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Revisies 
 

Revisie Datum  
(dd-mm-jjjj) 

Auteur Beschrijving van de wijziging 

V.1.0 27-05-2020 R. Keuning Eerste uitgave 

 
Producttype + artikelnummer: 
ROALINO – Premis Allround Indoor Outdoor Rollator met duwbeugel, dienblad en mand. 
 
Kleurvariaties: 

ROALINOTG Titanium Grijs 

ROALINOTS Titanium Zilver 

 
Omschrijving van het product: 
Design lichtgewicht rollator voor binnen- en buitengebruik voorzien van met foam gepolsterde 
duwbeugel, een beugellooprem, kunststof dienblad met daaronder een stoffen mand. 8 inch wielen, 
aluminium frame. De rollator is opvouwbaar. De rollator is verkrijgbaar in de frame kleuren titanium 
grijs en titanium zilver, beiden met een zwart dienblad en zwarte tas. 
 
Past dit product bij u? 
Het product die u gekocht heeft, heeft een aantal verschillende specificaties waar goed op gelet moet 
worden. Deze staan hieronder beschreven zodat u nogmaals goed kan controleren of dit specifieke 
product geschikt is voor u. 
 

Productafmetingen (lxbxh): Handgreephoogte 82 – 92 cm 
Lengte 52 cm 
Breedte 72 cm 
Breedte opgevouwen 31 cm 

Productgewicht: 7.4 kg 

Maximaal gebruikersgewicht: 136 kg 

Wieldiameter: 8 inch – 20.32 cm 

Andere eigenschappen: Nylon tas (40*30*22 cm) 
Dienblad (42*30*3 cm) 
Duwbeugel met beugellooprem 

 
Als een van deze specificaties toch niet bij u past, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de 
winkel waar u het product gekocht heeft! 
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Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften: 
1. Het maximaal toelaatbare gebruikersgewicht van 135 kg dient niet te worden overschreden. 
2. Controleer de remkabels en remfunctie voorafgaand aan gebruik. 
3. Alle wielen dienen ten alle tijden in contact te zijn met de grond. 
4. Gebruik de rollator niet op (rol)trappen, lopende banden of oneven oppervlakken. 
5. Het dienblad is niet geschikt voor reiniging in de vaatwasser of hete pannen. 
6. Denk bij het gebruik van de opvouwbeveiliging om uw vingers, neem de gebruiksinstructies in 

acht. 
7. Til de rollator alleen op indien u hier fysiek toe in staat bent en til de rollator niet boven uw macht 

uit. De rollator weegt 7.4 kg. Til vanuit uw benen en niet vanuit uw rug. 
8. Til de rollator uitsluitend op door het frame vast te pakken. De rollator is niet geschikt om te 

worden getild vanaf de handvaten, duwbuizen, wielen of onderdelen van de mand en 
dienbladophanging. 

9. Om kantelgevaar of framebreuk van de rollator te voorkomen: hang geen voorwerpen aan de 
rollator die hier niet voor bedoeld zijn. Gebruik uitsluitend door Premis goedgekeurde of door 
Premis speciaal ontwikkelde hulpstukken. 

10. Breng geen wijzigingen aan op de rollator zonder authorisatie van Premis. 
11. Repareer of vervang onderdelen van de rollator uitsluitend met originele onderdelen. 
12. Laat de rollator jaarlijks preventief onderhouden om slijtage tijdig te ondervangen. 
13. Let bij het lopen op dat u goed tussen de achterwielen van de rollator loopt en zo rechtop 

mogelijk blijft lopen, om vallen te voorkomen. 
14. Gebruik de rollator niet wanneer deze beschadigd of defect is. 
 
Inbegrepen in de verpakking van dit product: 
1x Rollator ROALINO met duwbeugel en beugellooprem 
1x Dienblad (kunststof) 
1x Mand (nylon-stof) (al bevestigd op de rollator) 

 

 
 
Beoogd gebruik van het product: 
De Premis ALINO rollator met duwbeugel en beugellooprem is bestemd voor gebruik bij mensen die 
slecht ter been zijn en extra ondersteuning behoeven tijdens het staan en lopen. De rollator biedt 
ondersteuning en stabiliteit. Hierdoor kan men langer zelfstandig verplaatsen, zowel binnenshuis als 
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buiten. De beugellooprem is geschikt voor mensen met een verminderde handfunctie, de rollator is 
met een hand te remmen en te sturen. 
 
Contra-indicaties van het product: 
Deze rollator is niet geschikt voor mensen die slechts korte stukjes kunnen wandelen. De rollator heeft 
geen zitje en biedt dus niet de mogelijkheid om overal waar nodig even te kunnen rusten. 
Deze rollator is niet geschikt voor Parkinson patiënten of dementerende patiënten welke niet te allen 
tijde de controle kunnen bewaren over de rollator.  
Deze rollator is niet geschikt voor mensen met verminderd zicht. 
Deze rollator is niet geschikt voor zelfstandig gebruik bij mensen met een verstandelijke beperking. 
Deze rollator is niet geschikt voor mensen die niet zelfstandig kunnen blijven staan. 
 
Klinische voordelen: 
Deze rollator bied meer en langer zelfstandigheid aan mensen die slecht ter been zijn. De rollator 
ondersteund tijdens het staan en lopen, waardoor het risico op vallen sterk afneemt. Het kost mensen 
minder energie om te staan en lopen, waardoor zij dit langer vol kunnen houden. 
De duwbeugel met beugellooprem bied mensen die naast slecht ter been ook verminderde 
handfuncties hebben de mogelijkheid om zelfstandig te blijven bewegen. 
 
Installeren voor gebruik: 
1. Plaats de duwbeugel in het frame. (Afbeelding 1). Zet de rollator dan overeind. 
2. Klap het reeds bevestigde mandje uit. (Afbeelding 2). 
3. Klap de rollator uit door het voor- en achterframe uit elkaar te duwen. (Afbeelding 3). 
4. Plaats de plastic opvouwbeveiliging op het middenframe om uzelf te verzekeren dat de rollator 

niet zomaar in kan klappen. (Afbeelding 4). 
5. Plaats het kunststof dienblad in de metalen dienbladhouder. (Afbeelding 5). 
6. Plaats de kabelgeleider op het frame. (Afbeelding 6). 

 
Voorafgaand aan het eerste gebruik:  
1. Pas de hoogte van de duwbeugel aan tot een juiste hoogte. U meet de juiste hoogte voor uw 

gebruik door de afstand tussen de grond en uw polsgewricht op te meten, wanneer u de armen 
ontspannen langs uw lichaam houdt.  

2. Druk de plastic vergrendeling in om de duwbeugels te fixeren op de afgestelde hoogte. Let op dat 
de hoogte van de duwbuizen zowel links als rechts hetzelfde is. (Afbeelding 7). 
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Gebruiksinstructies: 
De rem vergrendelen en ontgrendelen 
1. Druk de beugellooprem omlaag tot u een klik hoort. De rem is nu vergrendeld. (Afbeelding 8). 
2. Knijp de beugellooprem helemaal in om de rem weer te ontgrendelen. (Afbeelding 9). 
 

     
 
Remmen 
1. Knijp de beugellooprem in om te remmen. Hoe verder u de rem inknijpt, hoe harder u remt. 
 
De rollator vervoeren of opbergen 
1. Verwijder het plastic dienblad. (Afbeelding 10). 
2. Haal de opvouwbeveiliging los van het middenframe en vouw de mand in. (Afbeelding 11). 
3. Duw het voor- en achterframe naar elkaar toe om de rollator in te klappen. De rollator is in staat 

om zelfstandig te blijven staan in de opgevouwen stand. (Afbeelding 12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

8. 9. 

10. 11. 

12. 
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De rem afstellen 
1. Draai de remkabelverstelling met de klok mee om de rem strakker in te stellen. (Afbeelding 13). 
2. Draai de remkabelverstelling tegen de klok in om de rem losser in te stellen. (Afbeelding 13). 

 
 
Reiniging van het product: 
1. Reinig de rollator regelmatig met een lichtvochtige doek en een zachte zeep. Gebruik geen 

bijtende of schurende schoonmaakmiddelen. Test het schoonmaakmiddel vooraf op een 
onopvallende plek op de rollator en breng het schoonmaakmiddel niet rechtstreeks aan op de 
rollator. 

2. Reinig het dienblad met de hand. Plaats het dienblad NIET in de vaatwasser. 
 
Onderhoud van het product: 
1. Wanneer u de rollator niet gebruikt; stal de rollator in een overdekte en droge ruimte, om 

roestvorming tegen te gaan. 
2. Reinig regelmatig de rollator om ophoping van vuil in de bewegende delen tegen te gaan en te 

verwijderen. 
3. Laat uw rollator tenminste 1x per jaar preventief onderhouden om versleten onderdelen te 

vervangen voordat zij defect gaan. Zo voldoet u aan de garantievoorwaarden en waarborgt u de 
veiligheid van het product. 

  

13. 
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Technische specificaties: 

Gebruikte materialen: Aluminium, polyurethaan, verzinkt staal, lak 

Productafmetingen: Handvathoogte: 82 – 92 cm 
Lengte: 52 cm 
Breedte: 72 cm 
Breedte ingeklapt: 31 cm 
Wieldiameter: 8 inch – 20,32 cm 

Productgewicht: 7.4 kg 

Maximaal gebruikersgewicht: 136 kg 

Periodiek vervangbare onderdelen: Wiellagers 
PU banden 
Remkabels 
Remschoentjes 

 
 
Garantieregeling: 
De garantieperiode start op de datum van aanschaf. Bij online bestelde artikelen is dit de 
verzenddatum zoals vermeld op de factuur.  
1. Garantie uitsluitingen: 

a. Gebruik van het product anders beschreven dan in deze gebruiksaanwijzing 
b. Bij een wijziging of reparatie van het product, welke niet geautoriseerd is door Premis 

Medical. 
2. Garantiebepalingen: 

a. Verzendkosten voor het retourneren van het product is niet inbegrepen in de garantie en 
een Retourformulier dient aangevraagd te worden bij Premis Medical voorafgaand aan 
een retourzending van het product naar Premis Medical. 

b. De garantietermijn van het product bedraagt 24 maanden vanaf datum van aanschaf. 
c. De garantietermijn van slijtage gevoelige en dynamische onderdelen van het product 

bedraagt 6 maanden vanaf datum van aanschaf. 
 
Uitleg symbolen: 

Symbol Definition Symbol Definition 

  
 

Fabrikant 

 
Productiedatum  Goedgekeurd door de Europese unie 

SN Serienummer 

 

Geautoriseerde EU-Vertegenwoordiger 

 
 Gebruiksaanwijzing is online te vinden  Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing 
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Foutopsporing:  

Mogelijke Problemen Mogelijke oorzaken Mogelijke oplossingen 

De wielen rollen niet meer De lagers zijn versleten Lagers vervangen 

De handvaten verdraaien of komen los De handvaten zijn uitgerekt of 
versleten 

De handvaten vastlijmen 
met contactlijm of 
vervangen 

Één van de wielen zweeft 1. De rollator is niet goed 
uitgeklapt 
OF 

2. Het frame is scheef 

1. De rollator 
volledig 
uitklappen 
OF 

2. Het frame laten 
repareren 

Het in- en uitklappen van de nieuwe 
rollator gaat stroef 

De rollator is nog niet ingelopen. De rollator meermaals 
achter elkaar uit- en 
inklappen tot het 
versoepelt. 

Ik krijg last van mijn 
handen/armen/schouders bij het lopen 

1. De duwbuizen staan 
verkeerd afgesteld 
OF 

2. U heeft last van trillingen 
door oneffen 
ondergronden 

1. De duwbuizen 
juist afstellen 
OF 

2. De PU banden 
vervangen  
OF 
Vermijd oneffen 
ondergronden 

De remmen remmen niet voldoende 1. Het remschoentje is 
versleten 
OF 

2. De remmen zijn verkeerd 
afgesteld 

1. Het 
remschoentje 
vervangen 
OF 

2. De remmen juist 
afstellen 

De remkabels blijven haken aan deuren 
etc. 

De remkabelgeleiders zijn 
losgekomen 

De remkabelgeleiders 
vervangen 

   

 
 
Wat te doen bij een ernstig voorval? 
Indien zich een ernstig voorval voordoet waarbij dit hulpmiddel is betrokken, dient u dit zo spoedig 
mogelijk te melden bij de fabrikant. Indien nodig zal de fabrikant hiermee in staat zijn om 
voorzorgsmaatregelen te treffen in de informatieverstrekking bij, het ontwerpen of uitleveren van het 
product om eventuele toekomstige voorvallen te elimineren. 
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Richtlijnen en regelgeving 
1. Alle producten die verkocht worden bij Premis Medical zijn CE gekeurd. Tevens voldoen wij vanuit 

onze ISO 9001 certificering aan de ISO standaarden voor Medische Hulpmiddelen. Hierdoor kunt u 
er op vertrouwen dat u het aangeschafte product veilig kunt gebruiken en de kwaliteit 
gewaarborgd blijft.  

2. Waar van toepassing voldoen de producten van Premis aan de MDD- en MDR-richtlijnen. 
3. Alle producten van Premis voldoen aan de toepasbare wet- en regelgevingen voor deze 

producten. 
 
 

  

 
 

Fabrikant 

Premis Medical BV. 
De nort 20, 
3931 NG, Woudenberg 
The Netherlands  
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Revision Date  
(dd-mm-jjjj) 

Author Description of the change 

V.1.0 27-05-2020 R. Keuning First release 

 
Producttype + articlenumber: 
ROALINO – Premis Allround Indoor Outdoor Wheeled walker with pushbar, tray and basket. 
 
Colour variations: 

ROALINOTG Titanium Grijs 

ROALINOTS Titanium Zilver 

 
Product description: 
Design lightweight wheeled walker for indoor and outdoor use, with foam covered push bar, bar 
brakes, plastic tray and fabric basket underneath. 8” wheels, aluminum frame. The walker is foldable 
and available in the frame colours titanium gray and titanium silver, both with a black tray and basket. 
 
Is this product the right fit for you? 
The product you have bought has a number of specifications one must keep in mind. These 
specifications are described underneath, so that you can check if this product suits your needs. 
 

Product dimensions (l*w*h): Handle height 82 – 92 cm 
Length overall 52 cm 
Width overall 72 cm 
Width when folded 31 cm 

Product weight:  7.4 kg 

Maximum user weight: 136 kg 

Wheel diameter: 8 inch – 20.32 cm 

Other specifications: Nylon basket (40*30*22 cm) 
Tray (42*30*3 cm) 
Pushbar with bar brakes 

 
If any of these specifications is not suitable for your needs, please contact the retailer as soon as 
possible!  
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Warnings and Safety Instructions: 
15. The maximum acceptable weight of the user is 136 kg and may not be exceeded. 
16. Check the brakes before use. 
17. All wheels must touch the floor at all times. 
18. Do not use the walker on escalators, stairs, moving sidewalks or uneven surfaces. 
19. The tray is not suitable for cleaning in dishwashers or hot pans. 
20. Pay attention to your fingers when using the folding mechanism. Keep the user instructions in 

mind. 
21. Only lift the walker if you are physically capable to do so and do not lift the walker above your 

power. Lift the walker with your legs and not with your back. 
22. Only lift the walker by holding the frame. The walker is not meant to be lifted by the handles, bars, 

wheels or parts of the basket and tray suspension. 
23. To prevent damage and turn over: do not hang items on the walker that are not meant for this. 

Only use items that are specifically designged or approved by Premis for this purpose. 
24. Do not make any changes to the exterior of the walker without written permission of Premis.  
25. Only repair or change parts of the walker with original parts. 
26. Make sure the walker is maintained and checked at least once a year. 
27. Make sure that you walk in between the hind wheels when using the walker and maintain as much 

of an upright posture as possible, to prevent falling.  
28. Do not use the walker if it’s damaged or incomplete. 

 
Included in the packaging of this product: 
1x Wheeled walker ROALINO with push bar and bar brakes 
1x Tray (plastic) 
1x Basket (Nylon fabric) (attached to walker) 

 

 
 
Intended use of the product: 
The Premis Alino walker with pushbar and bar brakes is intended for use by people with reduced 
mobility and are in need of extra support when walking and standing. 
The walker offers support and stability, so that people can remain independent as long as possible, 
both indoors and outdoors. The pushbar is suitable for people with reduced hand functions; the 
walker can be steered and braked with one hand. 



 
Pagina 

12 van 18 
 

 

User Manual   
 

Doc.nr. 
G.1.1.4.2.3.1. 
ROALINO   

Procedure-
verantwoordelijke 

Directie 

Revisiedatum 27-05-2020 

 

Version: 1.0 Classification: Public use 

Status: In use 

Date: 27-05-2020 Author: R.Keuning 

 

Premis Allround Indoor Outdoor Wheeled Walker 

Contra-indications of the product: 
The walker is not suitable for people who can only walk short distances. The walker has no seat and 
therefore does not provide the possibility to sit down and rest whenever needed. 
The walker is not suitable for Parkinson patients or patients with dementia, who can not control the 
walker on their own at all times. 
The walker is not suitable for people with reduced eye sight. 
The walker is not suitable for independent use by people with mental disabilities. 
The walker is not suitable for people who cannot stand upright independently. 
 
Clinical benefits: 
This walker provides more and longer independency to people that have reduced mobility. The walker 
supports walking and standing, and therefore reduces the risk of falling. It also costs people less 
energy to stand and walk, so that they can keep it up for longer amounts of time and walk longer 
distances. 
The pushbar with bar brakes also provides people that have both reduced mobility and reduced hand 
functions, because the walker can be operated with just one hand. 
 
Install before use: 
7. Place the pushbar into the frame (Picture 1). Place the walker upright. 
8. Fold down the already installed basket (Picture 2). 
9. Unfold the walker by pushing the frontwheel support and hindwheel support apart. (Picture 3). 
10. Place the plastic folding fixture on the center of the frame, to ensure the walker will not suddenly 

fold back in when in use. (Picture 4). 
11. Place the tray in the metal tray suspension (Picture 5). 
12. Place the cable guard on the frame. (Picture 6). 

 
Before the first use:  
3. Adjust the height of the pushbar to the correct height. You can measure the correct height by 

measuring the distance between the floor and your wristjoint, when you have your arms hanging 
down alongside your body. 

4. Press the plastic fixture to fixate the pushbar on the correct height. Make sure that the height of 
the bar is equal on both the left and right side. (Picture 7). 
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User Instructions: 
Locking and unlocking the brakes 
3. Push the bar brakes down until you can hear a clicking sound. The brakes are now locked. (Picture 

8). 
4. Press the bar brakes to the pushbar as far as possible to unlock the brakes. (Picture 9). 
 

     
 
Braking 
2. Press the bar brakes to brake. The further you press the bar brakes, the more the brakes slow 

down the walker. 
 

Transport or storing the walker 
4. Remove the plastic tray. (Picture 10). 
5. Remove the folding fixture from the middle frame and fold down the basket. (Picture 11). 
6. Push the front and back frame towards each other to fold in the walker. The walker can stand 

upright on its own when folded. (Picture 12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

8. 9. 

10. 11. 

12. 
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Adjusting the brake intensity 
3. Turn the brake adjustment clockwise to tighten the brakes and improve brake intensity. (Picture 

13). 
4. Turn the brake adjustment counter-clockwise to loosen the brakes and decrease brake intensity. 

(Picture 13). 

 
 
Cleaning of the product: 
3. Clean the walker regularly with a damp towel and a non-aggressive soap. Do not use acidic or 

scrubbing cleaning detergents. Test the cleaning product on an unnoticeable spot on the walker 
before cleaning to make sure it does not damage the walker. Do not apply any cleaning product 
directly onto the walker. 

4. Clean the tray by hand. Do NOT put the tray in a dishwasher! 
 
Maintenance of the product: 
4. When the walker is not in use; store the walker in a covered and dry area, to prevent oxidation 

and rust. 
5. Clean the walker regularly to remove and prevent collection of dirt on moving parts. 
6. Ensure that the walker is maintained and checked at least once a year to replace worn parts 

before they break. Not maintaining the walker is a direct void of any warranty and may lead to 
decreased safety when using the product. 

  

13. 
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Premis Allround Indoor Outdoor Wheeled Walker 

Technical specifications: 

Used materials: Aluminum, polyurethane, galvanised steel, 
varnish 

Product dimensions: Handle height: 82 – 92 cm 
Length: 52 cm 
Width: 72 cm 
Width when folded: 31 cm 
Wheel diameter: 8 inch – 20,32 cm 

Product weight: 7.4 kg 

Maximal user weight: 136 kg 

Periodically replaceable parts: Wheel bearings 
PU wheels 
Brake cables 
Brake blocks 

 
 
Warranty: 
The warranty period starts on the date of purchase. When ordered online this date is the shipping date 
as provided on the invoice.  
3. Void of warranty: 

a. Using the product for any purpose or in any manner other than its intended use as 
described in this manual. 

b. When a change or repair of the product is made, which has not been authorized by Premis 
Medical. 

4. Warranty definitions: 
a. Shipping fees for returning a product are not included in the warranty. A return form must 

be requested and filled out before shipping the product to Premis Medical. 
b. The warranty term of the product amounts to 24 months starting from the date of 

purchase. 
c. The warranty term of wear sensitive parts and dynamic parts of the product amounts to 6 

months starting from the date of purchase. 
 
Explanation of symbols: 

Symbol Definition Symbol Definition 

  
 

Manufacturer 

 
Production date  Approved by the European Union 

SN Serial Number 

 

Authorized European Representative 

 
 User Manual is available online  Read the User Manual before use 
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Premis Allround Indoor Outdoor Wheeled Walker 

 
 
Troubleshooting: 

Potential problems Potential causes Potential solutions 

The wheels do not roll anymore. The wheel bearings are worn out. Replacet he wheel 
bearings. 

The handles turn or come loose. 
 

The handles are worn out or 
stretched. 

Replace the handles or 
glue them down with 
contact glue. 

One of the wheels is floating / does not 
touch the floor. 

3. The walker is not properly 
unfolded  
OR 

4. The frame is crooked 

3. Unfold the walker 
completely 
OR 

4. Get the frame 
repaired 

Folding the new walker is difficult  The walker is not yet properly 
walked in. 

Fold and unfold the 
walker several times in a 
row until it goes 
smoother. 

My hands/arms/shoulders start to hurt 
when I use the walker. 

3. The pushbar is not 
properly  
OR 

4. You experience a lot of 
vibrations from the 
uneven surface you walk 
on. 

3. Correctly adjust 
the pushbar 
OR 

4. Replace the PU 
Wheels  
OR 
Avoid walking on 
rough or uneven 
surfaces 

The brakes do not brake sufficiently. 3. The brake blocks are worn 
out  
OR 

4. The brakes are not 
adjusted correctly. 

3. Replace the 
brake blocks 
OR 

4. Adjsut the brake 
intensity 

The brake cables get caught on door 
handles and the like. 

The brake cable guides have come 
off. 

Replace the brake cable 
guides. 

   

 
 
What to do in case of a severe accident? 
In case a serious accident happens that involves this walking aid, we request you to inform the 
manufacturer as soon as possible. If necessary the manufacturer will be able to take measures to 
prevent future accidents and guarantee a safe use of the product. 
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Premis Allround Indoor Outdoor Wheeled Walker 

 
Guidelines and regulations 
4. All products sold by Premis Medical are CE approved. Furthermore, we meet the international ISO 

standards for Medical Aids through our ISO 9001 certification. Therefore, you can trust on a safe 
use of the product you purchased and are guaranteed of a quality product. 

5. When applicable our products meet the MDD and MDR regulations. 
6. All products of Premis Medical meet the applicable laws and regulations. 
 
 

  

 
 
 

Manufacturer 

Premis Medical BV. 
De nort 20, 
3931 NG, Woudenberg 
The Netherlands  


