
Dit loophulpmiddel is geschikt voor personen met verminderde mobiliteit. 
De Saturn Rollator is ideaal voor indoor en outdoor gebruik.  

Introductie

• Rugleuning
• Stokhouder
• Bekerhouder
• Handleiding
• Luxe rollatortas
• Zachte, zwenkbare 8”PU voorwielen en 7”PU achterwielen

De Saturn rollator is inclusief

Onderdelen

Maak de veiligheidsclip los 
en trek de handgrepen uit 
elkaar (afbeelding 1).

Duw de zijbuizen van de 
zitting naar beneden totdat u 
een klik hoort 
(afbeelding 2).

Controleer voor gebruik 
of de rollator op de juiste 
manier is opengeklapt.  

Rollator openklappen

Trek de afstelklem omhoog 
en stel de handgreep op de 
gewenste hoogte in. 

Zorg dat de pin in het 
gaatje valt. Duw de klem 
vervolgens naar beneden. 
De handgreep zit nu vast 
op de gewenste hoogte  
(afbeelding 3).

Hoogte instellen 

1. Handgreep
2. In hoogte verstelbare buis
3. Remhendel
4. Afstelklem
5. Rugleuning
6. Zitting
7. Haken voor tas 

8.  Voorwiel 
9. Schroef om rem af te stellen
10. Achterwiel 
11. Veiligheidsclip
12. Liftpedaal 
13. Stokhouder
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Bevestig de tas op de hiervoor bestemde haken aan de voorkant van de zitting 
(afbeelding 4 & 5).

Tas bevestigen en verwijderen

Knijp beide remhendels normaal in om 
te remmen als u met de rollator loopt 
(afbeelding 6). 

Rem altijd voorzichtig. 

Als de rollator niet in gebruik is, kunt 
u deze op slot zetten (parkeerstand) 
door beide remhendels naar beneden 
te duwen (afbeelding 7). 

Knijp de remhendels weer in om ze 
van de parkeerstand te halen.  
De remwerking kan door slijtage van 
de wielen slechter worden.  
Controleer regelmatig de remwerking 
van de rollator.   

Remmen en op slot zetten

Om de remweerstand af te 
stellen, tilt u de remkabel op 
(afbeelding 8), en draait 
u vervolgens het schroefje 
omhoog of naar beneden 
(afbeelding 9). 

Remweerstand afstellen

Om de rollator op te 
vouwen, trekt u de hendel 
van de zitting omhoog 
(afbeelding 11). 

De rollator kan nu helemaal 
opgevouwen worden en 
met de veiligheidsclip 
vastgezet worden 
(afbeelding 12).

Opvouwen en opbergen

Plaats de rollator op een vlakke ondergrond. Zet de 
rollator op slot (parkeerstand). Zorg dat de rollator 
blijft staan en niet wegglijdt. Ga rechtop zitten en 
leun niet achterover (afbeelding 10). 

BEWEEG DE ROLLATOR NIET TERWIJL U ZIT.

Zitten
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• Gebruik uitsluitend als loophulpmiddel! 
• Maximaal gebruikersgewicht 136 kg.
• Controleer regelmatig de schroefjes en draai indien nodig aan. 
• Gebruik de tas uitsluitend om spullen in te vervoeren en houd u aan het   
 maximaal voorgeschreven draaggewicht van 5 kg. 
• Stel de rollator niet langdurig bloot aan een temperatuur van boven de 40°C.  
 Hierdoor kunnen onderdelen mogelijk oververhit raken en dit is gevaarlijk voor  
 de gebruiker.  
• Controleer voor gebruik of de rollator op de juiste manier is opengeklapt.  
 Duw de zitting naar beneden tot u een klik hoort.
• Controleer of beide handgrepen goed vast zitten en op gelijke hoogte zijn  
 ingesteld. Test de stabiliteit van de rollator voordat u met vol gewicht op de  
 handgrepen steunt. 
• Controleer de remwerking voordat u de rollator gebruikt. Als de wielen op slot  
 staan, moet het remblok op de achterwielen voorkomen dat de wielen  
 bewegen. Als de rem van de wielen is, moeten de wielen weer kunnen bewegen. 
• Zet de rollator met de remhendel op slot alvorens plaats te nemen op de zitting.  
 Ga niet zitten als de rollator op een helling of ongelijke ondergrond staat. 
• Vervang de wieltjes bij slijtage of beschadiging. 
• BEWEEG DE ROLLATOR NIET TERWIJL U ZIT. Dit is een loophulpmiddel en  
 kan niet als vervoersmiddel worden gebruikt.

Veiligheidsinstructies

Maak de rollator regelmatig schoon met een vochtige doek.  
Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen. 

Lengte: 64 cm
Breedte: 60 cm
Breedte opgevouwen: 22 cm
Verstelbare hoogte: 87 – 105 cm
Zithoogte: 60 cm
Gewicht: 7,3 kg
Maximaal gebruikersgewicht 136 kg

Reinigen en onderhoud

Specificaties

Liftpedaal
Met behulp van de geïntegreerde 
liftpedaal kan een drempel 
eenvoudig genomen worden 
(afbeelding 13). 

Zet uw voet op het liftpedaal en 
trek de handgrepen naar achteren. 
De voorwielen komen hierdoor 
omhoog en zo kunt u eenvoudig 
drempels of stoepranden 
overbruggen.

Stokhouder 

Bekerhouder

De elegante stokhouder bestaat uit 
twee delen: een haakje bovenaan 
en een inklapbare houder 
onderaan. Handig om uw kruk of 
wandelstok mee te nemen.

Met de bekerhouder zijn 
drinkflesjes of blikjes eenvoudig 
mee te nemen.
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Saturn Rollator

Aids to daily living

PR30266-BK
Saturn Rollator Black
Saturn Rollator Zwart

Saturn Déambulateur Noir

PR30266-CH
Saturn Rollator Champagne
Saturn Rollator Champagne

Saturn Déambulateur Champagne

MADE IN 
CHINA

Benelux    
+31(0)168 331133   www.able2.nl 

UK   
+44(0)1254 619000   www.able2.eu

Spain   
+34 966 087071   www.able2.es


