
 

 

Gebruiksaanwijzing Onderarmschalen : 
 
Lees vóór het in gebruik nemen van dit product deze 
gebruiksaanwijzing aandachtig door. 
 
De onderarmschalen met verticale handvatten zijn 
ontwikkeld als oplossing voor gebruikers die niet met 
uitgestrekte armen kunnen lopen of voor wie het veiliger 
is op de onderarmen te leunen.  
 
ONDERARMSCHAAL 
De onderarmschaal bestaat uit 3 delen: 
 

1. Onderbuis met fixatie hendel(5). 
2. Koppelstuk en armbedje met fixatie hendel(5). 
3. Zijflappen. 
4. Insteekbuis met handvat en remhendel. 
5. Fixatie hendel. 
6. Butterfly hendel. 

 
 
PLAATSEN ONDERARMSCHAAL 
Plaats de onderbuis (1) in de rollator zorg ervoor dat het 
bovenste gedeelte van de buis verticaal staat. 
Plaats de fixatie hendel(5) die op de buis zit altijd aan de 
buitenkant van de rollator. Draai de fixatie butterfly 
hendel(6) van de rollator vast. 
 
Plaats nu het koppelstuk met armbed(2) in de 
onderbuis(1) en zet deze in een hoek van 15(graden) 
naar binnen draaien. 
Door middel van de fixatie hendel(5) op de onderbuis zet 
u het koppelstuk(2) vast. 

 

 
U kunt nu de insteekbuis met remhendel(4)  in het 
koppelstuk(2) plaatsen. Doormiddel van de fixatie 
hendel(5) die onder het armbedje zit kunt u de 
insteekbuis(4) vast zetten. 

 
Maak altijd gebruik van de Zijflappen(3) die op het 
armbedje(2) gemonteerd zitten. 
 
HANDGREPEN 

Instellen hoogte van de 
onderarmschalen. Draai de 
fixatie Butterfly hendel(6) 
van de rollator los. Trek de 
onderarmschaal omhoog 
tot de gewenste hoogte, 
maximaal tot het gladde 

deel van de 
duwbuis, 
echter tot de 
markering 
maximum (zie 
pijl op de 
linker foto hier 
naast), het 
gladde deel 
mag niet 
zichtbaar zijn. 

Draai de fixatiehendel weer goed vast, zodanig 
dat de handgrepen niet meer bewogen kunnen 
worden. 



 

 

 
GEBRUIK van DE PREMIS 
LOOP-PARKEERREM 
REMMEN: Om te remmen met  de Premis Loop Parkeer 
remmen. Knijp beide zwarte 
handremmen in. 
 
PARKEREN: Druk de zwarte hendels 
naar beneden tot deze vast klikken.  
 
Parkeerrem ontgrendelen. Knijp de beide handremmen 
helemaal in en laat deze weer los. 
 
DE PREMIS DRUKREM 
REMMEN: Om te remmen met de  
Drukremmen. Oefen druk uit op 
handvatten om te remmen. 
Gewicht gebruiken om volledig  
tot stilstand te komen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor een betere loophouding en meer comfort 
kunnen de handgrepen maximaal 15 graden naar 
binnen worden gedraaid (evenwijdig aan de stand 
van de fixatie hendel). Draai de fixatiehendel weer 
goed vast, zodanig dat de handgrepen niet meer 
bewogen kunnen worden 
 
JAARLIJKSE CONTROLE 
Het verdient aanbeveling eens per jaar de 
draaiende delen te laten smeren, alle schroeven 
en moeren aan te laten draaien, de remkabels te 
laten controleren en af te stellen en de banden op 
slijtage te laten controleren. Hiermee blijft de 
goede werking van uw Delta/rollator 
gegarandeerd.  
 
De Provo rollator kan met een zachte vochtige 
doek schoon gemaakt worden, eventueel kan er 
een huishoudschoonmaakmiddel gebruikt 
worden.  
 
Schuurmiddelen en agressieve 
schoonmaakmiddelen tasten de kunststof 
onderdelen, de coating en de chroomlaag van de 
handvatten aan.  
 
KWALITEIT & KEURMERKEN 

De Provo rollators voldoen aan de 
eisen van de normen EN 12182, 
EN 1285 en EN-ISO 11199-2.  
 
De Provo rollators, voorzien van 
Premis Loop parkeerremmen 
voldoen aan de KboH richtlijn L-01 
en zijn GQ goedgekeurd.  
 

Alle Provo rollators zijn voorzien van een CE label 
met relevante product informatie volgens 
onderstaand voorbeeld. 
 
 
GEBRUIKTE MATERIALEN 
Alle gebruikte materialen zijn te recycleren, vrij 
van PVC en vrij van giftige stoffen.  
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