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Let’s Go
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Remfunctie.
1. Remhandgreep in positie 1: de wielen

kunnen vrij draaien.
2. Remmen: trek de remhandgreep omhoog

naar positie 2
3. Parkeerrem: duw de remhandgreep om- 
 laag naar positie 3

Remmen afstellen.
1.  De remkracht wordt ingesteld met de

stelschroeven op de remkabels (A)
2:  Draai de stelschroeven linksom of recht- 
 som tot de remkracht ingesteld is zoals  

gewenst. Door de nippel in de richting C  
te draaien wordt de remkracht groter.  
Als u de nippel in de richting B draait  
vermindert de remkracht.

Let’s Go rollator voor binnengebruik.

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe 
binnen-rollator die uw leven wat gemakkelijker, 
veiliger en aangenamer zal maken.

Om u snel vertrouwd te maken met uw rollator 
is het belangrijk dat u deze gebruiksaanwijzing 
goed leest en deze bewaart zodat u later nog 
eens iets kunt opzoeken. 

De rollator helpt u om binnenshuis te lopen. 
U kunt hem tevens gebruiken als bijzettafel. 
Ook kunt u de Let’s Go rollator over uw benen 
plaatsen en gebruiken als tafeltje terwijl u eet 
of koffie drinkt. Vergeet niet om de parkeerrem 
te gebruiken, zoals op de bovenste afbeelding 
aangegeven is.

Doe extra voorzichtig terwijl u een drempel over 
gaat, zodat de voorwerpen op het blad niet val-
len. Wees voorzichtig met vervoeren van hete 
vloeistoffen. 

Het blad is bedoeld voor het plaatsen/mee-
nemen van kleine lichte voorwerpen, zoals een 
bord, koffiekopje of plantengieter. Gebruik de 
rollator niet om grote of zware voorwerpen te 
verplaatsen. 

De rollator is niet bedoeld om op te zitten, maar 
alleen voor gebruik met het blad en de speciale  
stoffen tas die als accessoire verkrijgbaar 
is. Deze tas kan gebruikt worden voor lichte  
voorwerpen. 

U kunt de rollator en het blad reinigen 
met water en eventueel wat afwasmiddel.

Garantie:

De garantietermijn is 1 jaar. Slijtage aan b.v. 
wielen en kabels valt niet onder de garantie.

Uitvouwen.
(Zie de afbeeldingen op pag. 2)

1. Zet de rollator rechtop voor u, steunend op de
wielen. Trek het voorframe naar voren door aan
beide poten met wielen te trekken.

2. Laat de steunbeugel voor het blad vanaf de
achterzijde in de haak vallen.
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Technische gegevens:
Getest volgens ISO 11199-2 voor 
maximum gebruikersgewicht 100 kg.
Grootste breedte 54 cm. 
Gewicht 6,5 kg.
Hoogte duwbeugel verstelbaar van 
83 tot 94 cm. 
Belasting blad: max 5 kg. 
Belasting tasje (optioneel):
max 3 kg.

3. Verzeker u ervan dat de vergrendeling
goed op zijn plaats klikt.

4. Draai de klemschroeven voor de duw- 
 beugel los. Stel de duwbeugel in op de

gewenste hoogte en draai de schroe- 
 ven vast.

Onderhoud:
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Freni:

Regolazione del freno:
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63 cm 28 cm

68 cm83 – 94 cm
54 cm 43 cm
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