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Onderhoud

Uw rollator heeft minimaal onderhoud nodig. Om hem jarenlang probleemloos te blijven
gebruiken, raden we wel aan om uw rollator regelmatig te inspecteren.

2.1

Onderhoudsfrequentie
VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel of beschadiging

Reparaties en vervangingen mogen enkel uitgevoerd worden door opgeleid personeel, en enkel
originele onderdelen van Vermeiren mogen hierbij gebruikt worden.
De onderhoudsfrequentie hangt af van de frequentie en intensiteit van gebruik. Neem
contact op met uw vakhandelaar om een tijdschema vast te leggen voor
nazicht/onderhoud/reparatie.
Voor ieder gebruik
Kijk de volgende punten na:
• Alle onderdelen: aanwezig en niet beschadigd of versleten.
• Alle onderdelen: schoon, zie §2.3.
• Wielen, handgrepen, zit, rug (indien van toepassing): stevig bevestigd.
• Staat van de wielen, zie §2.3.1.
• Staat van de remmen: goed werkend.
• Staat van de frameonderdelen: geen vervorming, instabiliteit, zwakte of losse verbindingen.
• Zit (indien van toepassing): geen overmatige slijtage (bijv. gedeukte plekken, schade of
scheuren).
Contacteer uw vakhandelaar voor eventuele reparaties of vervanging van onderdelen.
Jaarlijks of vaker
Laat uw rollator nakijken en onderhouden door uw vakhandelaar, ten minste één keer per jaar of
vaker (zie §2.4). De minimale onderhoudsfrequentie is afhankelijk van het gebruik en moet
daarom besproken worden met uw vakhandelaar.

2.2

Verpakking en opslag

Om de rollator te verpakken of te bewaren, dienen volgende instructies te worden gevolgd:
• Zorg ervoor dat uw rollator droog wordt bewaard om schimmel of schade aan de bekleding
te voorkomen (temperatuur tussen +5° C en +40° C, luchtvochtigheid tussen 30% en 70%).
• Bescherm door voldoende afdekking of verpakking tegen roest en binnendringen van
vreemde voorwerpen (bijv. zout water, zeelucht, zand, stof).
• Sla alle gedemonteerde onderdelen duidelijk op (eventueel labelen), opdat bij het monteren
achteraf geen verwarring met andere producten mogelijk is.
• Alle componenten moeten onbelast worden opgeslagen (geen te zware voorwerpen op de
rollatoronderdelen leggen, nergens tussen klemmen, ...).

2.3

Schoonmaken

2.3.1 Wielen
De goede werking van de remmen hangt af van de staat van de banden, die onderhevig
zijn aan slijtage en verontreiniging (water, olie, modder,...).
Houd de wielen vrij van draden, haar, zand en vezels.
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2.3.2 Zit
•
•
•
•
•

Reinig de zit met een doek die met warm water is bevochtigd. Let op dat de zit niet te vochtig
wordt gemaakt.
Bij hardnekkige vlekken kunt u gebruik maken van een gangbaar schoonmaakmiddel.
Vlekken kunt u verwijderen met een sponsje of een zachte borstel.
Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen zoals oplosmiddelen, en gebruik geen harde
borstels of scherpe objecten.
Reinigen met stoom- en/of hogedrukreinigers is niet toegestaan.

2.3.3 Kunststof onderdelen
Reinig alle kunststofonderdelen van uw rollator met een gangbaar reinigingsmiddel voor
kunststof. Lees ook de speciale productinformatie. Gebruik alleen een zachte borstel of zachte
spons. Voorbeelden van kunststofonderdelen zijn handvatten, banden enz. ... .
2.3.4 Frame
Door de hoogwaardige oppervlaktebehandeling is een optimale corrosiebescherming
gegarandeerd. Wanneer de buitenste coating door krassen e.d. is beschadigd, kan u deze laten
repareren door uw vakhandelaar.
Gebruik voor het schoonmaken alleen warm water en algemeen verkrijgbare huishoudelijke
reinigingsmiddelen, evenals zachte borstels en doeken. Let op dat er geen vocht in de buizen
komt.

2.4

Inspectie

De volgende controles dienen minstens te worden uitgevoerd en gedocumenteerd door
geautoriseerde personen:
• Controle van het frame en het kruiswerk op plastische vervorming, scheurtjes en slechte
werking.
• Visuele controle op beschadiging van de verf (gevaar op corrosie).
• Functiecontrole van de wielen (vrijloop, rechtlijnigheid, asspeling, toestand van de velgen,
enz.).
• Controle of de schroefverbindingen goed aangedraaid zijn.
• Controle van de hoeveelheid smering op de metalen verbindingsstukken van de
beweegbare onderdelen.
• Toestand en grip van de geleiders en de assen bij de stuurwielen.
• Visuele controle van alle kunststof onderdelen op scheuren en breekbare punten.
• Controle op de werking van de zit en rug (vergrendeling, belasting, vervorming, slijtage door
belasting).
• Controleer de werking van alle verstelsystemen, bedieningshendels en instelschroeven.
• Werking van andere afneembare onderdelen (bv. rug, mandje, enz.).
• Werking van de kabels (plooien, binnendringen van vreemde voorwerpen),
bedieningshendels en instelschroeven.
• Volledige levering, gebruiksaanwijzing aanwezig?
Laat het onderhoud alleen in het onderhoudsplan opnemen wanneer minstens de hierboven
vermelde aspecten zijn gecontroleerd.

3

NL

Rollators
2020-01

NL
2.5

Disinfectie
VOORZICHTIG

•

Gevaar voor letsel of beschadiging

Ontsmetting mag enkel worden uitgevoerd door getraind personeel. Neem contact op met uw
vakhandelaar.
Draag gepaste beschermkledij. Het desinfectiemiddel kan bij contact met de huid irritaties
veroorzaken. Houd hiervoor ook rekening met de productinformatie van de betreffende
oplossingen.

•

Alle onderdelen van de rollator kunnen schoon worden gemaakt met een algemeen, huishoudelijk
ontsmettingsmiddel.
Alle maatregelen van de desinfectie van revalidatiemiddelen, hun componenten of andere
accessoires worden bijgehouden in het registratieformulier. Dit journaal bevat minstens de
volgende gegevens:
Datum van de
desinfectie

Oorzaak

Specificatie

Stof en concentratie

Handtekening

Tabel 1: Voorbeeld desinfectiejournaal
Afkortingen voor de gegevens:
V = Vermoeden van infectie

IF = Infectie

W = Herhaling

I = Inspectie

Voor meer informatie over ontsmetting kunt u contact opnemen met uw vakhandelaar. Hij/Zij helpt
u graag verder.

2.6

Hergebruik

Voor ieder hergebruik moet de rollator gedesinfecteerd, geïnspecteerd en onderhouden worden
volgens de instructies in deze handleiding.

2.7

Beëindiging van gebruik

Aan het eind van de levensduur dient u uw rollator af te voeren volgens de lokale milieuwetgeving.
U kunt best de rollator demonteren om transport van recycleerbare materialen te
vergemakkelijken.
Contacteer uw lokale centrum voor afvalverwerking, of bezorg het product terug aan uw
vakhandelaar. Hij kan het terugsturen naar de fabrikant die het op een correcte manier kan
verwerken en recycleren.
Verpakkingsmateriaal kan bij de betreffende plaatsen en recyclage-instellingen, of bij uw
vakhandelaar, afgegeven worden.
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Instructies voor de vakhandelaar
Deze handleiding is deel van het product en dient bij iedere product te worden
geleverd.
Versie: A, 2020-01

Alle rechten, inclusief vertaling, voorbehouden.
Niets uit deze handleiding mag geheel of gedeeltelijk in enige vorm (druk,
fotokopie, microfilm of ieder ander procedé) zonder de schriftelijke toelating
van de uitgever worden gereproduceerd of met behulp van elektronische
systemen worden verwerkt, gekopieerd of verspreid.
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