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INTRODUCTIE

De TAiMA rollator is stevig en licht en neemt - ingeklapt - maar weinig 
ruimte in. Hij ondersteunt bij alle wandelingen en boodschappen en biedt 
op het juiste moment een plekje om te kunnen zitten en uitrusten. Lees 
eerst deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door om alle functies van de 
rollator te leren kennen. 

De hier beschreven rollator voldoet aan de normen van EU-richtlijn 93/42 
betreffende medische hulpmiddelen. 

Deze gebruiksaanwijzing maakt deel uit van de leveringsomvang. De 
eigenaar moet deze bewaren en ook doorgeven bij het doorgeven van 
het product. 

Wijzigingen door technische ontwikkelingen ten opzichte van de in deze 
gebruiksaanwijzing getoonde uitvoeringen 
voorbehouden. 

Voor deze gebruiksaanwijzing worden aanpassingen niet doorgegeven. 
De actuele geldige versie kunt u bij ons verkrijgen. 

Voor het kopiëren, vertalen en verveelvoudigen in welke vorm dan ook, 
ook gedeeltelijk, is de schriftelijke toestemming van de fabrikant noodza-
kelijk. Pa dis perferitam hil ea conectibus.

INDICATIE EN GEBRUIKSDOEL

De TAiMA rollator dient als loophulp voor mensen met beperkte mobiliteit 
tot maximaal 150 kg lichaamsgewicht. Ook biedt de rollator een tijdelijke 
zitgelegenheid, om bij te komen. 

De rollator mag alleen op een vaste en gelijkmatige bodem 
worden gebruikt. Gebruik voor andere doeleinden, in het bijzonder als 
opstapje of voor het transporteren 
van zware lasten, geldt als onbedoeld gebruik en is gevaarlijk. 

CONTRA-INDICATIE

De rollator dient niet te worden gebruikt bij: 

- waarnemingsstoornissen
- sterke evenwichtsstoornissen
- bij een gewicht van meer dan 150 kg

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Hang geen tassen aan de handvaten - kantelgevaar!

Gebruik de remmen op hellingen (trek de remhendels naar boven).

Gebruik de rollator uitsluitend op een vaste en gelijkmatige ondergrond.

Bij te zwaar steunen op de handvaten kan de rollator naar achteren of 
opzij omkiepen.

Bij het in- / en uitklappen van de rollator kunnen kledingstukken en 
lichaamsdelen beklemd worden. 

Let op dat onderdelen die blootstaan aan de zon warm kunnen worden 
en bij aanraking verbrandingen kunnen veroorzaken. 

Zorg er voor het gebruik van de rollator voor, dat de inklapbeveiliging 
correct vergrendeld is.

Controleer voor elke rit of de remmen goed werken en of alle 
boutverbindingen goed vastzitten.

Blokkeer altijd beide remmen voordat u op de rollator gaat zitten. 

Controleer de bandenspanning regelmatig als uw TAiMA luchtbanden 
heeft. -> model luchtbanden

De lading van de tas mag maximaal 5 kg wegen. 
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1. Ergonomische handvaten 
2. Remhendel 
3. Houder voor wandelstok 
4. Sterschroef voor hoogteverstelling 
5. Vergrendelingsknop / inklapbeveiliging
6. Reflectoren
7. Rem 
8. Kantelhulp

GEBRUIKSAANWIJZING     NL
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ROLLATOR NEERZETTEN / UITKLAPPEN  

Plaats de rollator voor u in de gewenste rijrichting.

Druk nu met beide handen de steunbuizen van de zitting links en rechts 
naar beneden, totdat de inklapbeveiliging A hoorbaar vastklikt.

WAARSCHUWING! De rollator mag nooit zonder correct 
vastgeklikte inklapbeveiliging worden gebruikt.

A KLICK!

ROLLATOR INKLAPPEN

Ontgrendel de inklapbeveiliging A door deze licht naar achteren te 
trekken en til de zitting met de treklus omhoog. 

De rollator klapt nu vanzelf in.   

A

HOOGTE VAN DE HANDVATEN INSTELLEN           

Draai schroef B los en haal de sterschroef helemaal uit de buis.

Plaats vervolgens de handvaten op de gewenste hoogte. 

Plaats sterschroef B nu terug en draai deze aan. 

B

REM INSTELLEN      

De rem is correct ingesteld, als de remhendel en remkabels geen speling 
hebben en de wielen zonder aan te lopen draaien als de remmen los zijn.

Eventueel kan de remwerking met de stelschroef C aan de remkabel, op 
de remblokken van de achterwielen, worden ingesteld.

C

LOPEN MET DE ROLLATOR          

Ga in de rollator staan. Pak de handvaten met beide handen vast. Als u 
stevig staat, lost u beide remmen. Nu kunt u lopen. 

- Schuif de rollator niet te ver voor u uit. Om een goede 
  ondersteuning te waarborgen, moet de rollator dicht 
  bij het lichaam blijven. 

- Beheers eventueel het tempo door licht en gelijkmatig beide     
  remhendels in te knijpen. 

- Loop rechtop en kijk vooruit, om hindernissen bijtijds te
  herkennen en uit de weg te kunnen gaan. Het is niet aan te     
  raden om met de rollator achteruit te lopen.

REMMEN     

Om de rollator tijdens het lopen te remmen, trekt u beide remhendels 
licht en gelijkmatig naar boven. 

 

Druk de remhendels naar beneden om de remmen te blokkeren. Ze blijven 
vanzelf in deze positie staan. Trek de remhendels naar boven aan om de 
remmen te lossen.

KLICK!
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KANTELHULP  

Door met de punt van de schoen op de trapdop te duwen, wordt het 
optillen van de stuurwielen, en daarmee het opgaan van stoepranden en 
andere hindernissen gemakkelijker. 
Zorg er van tevoren voor, dat u met uw andere been stevig staat.

TECHNISCHE GEGEVENS

Luchtbanden PU-banden

Hoogte 85 - 95  cm 

Hoogte ingeklapt 88 cm

Zithoogte 61 cm

Zitbreedte 44 cm

Lengte 75 cm

Breedte 67 cm 65 cm

Breedte ingeklapt 27 cm 25 cm

Max. gewicht gebruiker 150 kg

Leeggewicht 9.1 kg 9.8 kg

Afmetingen banden 31 x 5 cm

Hoogte handvaten verstelbaar 5 x 2,5 cm

Max. belading tas 5 kg

LEVERINGSOMVANG

- Rollator TAiMA
- Stokhouder linkerkant / rechterkant monteerbaar 
- Nettas
- Gebruiksaanwijzing

REINIGING / ONDERHOUD / OPNIEUW GEBRUIKEN

Reiniging 
De rollator moet regelmatig schoon worden gemaakt en gedesinfecteerd. 
Gebruik daarvoor een mild zeepsop zonder schuurmiddel. U kunt met 
vrij verkrijgbare middelen desinfecteren. Gebruik geen stoomreinigers en 
geen schurende of bijtende schoonmaakmiddelen. 

Onderhoud 
De TAiMA is grotendeels onderhoudsvrij. Als u vaststelt dat de remmen 
minder goed werken, de wielen zwaarder draaien of als er andere proble-
men optreden, breng uw rollator dan voor onderhoud naar uw vakhandel. 

Opnieuw gebruiken 
Denk er bij het overdragen van de rollator aan de nieuwe gebruiker aan, 
dat u alle voor veilig gebruik nieuwe gebruiker aan, dat u alle voor veilig 
gebruik De rollator moet door de vakhandel - zoals hierboven beschreven 
- worden gecontroleerd, gereinigd en voor het opnieuw gebruiken in een 
optimale toestand worden gebracht. 

GARANTIE

De garantieperiode voor het aluminium frame bedraagt 5 jaar, voor alle 
andere onderdelen 24 maanden. 
De garantie geldt niet voor slijtage en bij ondoelmatig gebruik van de 
rollator.

ACCESSOIRES (OPTIONEEL)

Rugbeugel “Standard” gevoerd 
Art. 290007

Rugbeugel “Komfort” gevoerd, extra breed
Art. 290038

Eenhandig remsysteem, links of rechts
Art. 290105 / 290104
(alleen mogelijk bij PU-banden)

Paraplu ter bescherming tegen regen en zon incl. houder. 
Art. 601270 (rood)
Art. 601271 (bruin - grijs)

Rollatortas
Art. 290102 

Cover, grijs
Art. 297002

Dietz GmbH Reha-Produkte 
Reutäckerstrasse 12 
76307 Karlsbad Ittersbach       
Fax: +49 (0) 7248 / 9186 - 86 
Fon: +49 (0) 7248 / 9186 - 0
www.dietz-reha.com


