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1. Wij heten u welkom als gebruiker van de TOPRO Rollator! 
 
Elk product van TOPRO is ontwikkeld, ontworpen en gemaakt in Noorwegen. Het geavanceerde produc-
tiemateriaal, de kwaliteit en milieuvriendelijkheid, geeft een grote nauwkeurigheid en maximum kwaliteit 
aan het totale productieproces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Garantie 
 
TOPRO OLYMPOS heeft een garantieperiode van 5 jaar. Voor reparaties in de garantieperiode neemt u 
contact op met uw dealer. Er wordt geen garantie gegeven als de schade wordt veroorzaakt door onjuist 
gebruik of aan slijtage onderhevige onderdelen. (zoals bijvoorbeeld aan remblokken, remkabel, wielen, 
zitje en handvatten) 
 
Zijn er gebreken of vragen, neem contact op met uw dealer. 
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3. Leer uw TOPRO Rollator kennen 
 
 A Duwhandvat 
 B Remhendel 
 C Duwstang 
 D Remkabel 
 E  Transporthandvatten 
 F Fixatieklem 
 G Zitting 
 H Opklapkoord 
 I Boodschappennetje 
 J Zijframe 
 K Remmechaniek / stootrand 
 L Stapsteun 
 
De Troja is beschikbaar in drie maten: 
 
TOPRO Olympos S  (Small)   kleur zilver 
TOPRO Olympos M (Medium)   kleur donker  
        grijs 
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TOPRO Olympos   

Maat M - Medium S - Small 

Kleur Donker grijs Zilver 

Gebruikerslengte 150 - 195cm 135 - 170cm 

Maximaal gebruikersgewicht 150kg 125kg 

Hoogte handgrepen 760 - 950 mm 700 - 890 mm 

Maximale lengte 760 mm 720 mm 

Maximale breedte 690 mm 650 mm 

Tussen de handgrepen 500 mm 460 mm 

Zithoogte 600 mm 530 mm 

Draaicirkel 940 mm 865 mm 

Diameter wielen 275 mm 225 mm 

Breedte wielen 225 mm 200 mm 

Handgrepen Anatomisch Anatomisch 

Grijpafstand remhendel 65 mm 65 mm 

Hoogte opgevouwen 860 mm 780 mm 

Breedte opgevouwen 270 mm 270 mm 

Lengte opgevouwen 760 mm 720 mm 

Gewicht 8,6 kg 8,0 kg 

Artikelnummer 814300 814305 
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5. Veiligheid 
 
Voor u begint: 
• Meld (het) direct als u schade aan een  
 geleverd product ontdenkt 
• Let er bij het in en uitklappen op dat uw  
 vingers niet bekneld raken 
• Controleer altijd de remmen voor gebruik 
• De rollator is niet geschikt voor gebruikers 

boven de 150 kg (Olympos S 125 kg) 
• Het boodschappennetje kan met maximaal  
 10 kg belast worden 
• Gebruik de rollator niet voor zware goederen 

of vervoer van andere personen 
• Laat kinderen nooit met de rollator spelen 
 
In gebruik 
• Wanneer u de rollator niet gebruikt, gebruik 

dan altijd de parkeerremmen aan beide zijde 
A 

• Zorg ervoor dat beide parkeerremmen  
 geblokkeerd staan bij het gaan zitten of 
 weer opstaan A 
• De remmen kunnen ingeknepen worden B 

om snelheid te verminderen maar mogen 
niet voortdurend in de rempositie staan  

 tijdens het lopen 
• Zorg dat u zo dicht mogelijk bij de rollator 

loopt voor de juiste steun en veiligheid C 
• Loop recht, kijk vooruit en houdt uw rug 

recht D Dat is de makkelijkste manier om uw 
balans te houden 

• Duw de rollator niet te ver van u af omdat dit 
teveel onnodige spanning kan veroorzaken 
en u kunt vallen 

 
De TOPRO Olympos is ontworpen voor buiten  
gebruik. 
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6. Assembleren / aanpassen 
 
De TOPRO Olympos wordt gebruiksklaar afgele-
verd. U hoeft hem alleen uit te pakken, uiteen te 
klappen en de duwhandvatten op uw hoogte in te 
stellen. 
 
Uitklappen 
 
Voor het uitklappen van de rollator; open de fixatie-
klem A en duw beide zitstangen tegelijkertijd naar 
beneden en naar buiten B De zijframes vouwen uit 
elkaar. De zitstangen moeten naar beneden geduwd 
worden tot deze vast zitten. U hoort een klik. De  
rollator is nu vergrendeld in een uitgeklapte positie. 
 
Inklappen 
 
Trek aan het koord C en klap de zijframes naar  
elkaar toe. Wanneer de rollator niet wordt gebruikt of 
wordt vervoerd, fixeer dan de rollator met de fixatie-
klem D 
 
Verlagen van de duwhandvatten 
 
Schroef de duwhandvat fixatieknop E los (3-4  
slagen) en duw het duwhandvat naar beneden F het 
frame in. Draai de duwstang fixatieknop E vast. 
 
Hoogte verstelling van de duwhandvatten 
 
Schroef de duwstang fixatieknop E los (3-4 slagen) 
tot u de handvatten naar boven of beneden G kunt 
bewegen. Verstel de duwhandvatten in de gewenste 
positie tot hij blokkeert (klokt). Draai de duwstang 
fixatieknop vast E Stel beide handvatten op gelijke 
hoogte af. 
 
 
 
 
Het wordt aangeraden de handvatten op polshoogte 
af te stellen in een staande houding met afhangende 
armen. 
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7. Hoogte verstelling met geheugenfunctie 
 
 
U heeft de mogelijkheid de handvathoogte in te stellen 
als standaard afstelling, zodat u altijd automatisch uw 
ingestelde hoogte krijgt. Dit kan nodig zijn wanneer u 
de rollator vervoert of deze zo klein mogelijk opge-
klapt dient te worden. 
 
 
 
Bepaal de hoogte van de duwhandvatten. Tel de 
zichtbare gaten aan de achterzijde van het duwhand-
vat. Draai de duwstang fixatieknop A er volledig uit en 
trek het duwhandvat B uit het frame. Het vaste ge-
deelte C komt nu met het handvat uit het frame. Ver-
plaats het vaste gedeelte zodat het aantal gewenste 
gaten bereikt is. Plaats het memoryblokje D in het ga-
tenprofiel in het eerste gat onder het vaste gedeelte 
C. Duw het duwhandvat naar beneden E tot het vaste 
gedeelte vast zit. Draai de handvat fixatieknop A half 
aan, trek de duwhandvatten F omhoog tot ze stoppen 
en draai de handvat fixatieknop volledig aan A 
 
 
 
Vanaf nu zullen de duwhandvatten altijd in de ge-
wenste hoogte stoppen wanneer u de duwhandvatten 
uit het frame omhoog trekt. 
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8. Aanpassen / controleren van de remmen 
 
Draai de moer naast de rem los A. Breng de remka-
bel op spanning B door de stelschroef te verstellen 
C. Pas beide remblokken aan zodat de afstand tot 
het wieloppervlak ongeveer 2 mm is D. Zorg ervoor 
dat de remmen niet te strak worden afgesteld zodat 
ze te strak drukken in het rubber als de parkeerrem 
wordt gebruikt. 
 
Het gebruik van de remmen 
 
Controleer altijd de remmen voor gebruik. De rem-
hendel E aan de linker en rechterzijde, remmen aan 
de overeenkomstige zijde op het achterwiel. De wie-
len zijn gemaakt van een speciaal rubber dat een 
optimale remcapaciteit geeft op gladde oppervlak-
ten. 
 
Verkeerd gebruik kan onveilige situaties en 
schade aan de rollator veroorzaken: De rollator 
mag niet met kracht worden geduwd als de parkeer-
remmen in rempositie staan. Dit wijst op onjuist ge-
bruik en kan slijtage en scheuringen veroorzaken 
aan de rem en wielen. 
 
Parkeerremmen: Duw beide remhendels E naar 
beneden tot ze vast staan. Beide achterwielen staan 
nu geblokkeerd. Trek beide remhendels omhoog om 
de parkeerremmen weer vrij te geven. 
 
Remmen: Om te remmen terwijl u rijdt, dient u de 
remhendels F op te trekken. De remmen dienen niet 
als sleeprem gebruikt te worden. Dit betekent dat ze 
niet voortdurend in rem positie moeten staan gedu-
rende het rijden. Dit veroorzaakt ongewenste slijtage 
aan de wielen. 
 
Onderhoud van de remmen 
 
Maak regelmatig het remblok G en de remveer H 
schoon. De wielen kunnen worden vervangen als ze 
versleten of beschadigd zijn. 
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9. Zitting 
 
De parkeerremmen moeten in rempositie staan 
voordat u gebruik maakt van de zitting A. Duw 
beide remhendels B naar beneden tot ze vast 
staan. Beide achterwielen zijn nu geblokkeerd. 
De zitting geeft u de mogelijkheid te gaan zitten 
met uw rug naar het boodschappennetje C. De 
zitting van de TOPRO Olympos M heeft een zit-
belasting voor personen tot 150kg. Olympos S tot 
125kg. 
 
Boodschappennetje 
 
Het boodschappennetje D kan belast worden tot 
10 kg. Het boodschappennetje kan verwijderd en 
schoongemaakt worden. (Handwas 40°C) 
 
Anti stootrand 
 
De stootrand E is geplaatst voor de achterwielen 
en voorkomt dat u blijft hangen achter de deur-
post, meubels etc. 
 
Stapsteun functie 
 
Om een stoep of drempel te overbruggen, zet uw 
voet op de stapsteun F aan het achterwiel. 
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10. Afvoeren van de rollator 
 
 
De rollator is gemaakt van aluminium, plastic en polyes-
ter. De meeste delen kunnen gerecycled worden. 
 
 
Reinigen 
 
 
De rollator kan gestoomd, afgespoten en gewassen 
worden met normale schoonmaakmiddelen. 
 
 
Reinigen met een desinfectiemiddel dient u aan de 
daartoe bevoegde personen over te laten. Voor het 
desinfecteren van de rollator dient u desinfectiemiddel te 
gebruiken dat 70 - 80% Ethanol bevat. Wij raden u af 
om desinfectiemiddelen te gebruiken die chloor of fenol 
bevatten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden in-
dien er schade ontstaat door verkeerd reinigen, desin-
fecteren of reiniging uitgevoerd door onbevoegde perso-
nen. 
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11. Opslag 
 
De rollator moet in staande positie worden opgesla-
gen. Hij kan ook buiten opgeslagen worden. 
 
 
Het vervoeren van de rollator 
 
De rollator dient niet te worden opgetild bij het opklap-
koord of de remkabel. Vouw de rollator samen zoals 
getoond in de illustratie. Til de rollator op bij de opge-
vouwen transporthandvatten A 
 
Inspectie / onderhoud 
 
Het wordt aangeraden om regelmatig een algemene 
inspectie en onderhoud uit te voeren op onderstaande 
punten: 
 
• Duwstangen en frame 
• Duwhandvatten met hendels 
• Remmen 
• Wielen 
• Zitting 
• Accessoires 
 
 
Gebreken van de rollator 
 
• Zorg ervoor dat de rollator correct wordt geopend 
• Zorg ervoor dat de remhendels in de juiste positie 

staan 
 
 
Zijn er gebreken of vragen, neem dan contact op met 
uw dealer. 
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Jachtwagen 29 
3897 AM  Zeewolde 

Tel: 0031 (0)36 53 53 580 
Fax: 0031 (0)36 522 30 46 
info@prestonability.nl 

Nederland 
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Rambekkvegen 1 
2816  Gjøvik 

Tel: 0047 61 13 46 00 
Fax: 0047 61 13 46 01 

post@topro.no 
Noorwegen 
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