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Inleiding

Gefeliciteerd met de keuze van uw nieuwe rollator 
Kwaliteit en functionaliteit zijn sleutelbegrippen bij alle Handicare-producten.
 
Wij horen heel graag van u wat uw ervaringen zijn met de rollator. Op die manier 
kunnen wij onze producten nog verder verbeteren.

Voor uw eigen veiligheid en om de mogelijkheden van uw nieuwe rollator 
optimaal te kunnen benutten, raden wij u aan om deze gebruikershandleiding 
zorgvuldig door te lezen, voordat u de rollator in gebruik neemt.

De Handicare Gemino in het kort
De Handicare Gemino kan zowel binnen als buiten worden gebruikt. Er zijn vele 
instelmogelijkheden en de rollator kan eenvoudig aan elke individuele gebruiker 
worden aangepast. De Handicare Gemino is uitgerust met stabiele wielen die 
gemakkelijk draaien en remmen die eenvoudig te hanteren zijn. 

De Handicare Gemino is inklapbaar en kan op die manier gemakkelijk worden 
vervoerd. Ook in ingeklapte positie staat de rollator rechtop, zodat u ook dan de 
rollator als steun kunt gebruiken. 
 

Handicare AS
Postboks 163
1501 Moss
Noorwegen

www.Handicare.com
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De onderdelen van de rollator

Voor een goed begrip van deze handleiding is het belangrijk dat u de meest 
voorkomende benamingen kent die wij gebruiken voor de verschillende 
onderdelen van de rollator.
Bestudeer onderstaande tekening en kijk waar de genoemde onderdelen zich op 
uw rollator bevinden.
De onderdelen van uw rollator kunnen enigszins afwijken van de rollator die u 
hieronder in fi guur 1 ziet. 

   Duwhandgreep
   Remhendel
   Zitting
   Mand
   Remkabel
   Zijframe
   Kruis
   Kantelstang
   Hendel voor 

hoogteverstelling
   Lus voor het inklappen van 

de rollator
   Remblokje met 

kantgeleider
   Draaghandgreep en 

mandhouder
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Bij ontvangst van de Handicare Gemino 

Montage Figuur 2
De rollator wordt standaard volledig gemonteerd geleverd. Het enige wat u hoeft 
te doen is: 

• De rollator uitklappen

• De duwhandgrepen op de juiste hoogte instellen

• Eventuele accessoires aanbrengen

Figuur 2

Verpakking
Lever de verpakking in op een daartoe geschikte plaats. Het plastic en het karton 
dat afkomstig is van de verpakking kan worden hergebruikt.
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Het gebruik van de rollator

Looprem Figuur 4
Controleer elke dag of de remmen werken, 
voordat u de rollator gaat gebruiken.

• Als u tijdens het lopen de snelheid van 
de rollator wilt verminderen, knijpt u in 
de remhendels. 

• Probeer niet met de rollator te gaan 
lopen als de remmen vergrendeld zijn. 
Als u met de rollator gaat lopen terwijl 
de remmen geheel of gedeeltelijk zijn 
vergrendeld, leidt dat tot slijtage van 
de banden en de remmen, en dat kan 
weer tot een verslechtering van de 
remeigenschappen leiden. 

• Gebruik de rollator niet wanneer de remmen defect zijn.

Figuur 4

Figuur 5

Parkeerrem Figuur 4
• Duw de remhendel naar beneden om de parkeerrem in te schakelen. U hoort 

een zachte klik wanneer de parkeerrem wordt ingeschakeld.

• Trek de remhendel weer naar boven om de parkeerrem uit te schakelen.

 Gebruik de parkeerrem altijd wanneer u stopt 
of de rollator parkeert.

 Gebruik de parkeerrem altijd wanneer u op de 
zitting gaat zitten.

Looprem

Parkeerrem

Zitting Figuur 5
• Zorg ervoor dat de parkeerrem is 

ingeschakeld voordat u gaat zitten.

• Als u zit, moet uw rug altijd naar de 
looprichting gekeerd zijn.

• Een band ter ondersteuning van de rug 
is leverbaar als accessoire. 
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Lopen met de rollator 
De juiste steun en de veiligste manier van lopen bereikt u door rechtop te 
lopen, met gestrekte heupen, met de rollator dicht bij het lichaam, terwijl u naar 
voren kijkt.

 Duw de rollator niet te ver voor u uit. Dat kan leiden tot een verkeerde 
belasting of vallen.

Figuur 6

Het gebruik van de rollator
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Het gebruik van de rollator

Figuur 7

Figuur 8

Hindernissen nemen, 
kantelstang Figuur 7
Zet uw voet op de kantelstang om de 
voorwielen van de rollator omhoog 
te kantelen, als u een stoeprand, een 
drempel of een andere hindernis moet 
nemen.

Kantgeleider Figuur 8
De Gemino is uitgerust met kantgeleiders 
   die voorkomen dat de achterwielen 
vast blijven zitten achter uitstekende 
hindernissen zoals deurposten of hoeken.
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De rollator inklappen 
Figuur 9
Als de rollator helemaal is ingeklapt, 
wordt deze automatisch vergrendeld. 

• Trek de lus    naar boven om de 
rollator in te klappen. Als de rollator 
helemaal is ingeklapt, wordt deze 
vergrendeld en hoort u een zachte klik.

De rollator uitklappen 
Figuur 10
Als de rollator helemaal is uitgeklapt, 
wordt deze automatisch vergrendeld. 

• Duw de zijbuizen uit elkaar totdat u 
een zachte klik hoort als de rollator 
helemaal is uitgeklapt. 

• Overtuig uzelf ervan dat de rollator 
vergrendeld is, voordat u deze 
gebruikt.

De rollator optillen en dragen 
Figuur 11
De draaghandgrepen kunnen het 
gemakkelijkst worden vastgepakt als de 
rollator is ingeklapt. 

• U kunt de rollator het best optillen 
in ingeklapte positie. Als u daarbij 
de draaghandgrepen gebruikt, is 
het gewicht het meest gelijkmatig 
verdeeld.

Figuur 9

Figuur 10

Figuur 11

Het gebruik van de rollator

Wees bedacht op 
beknellingsgevaar bij het in- en 

uitklappen van de rollator.
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Hoogte van de duwhandgreep  
Figuur 12 en 13
Om de juiste loophouding te bereiken en 
een verkeerde belasting te voorkomen, 
moeten de duwhandgrepen zo worden 
ingesteld, dat de gebruiker rechtop kan 
lopen, tegen de rollator aan, zonder zijn 
rug te krommen.

Figuur 13

Figuur 12

Instellen van de rollator

• Trek de hendel omhoog.

• Duw of trek de duwhandgreep naar 
de gewenste hoogte.

• Laat de hendel weer los. De 
duwhandgreep wordt automatisch 
op de juiste hoogte vergrendeld.
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Figuur 14

Geheugenfunctie voor de juiste hoogte van de duwhandgreep  
Figuur 14
De geheugenfunctie maakt het mogelijk om de duwhandgreep snel op de juiste 
hoogte terug te zetten, als deze gewijzigd is (bijv. bij transport).  

• Voordat u de geheugenfunctie activeert, moet u bepalen wat de juiste hoogte 
van de duwhandgreep is.

• Draai schroef    helemaal los met behulp van een 3 mm inbussleutel.

• Trek de duwhandgreep uit het frame omhoog.

• Draai de geheugenpal    90° en trek deze naar buiten. 

• Bevestig de pal op de gewenste hoogte. U kunt de duwhandgreep nu niet 
meer hoger instellen dan de positie van de geheugenpal, maar u kunt deze 
nog wel helemaal naar beneden duwen, bijv. bij transport.

• Zet de hendel voor de hoogteverstelling    goed vast als u de duwhandgreep 
weer bevestigt.

• Draai schroef    weer vast.

Instellen van de rollator
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Instellen en afstellen van de remmen Figuur 15
De remmen moeten zo zijn afgesteld, dat op beide wielen evenveel remkracht 
wordt uitgeoefend. De afstand tussen het remblokje en de rem moet ca. 2 mm 
bedragen. Als de parkeerrem is ingeschakeld, moet het remblokje niet tegen het 
rubber van het wiel worden aangeduwd. Dit kan het wiel beschadigen.

• Draai de borgmoer    los.

• Stel de rem af door de kabelspanner    naar binnen of naar buiten te draaien. 

• Test de rem door het wiel rond te draaien en de remhendel in te knijpen.  
Het wiel moet gemakkelijk ronddraaien.

Figuur 15

Instellen van de rollator
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• Voordat u de rollator gebruikt, moet u altijd controleren of de remmen werken.

• Overtuig uzelf ervan dat de rollator helemaal uitgeklapt en vergrendeld is, 
voordat u deze gebruikt.

• Gebruik altijd de parkeerremmen als u stopt of parkeert.

• Zorg ervoor dat de rollator op de juiste hoogte is ingesteld om een verkeerde 
belasting of vallen te voorkomen. Duw de rollator niet te ver voor u uit.

• Wees bedacht op eventueel beknellingsgevaar. Voorkom dat uw vingers 
bekneld raken tussen de bewegende delen van de rollator. Let vooral goed op 
bij het in- en uitklappen van de rollator.

• De gebruiker moet zich als een voetganger gedragen en zich niet op de weg 
begeven. Als u de rollator buiten gebruikt, gebruik dan reflectoren zodat u 
goed zichtbaar bent. 

• Gebruik de rollator niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld 
is. De rollator mag niet worden gebruikt voor het vervoer van personen of een 
zware last.

• Let goed op als er kinderen in de buurt zijn. De rollator is geen 
kinderspeelgoed.

• Het maximale gebruikersgewicht is 150 kg. 

• Het maximale gewicht dat de mand kan dragen is 5 kg.

• U moet de rollator regelmatig inspecteren om er zeker van te zijn dat alle 
schroeven en moeren (en alle andere bevestigingen) goed vastzitten.

• Breng geen veranderingen of wijzigingen in de constructie aan die van invloed 
kunnen zijn op de ingebouwde veiligheid.

• Gebruik de rollator niet als deze beschadigd is of anderszins niet goed 
functioneert.

• Gebruik uitsluitend door Handicare goedgekeurde accessoires.

Veiligheid
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Onderhoud

De onderhoudswerkzaamheden die in dit gedeelte worden beschreven, kunnen 
door de gebruiker zelf worden uitgevoerd. Overige onderhoudswerkzaamheden 
moeten worden verricht door bevoegd personeel van uw plaatselijke dealer of 
helpcenter. Voor informatie over reparaties of service kunt u zich wenden tot het 
dichtstbijzijnde helpcenter.

Reinigen van het frame
Het frame moet regelmatig worden schoongemaakt met lauw zeepwater. Als 
het frame erg vuil is, kunt u een ontvettingsmiddel gebruiken. Eventueel kan het 
frame ook met een hogedrukspuit worden gereinigd. Probeer in dat geval te 
voorkomen dat u de straal direct op de kogellagers richt. Droog de rollator na het 
schoonmaken goed af. Dat geldt ook als deze buiten in de regen is gebruikt. Als 
u een ontvettingsmiddel hebt gebruikt, moeten de bewegende delen opnieuw 
worden gesmeerd.

Reinigen van de remmen
Maak de remblokjes en remveren regelmatig schoon.

Reinigen van de mand
De mand is uitneembaar en kan apart worden gewassen. Handwas 40° C.

Omstandigheden die schade kunnen veroorzaken aan de 
rollator
Gebruik de rollator niet bij temperaturen onder -35° C of boven 60° C. Er zijn 
geen beperkingen met betrekking tot luchtvochtigheid of luchtdruk. Voor opslag 
van de rollator gelden verder geen eisen.

Schroeven en moeren
Schroeven en moeren kunnen na verloop van tijd enigszins los gaan zitten.  
Vergeet daarom niet deze regelmatig te controleren en eventueel vast te draaien.  
U kunt hiervoor ook een schroefborging gebruiken, bv. Locktite blauw nr. 243. 
Als een borgmoer verwijderd is geweest, verliest deze een deel van zijn borgende 
eigenschappen en moet daarom worden vervangen.

Desinfectie
Alleen bevoegd personeel mag de rollator desinfecteren. De rollator kan worden 
gedesinfecteerd met een desinfectiemiddel dat 70–80 % ethanol bevat. Gebruik 
geen desinfectiemiddelen die fenol of chloor bevatten.
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Periodieke controle
• Controleer of de remmen goed werken. Bijstellen indien nodig.

• Controleer of de wielen heel en onbeschadigd zijn.

• Zorg ervoor dat de rollator schoon is en dat alle bewegende delen goed werken.

• Controleer alle schroefverbindingen en stel deze bij indien nodig.

Onderhoud

Reparaties
Afgezien van kleine lakreparaties, het verwisselen van wielen en het bijstellen van 
de remmen moeten alle reparaties worden uitgevoerd door bevoegd personeel 
van uw dealer of het helpcenter.

Voor informatie over reparatie of service kunt u zich wenden tot het 
dichtstbijzijnde helpcenter.

Opslag
De rollator moet staande worden opgeslagen.
De rollator kan buiten worden opgeslagen.

Transport
Klap de rollator in voordat u deze vervoert. De rollator moet aan de beide 
draaghandgrepen worden opgetild en gedragen (zie pagina 9).

Til de rollator nooit op aan de remkabels of de zittinglus.
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Markering

Productnaam

Afmetingen

Max. gebruikersgewicht

CE-markering

Productiemaand en -jaar
Serienummer

CE-conformiteit
Dit product voldoet aan de eisen van EU-richtlijn 93/42 EEG voor medische 
hulpmiddelen. Op basis van de classificatieregels in Bijlage IX bij deze richtlijn 
wordt het product ingedeeld in klasse I. Deze verklaring van conformiteit is 
uitgegeven onder de verantwoordelijkheid van Handicare AS, gebaseerd op 
Bijlage VII bij deze richtlijn.
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Technische specificaties

Specificaties Afmetingen
  Hoogte vanaf de ondergrond tot de 

bovenkant van de duwhandgrepen 78–100 cm
  Totale lengte 65 cm
  Totale breedte 60 cm
  Breedte tussen de duwhandgrepen 47 cm
  Zittinghoogte 62 cm

Hoogte ingeklapt 80 cm
Lengte ingeklapt 65 cm
Breedte ingeklapt 23 cm
Draaicirkel 84 cm

  Voorwielen/achterwielen 20 x 3,6 cm
Totaal gewicht 7,14 kg
Max. gebruikersgewicht 150 kg
Max. gewicht in de mand 5 kg
Aanbevolen gebruikerslengte 150–200 cm

Figuur 16
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Technische specificaties

Materiaalbeschrijving
De rollator en de meeste onderdelen zijn vervaardigd van een speciale 
aluminiumlegering. 

Gebruik
De rollator kan zowel binnen als buiten worden gebruikt, op een vlakke en 
stevige ondergrond. 
De rollator is ontwikkeld voor mensen met een verminderde spierkracht, een 
verminderde beweeglijkheid, een verminderde mobiliteit en een verminderde 
stabiliteit.

Afvalverwerking
Afval afkomstig van de verpakking en onderdelen van de rollator kunnen 
behandeld worden als gewoon afval. Dat geldt ook voor de rollator zelf. Het 
hoofdbestanddeel van de rollator is aluminium, dat gemakkelijk kan worden 
omgesmolten. Het plastic en het karton dat afkomstig is van de verpakking kan 
worden hergebruikt.
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Procedure voor hergebruik

Formulier hergebruik
De rollator is geschikt voor hergebruik

 F Controleer of de remmen goed werken

 F Stel de remmen opnieuw af indien nodig

 F Controleer of de remhendels in de juiste positie staan

 F Maak de remblokjes schoon

 F Maak de remveren schoon

 F Controleer of de wielen heel en onbeschadigd zijn 

 F Vervang beschadigde of versleten wielen

 F Zorg ervoor dat de rollator schoon is

 F Controleer of alle bewegende delen goed werken

 F Controleer alle schroefverbindingen en stel deze bij indien nodig

 F Controleer de wielophanging en vervang deze indien nodig

 F Zorg ervoor dat de rollator hygiënisch schoon is
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Accessoires

• Krukkenhouder

• Tafel

• Paraplu

• Rugsteun

• Geavanceerde tas/mand
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Garantie

Garantie: Deze garantie geldt voor alle nieuwe Handicare-rollators die verkocht zijn 
door erkende Handicare AS dealers.
Voor het product geldt een garantie van twee jaar vanaf de leverdatum. Handicare 
AS garandeert dat het product geen gebreken vertoont in materiaal en afwerking, en 
dat het voldoet aan alle eisen die in de verkoopbrochure staan vermeld. Handicare 
AS garandeert gratis reparatie, onderhoud en vervanging van eventuele defecte 
onderdelen, onder voorwaarde dat deze schade is ontstaan bij normaal gebruik zoals 
beschreven in de gebruikershandleiding.

Alle claims m.b.t. service en vervanging van onderdelen die geacht worden onder de 
hieronder vermelde beperkte garantie te vallen, moeten binnen 45 dagen schriftelijk 
bij Handicare AS worden ingediend om in aanmerking te komen voor vergoeding. 

Uitsluitingen en beperkingen
• Apparatuur die is ingesteld door anderen dan Handicare AS of een 

vertegenwoordiger van het helpcenter, valt niet onder deze garantie.
• Banden, binnenbanden en bekleding vallen niet onder deze garantie.
• Schade aan accessoires valt niet onder deze garantie.
• Apparatuur die onverantwoordelijk is behandeld of die gebruikt is in strijd met de 

richtlijnen in onze gebruikershandleiding, valt niet onder deze garantie.

Procedure bij garantieclaims
Apparatuur die niet naar tevredenheid functioneert, moet worden geretourneerd aan 
de erkende Handicare AS dealer waar de apparatuur gekocht is. De dealer zal zorg 
dragen voor de noodzakelijke reparatie en service. Handicare AS zal zijn uiterste best 
doen om de dealer te voorzien van de onderdelen die nodig zijn om de reparatie uit 
te voeren, maar de garantie dekt noch de verzending van apparatuur naar en van 
de dealer, noch een vervangende rollator voor de koper wanneer diens rollator in 
reparatie is.

Indien de koper niet in staat is de apparatuur te retourneren aan de erkende 
Handicare AS dealer waar deze is gekocht, dient de koper contact op te nemen 
met het hoofdkantoor van Handicare AS in Noorwegen, tel. +47 69 24 44 00. Het 
hoofdkantoor zal hem de naam van een erkende dealer geven die de onder de 
garantie vallende reparatie kan uitvoeren. Bij alle communicatie met de dealer moet 
de koper het modelnummer, het serienummer, de aankoopdatum en het defect aan 
de apparatuur vermelden.
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Notities
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Notities

Waarschuwing: de inhoud van deze gebruikershandleiding is uitsluitend informatief bedoeld. Deze 
informatie kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd en mag daarom niet worden 
beschouwd als een verplichting van de kant van Handicare Produksjon AS. Handicare Produksjon 
AS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, juridisch noch financieel, voor eventuele fouten of 
onnauwkeurigheden in deze gebruikershandleiding. Alle producten in deze gebruikershandleiding zijn 
geregistreerde handelsmerken. Ze mogen niet in een andere context mogen worden gebruikt zonder 
toestemming van Handicare Produksjon AS.
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Geproduceerd door:

Handicare AS

www.Handicare.com


