Hoe vouwt u de Rollz Flex uit en weer in?
De allereerste keer is het even wennen. Openvouwen of openklappen vereist een
handigheidje. Als u eenmaal weet hoe, vouwt u de Rollz Flex rollator makkelijk uit en weer
in.

Openvouwen, openklappen of uitvouwen van de Rollz Flex rollator
Zo vouwt u hem open:
• Ga achter de dichtgevouwen Rollz Flex staan.
• Trek met de linkerhand het handvat aan de gazen zitting omhoog, scheef naar links
(Stap 1 op de tekening).
• Trek met rechts tegelijk het frame wat naar buiten.
• Trek daarna het frame met beide handen verder naar buiten (Stap 2).
• Duw de zijkanten van de zitting naar beneden tot ze vast klikken, u hoort dan een zachte
‘klik’ (Stap 3).
• Klik de duwbeugel in het midden naar voren (Stap 4).
• Vergrendel hem door de vergrendelknop naar u toe te klikken (Stap 5).
• Nu is hij gebruiksklaar. Stel de duwbeugel op de juiste hoogte in.

Opvouwen, inklappen of invouwen of van de Rollz Flex rollator
Zo vouwt u hem in:
• Haal eerst de boodschappen of andere spullen uit de tas,
eventueel met binnentas en al (Stap 1).
• Ga achter de Rollz Flex staan.
• Zet de duwbeugel in de laagste stand om de rollator zo compact mogelijk in te klappen.
• Zet de duwbeugel in de rollatorstand, helemaal naar voren, zoals op de afbeelding.
• Trek het handvat in de zitting (aan het lint zit het vergrendelhaakje onder de zitting vast)
recht omhoog. Nu klapt hij al een beetje in.
• Ontgrendel de duwbeugel, klik de vergrendelknop naar voren (Stap 3).
• Trek de duwbeugel in het midden licht naar u toe (Stap 4).
• Duw beide zijden van het frame helemaal naar elkaar toe.

Ingeklapt!

Het is even oefenen, we hopen dat het u snel lukt om dit soepel te doen. U kunt ook op de demovideo
zien hoe het uitklappen gaat. Het is even oefenen, we hopen dat het u snel lukt om dit soepel te doen.
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