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Fabrikant: 
Inova 

Radonstraat 169 

2718 SV  Zoetermeer 

Registered design 

1. PAROLLA®2 Paraplu* 

2. PAROLLA®2 Arm 

3. PAROLLA®2 Montageklem 

4. PAROLLA®2 Paraplu klem 

5. Klemblok 

6. Klemblok afdekplaat 

 

7. M6x90 inbusbout 

8. M6x55 inbusbout 

9. M6x16 inbusbout 

10. M6 sluitring 

11. 5mm inbussleutel 

12. M6x70 inbusbout 

PAROLLA 2 
SECOND EDITION 

® 

Gefeliciteerd met uw aankoop van dit kwalitatief hoogwaardig en zeer 

functioneel product! 
Het paraplu mobiliteitssysteem voor de rollator gebruiker. Beschermt uw tegen regen en zonneschijn! 

 
Het PAROLLA®2 systeem is zowel links als rechts op de rollator te plaatsen. Indien er een stokhouder aanwezig is en gebruikt wordt adviseren wij u 

het PAROLLA®2 systeem aan de andere zijde van de rollator te plaatsen. 
 

Stap 1: Monteer de PAROLLA®2 Montageklem (3) op de rollator. Indien deze ronde duwstangen heeft zie A, bij ovale duwstangen zie B. 

A: PAROLLA®2 Montageklem op ronde duwstangen B: PAROLLA®2 Montageklem op ovale duwstangen 

A1: Pak de M6x55 inbusbouten (8), duw deze beide inbusbouten door de 

twee gaten welke in de afdekplaat voor het klemblok zitten (6). 

 

A2: Pak de helft van het klemblok (5) en schuif deze over de twee 

inbusbouten heen. (zie afbeelding A) 

A3: Duw dit halve klemblok inclusief twee inbusbouten en afdekplaat van 

binnenuit op de linker of rechter duwstang van uw rollator. Pak de tweede helft van het klemblok (5) 

en schuif deze over de twee inbusbouten heen zodat de duwstang ingesloten wordt. Het 

schroefdraad van de inbusbouten wijst dus naar buiten! (zie afbeelding B) 

A5: Schuif het geheel zo hoog mogelijk op de duwstang 

zonder dat het de vrijheid van andere onderdelen 

belemmert. Draai nu de twee inbusbouten met de 5mm 

inbussleutel (11) stevig vast, zorg hierbij dat deze 

gelijkmatig aangedraaid worden voor een optimale 

klemming van het klemblok. (zie afbeelding D) 

B1: Pak de M6x70 (12) of M6x90 inbusbouten (8), duw deze beide 

inbusbouten door de twee gaten welke in de afdekplaat voor het klemblok 

zitten (6). Let op, bij de Topro Troja dienen de M6x55 inbusbouten 

gebruikt te worden, bij de Travixx Nitro rollator de M6x70! 

 

B2: Pak de helft van het klemblok (5) en schuif deze over de twee 

inbusbouten heen. (zie afbeelding E) 
B3: Duw dit halve klemblok inclusief twee inbusbouten en afdekplaat vanaf 

achteren op de linker of rechter duwstang van uw rollator. Pak de tweede helft van het klemblok (5) 

en schuif deze over de twee inbusbouten heen zodat de duwstang ingesloten wordt. Het 

schroefdraad van de inbusbouten wijst dus naar voren! (zie afbeelding F) 

B5: Schuif het geheel zo hoog mogelijk op de duwstang 

zonder dat het de vrijheid van andere onderdelen 

belemmert. Draai nu de twee inbusbouten met de 5mm 

inbussleutel (11) stevig vast, zorg hierbij dat deze 

gelijkmatig aangedraaid worden voor een optimale 

klemming van het klemblok. (zie afbeelding H) 

A4: Pak de PAROLLA®2 Montageklem (3) en houd deze aan de buitenzijde van de rollator tegen 

de twee inbusbouten welke door het klemblok uitsteken. Zorg ervoor dat de ronde draaiknop van 

de PAROLLA®2 Montageklem aan de voorzijde van de rollator zit. De gaten welke. voorzien 

zijn van schroefdraad komen overeen met de twee inbusbouten, draai deze elk met de hand een 

slag vast. (zie afbeelding C) 

B4: Pak de PAROLLA®2 Montageklem (3) en houd deze aan de voorzijde van de rollator tegen de 

twee inbusbouten welke door het klemblok uitsteken. Zorg ervoor dat de ronde draaiknop van de 

PAROLLA®2 Montageklem aan de buitenzijde van de rollator zit. De gaten welke voorzien zijn 

van schroefdraad komen overeen met de twee inbusbouten, draai deze elk met de hand een slag 

vast. (zie afbeelding G) 

A6: Steek de M6x16 inbusbout (9) door M6 sluitring (10) en schroef deze zoals weergegeven in 

afbeelding L vast op de PAROLLA®2 Arm (2). Let op, de vertandingen dienen goed in elkaar te 

vallen onder een hoek van 90 graden. (de E van ‘REGISTERED DESIGN’ dient in lijn te liggen 

met de kunststof nokken, zoals te zien in afbeelding K) 

Stap 2: Montage van de PAROLLA®2 Arm. Indien het PAROLLA®2 systeem links op de rollator geplaatst wordt zie A, indien rechts zie B. 

E 90° 

(Rechts) 
E 90° 

(Links) 

A: PAROLLA®2 Arm voor links geplaatst systeem B: PAROLLA®2 Arm voor rechts geplaatst systeem 

B6: Steek de M6x16 inbusbout (9) door M6 sluitring (10) en schroef deze zoals weergegeven in 

afbeelding N vast op de PAROLLA®2 Arm (2). Let op, de vertandingen dienen goed in elkaar te 

vallen onder een hoek van 90 graden. (de E van ‘REGISTERED DESIGN’ dient in lijn te liggen 

met de kunststof nokken, zoals te zien in afbeelding M) 

PCS1010 / PCS1020 

PAROLLA®2 Compleet systeem 

Bij rollatoren met ronde duwstangen is het mogelijk de hoek van het PAROLLA®2 Systeem aan te passen door middel van 

het verdraaien van de kartelschijf op de PAROLLA®2 Montageklem. Deze kartelschijf is te verstellen door middel van het 

losdraaien van de M6 inbusbout welke aanwezig is. Zorg ervoor dat bij het vastdraaien de kartels goed in elkaar vallen. Bij 

sommige rollatoren (zoals afgebeeld bij afbelding I) is dit noodzakelijk om de paraplu goed gepositioneerd te krijgen. 

 

Indien rollator onderdelen de PAROLLA®2 Arm in neerwaartse toestand belemmeren, is het mogelijk deze in hoek te 

verstellen zoals hierboven vermeld is. Ook kan de PAROLLA®2 Montageklem lichtelijk naar buiten gedraaid gemonteerd 

worden. Dit verdraaien gebeurt door middel van het los draaien van het klemblok, deze te verdraaien en vervolgens weer 

aan de draaien. (zie afbeelding J) 
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Extra verstelmogelijkheid bij ronde duwstangen 

Montagehandleiding 
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1. PAROLLA®2 Paraplu* 

2. PAROLLA®2 Arm 

3. PAROLLA®2 Montageklem 

4. PAROLLA®2 Paraplu klem 

5. Klemblok 

6. Klemblok afdekplaat 

 

7. M6x90 inbusbout 

8. M6x55 inbusbout 

9. M6x16 inbusbout 

10. M6 sluitring 

11. 5mm inbussleutel 

12. M6x70 inbusbout 

 

PAROLLA 2 
SECOND EDITION 

® 

PCS1010 / PCS1020 

PAROLLA®2 Compleet systeem 

Indien u het PAROLLA®2 Systeem niet gebruikt zijn zowel de PAROLLA®2 Paraplu als de PAROLLA®2 Arm volledig te 

verwijderen. In deze situatie wordt er vanuit gegaan dat de paraplu in ingeklapte toestand aanwezig is, zoals te zien op 

afbeelding C. 

 

1: Neem de PAROLLA®2 Paraplu uit de PAROLLA®2 Paraplu klem door middel van het losdraaien van draaiknop 2. Berg de 

paraplu veilig op. 

 

2: Draai de draaiknop 1 los en schuif de PAROLLA®2 Arm bovenlangs uit de PAROLLA®2 Montageklem. 

 

Tip, indien het PAROLLA®2 Systeem regelmatig gebruikt wordt raden wij u aan de PAROLLA®2 Arm op de rollator te 

aanwezig te laten. 
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PAROLLA®2 Compleet Systeem verwijderd 

PAROLLA®2 Paraplu verwijderd 

PAROLLA®2 Paraplu ingeklapt 

PAROLLA®2 Paraplu uitgeklapt 

Indien u het PAROLLA®2 Systeem regelmatig gebruikt is het handig de PAROLLA®2 Arm op de rollator aanwezig te laten. 

Hieronder wordt beschreven hoe de PAROLLA®2 Arm geplaatst kan worden  zodat deze zonder PAROLLA®2 Paraplu geen 

hinder veroorzaakt. In deze situatie wordt er vanuit gegaan dat enkel de PAROLLA®2 Montageklem aanwezig is, zoals te zien 

op afbeelding A. 

 

1: Pak de PAROLLA®2 Arm vast en schuif deze vanaf boven in de PAROLLA®2 Montageklem. Schuif deze zo ver mogelijk 

naar beneden zonder dat deze onder het wiel komt. 

 

2: Draai de PAROLLA®2 Arm in lijn met het duwhandvat en fixeer de PAROLLA®2 Arm door middel van het vastdraaien van 

de draaiknop 1. 

 

Tip, indien de PAROLLA®2 Arm u in de weg zit kunt u deze lichtelijk naar buiten wegdraaien. 

Het inklappen van de PAROLLA®2 Paraplu wordt hieronder beschreven. In deze situatie wordt er vanuit gegaan dat de 

PAROLLA®2 Arm al ingeklapt is, zoals te zien op afbeelding B. 

 

1: Klap de PAROLLA®2 Paraplu in en doe het klittenband eromheen. Houd deze met de punt naar beneden vast. 

 

2: Schuif de PAROLLA®2 Paraplu vanaf onder in de PAROLLA®2 Paraplu klem en klem deze vast met draaiknop 2. 

 

3: Controleer dat zowel draaiknop 1 als draaiknop 2 goed vastzitten. 

 

Let op, bij sommige lage rollatoren kan de PAROLLA®2 Paraplu aan de onderkant teveel uitsteken. Controleer ten alle 

tijden dat de PAROLLA®2 Paraplu boven de wielen blijft. 

Het uitklappen van de PAROLLA®2 Paraplu wordt hieronder beschreven. In deze situatie wordt er vanuit gegaan dat de 

paraplu in ingeklapte toestand aanwezig is, zoals te zien op afbeelding C. 

 

1: Verwijder de PAROLLA®2 Paraplu uit de PAROLLA®2 Arm en leg deze tijdelijk opzij. Draai draaiknop 1 los en positioneer 

de arm dusdanig dat de PAROLLA®2 Paraplu klem op borsthoogte zit. 

 

2: Pak de paraplu vast, houd deze van uw af en open deze. Zet vervolgens de paraplu in de paraplu klem en zet deze met 

draaiknop 2 vast. 

 

3: Indien nodig kunt u nu de hoogte van de paraplu nog wat verstellen. Dit gebeurt door middel van het losdraaien van 

draaiknop 1, de arm is dan wat omhoog en omlaag te plaatsen. 

 

Indien u merkt dat bij gebruik van de PAROLLA®2 Paraplu de weersomstandigheden invloed heeft op de stabiliteit van 

de rollator dient u deze direct in te klappen. 

*De afgebeelde paraplu kan afwijken met het geleverde exemplaar. 

 

Garantie: 12 maanden op het PAROLLA®2 Systeem uitgezonderd gebreken als gevolg van verkeerd gebruik. 

Geen Garantie: De PAROLLA®2 Paraplu en PAROLLA®2 Superplu zijn een gebruiksartikel en daar kunnen wij geen garantie aan verlenen. 

Fabrikant: 
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Radonstraat 169 

2718 SV  Zoetermeer 

Registered design 
Gebruikshandleiding 


