen van de rollator. 

TRANSPORT
D) Fixeer de samengevouwen rollator met 
 de transportvergrendeling.   

GEBRUIKSKLAAR MAKEN
E) Vouw de rollator uit door op de buizen van de  
 zitting te drukken.
 Controleer voor het gebruik of de 
 vergrendeling in de blokkeerstand staat. 
 N.B. Beknellingsgevaar.

STOEPHULP
F) Gebruik de stoephulp om gemakkelijker 
 een verhoging zoals een stoep te betreden.

MONTAGE
A) Montage van de mand.
B) Montage van de laadplank.

VEILIGHEID
- Het is verboden om op de rollator te staan 
 of hem te gebruiken voor het transport van 
 personen.
- Gebruik de zitting om op te zitten.
- Tijdens zitten op de rollator moeten de 
 tweeremmen in de parkeerstand staan.
- Wanneer u de rollator gebruikt als steun, bij- 
 voorbeeld bij het opstaan uit een stoel, moe- 
 ten de remmen in de parkeerstand staan.
- Tijdens het zitten nooit de rollator verplaat- 
 sen door afzetten met de voeten.
- Gebruik de rollator niet op een trap of roltrap.
- Wees voorzichtig op een hellende onder- 
 grond.
- Tijdens het lopen moet de rollator volledig 
 zijn uitgevouwen. N.B. Alleen gebruiken als   
 steun bij het lopen.
- Wees voorzichtig als de mand zwaar gela- 
 den is. Lading mag uitsluitend vervoerd 
 worden in de mand of op de laadplank. 
 Maximum belasting van de mand: 5 kg, en van   
 de laadplank: 5 kg. 
- Voor het gebruik de beschermende folie 
 van de wielen verwijderen.
- De handvatten mogen niet naar buiten wor- 
 den gedraaid omdat dan de zijwaartse sta- 
 biliteit van de rollator afnemt.
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REMMEN
G. Om te remmen, beide remhendels 
 omhoog trekken.

PARKEERREM
H. Druk de remhendels voorzichtig omlaag 
 voor de parkeerstand. Een duidelijk 
 klikgeluid geeft aan dat de rem in de  
 juiste positie is geplaatst. Het is belan 
 grijk dat beide remmen in de parkee- 
 rstand staan. 
 Om de rem te ontgrendelen trekt u de 
 remhendels omhoog. Wanneer u op de 
 rollator zit, moeten beide remmen in de 
 parkeerstand staan.

INSTELLEN VAN DE
REMKRACHT
I. Bij onvoldoende remkracht kunt u de rem- 
 kabel afstellen. Gebruik hiervoor vaste  
 sleutels, 7 en 10 mm (niet bijgeleverd).

HANDGREPEN
Hoogte-instelling van de handgrepen.
J. Ga achter de rollator staan. 
 In principe moeten de handgrepen zich 
 ter hoogte van de polsen bevinden.

K. Maak met behulp van het draaiwiel de 
 handgreepbuis vrij en stel hem af op de 
 geschikte hoogte. Fixeer hem daarna  
 met het wiel. Controleer of beide 
 handgrepen even hoog zijn afgesteld.
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ONDERHOUD - VEILIGHEID
Om verzekerd te zijn van een goede werking en veiligheid, dient u ervoor te zorgen dat regel-
matig de volgende stappen worden uitgevoerd:
•	Maak	de	rollator	schoon	met	een	gewoon	schoonmaakmiddel.	Droog	hem	af.	De	wielen	
 schoonhouden.
•	Controleer	of	bouten	en	verstelschroeven	goed	zijn	aangehaald.
•	Neem	onmiddellijk	contact	op	met	de	dealer,	wanneer	aan	de	rollator	een	defect	wordt		
 geconstateerd.Gebruik nooit een defecte rollator. Probeer niet zelf de rollator te 
 repareren!

N.B. Alleen gebruiken als steun bij het lopen. Max. gewicht van de gebruiker: 
Dolomite JAZZ 130 kg. Dolomite aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor 
aanpassingen, foutieve reparaties e.d. die buiten haar controle zijn uitgevoerd.

INSTRUCTIES VOOR DE VERNIETIGING VAN PRODUCT EN VERPAKKING:
Wanneer het product afgedankt wordt, moet het samen met accessoires en verpakking op de 
juiste manier gesorteerd worden. De verschillende onderdelen kunnen volgens de materiaala-
anduiding worden gescheiden en verwerkt.

Het etiket op de Dolomite JAZZ bevat alle 
belangrijke technische gegevens.

 1: Artikelnummer
 2. Productnaam
 3. Serienummer
 4. Productiedatum
 5. Maximaal gewicht van de gebruiker
 6. N.B.  Zie gebruiksaanwijzing
 7. Rollator voor binnenshuis/buitenshuis
 8. Maximale breedte van de rollator
 9. Naam van de producent

 520 600

A 62 cm 62 cm
B 67-81 cm 75-97 cm
C 39 cm 39 cm
D 43 cm 43 cm
E 52 cm 60 cm
F 67 cm 67 cm
G 26 cm  26 cm

Gewicht: 7,2 kg  7,8 kg

Diameter voor- en achterwielen: 20 cm
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