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Alevo Alu / Country I Rollator
1. lntroductie
Door het aanschaffen van de Alevo Carbon rollator bent u nu
eigenaar van een Duits product van topkwaliteit dat nieuwe
normen stelt op het gebied van variabiliteit. Deze handleiding is
bedoeld om u meer bekend te maken met de bediening en het
gebruik van de rollator.
Lees en volg de handleiding zorgvuldig voordat u uw nieuwe
rollator voor het eerst gaat gebruiken. De handleiding is een
noodzakelijk onderdeel van het product. Bewaar deze handleiding
goed. Als u de rollator overdraagt aan een andere gebruiker, moet
u ook de handleiding aan de nieuwe eigenaar overdragen.
Voor slechtziende gebruikers is dit document beschikbaar als PDF
bestand op onze website www.bischoff-bischoff.com.
Reparaties en aanpassingen vereisen speciale technische training
en mogen daarom alleen worden uitgevoerd door geautoriseerde
dealers van Bischoff & Bischoff.
1. 1. Tekens en symbolen
--

Rollator I Alevo Alu / Country
2. Belangrijke veiligheidsvoorschriften
2.1. Algemene veiligheidsvoorschriften
• Max. gebruikersgwicht van de Alevo is 130 kg.
• Risico op beknelling! Wees voorzichtig met het in en uitklappen van de
rollator. Zorg ervoor dat kleding en lichaamsdelen niet bekneld raken
tussen de vouwdelen van de rollator.
• Elke rem beremd één achterwiel.
• De boodschappentas kan maximaal 5 kg dragen.
• Gebruik geen agressieve of bijtende schoonmaakmiddelen om de
rollator schoon te maken.
• Controleer voor elk gebruik of de rollator volledig intact is.
• Laat uw dealer om de zes maanden de remmen controleren.
• De oppervlakken van de rollator kunnen warm worden wanneer deze
worden blootgesteld aan direct zonlicht. Pas op dat u zich niet verbrand
aan deze warme delen.

2.2. Indicaties / contra-indicaties
• De rollator ondersteunt gebruikers met beperkte mobiliteit bij het lopen,
bijvoorbeeld thuis, tijdens het winkelen of wandelen buitenshuis.
• Op het zitje kan de gebruiker even uitrusten indien nodig.
• Gebruik de rollator alleen op vlakke en stevige ondergrond.
• De rollator mag niet worden gebruikt als hulpmiddel om te klimmen of
voor transport van zware ladingen.

Belangrijk! Dit is belangrijke informatie over
een bepaald onderwerp.

Waarschuwing! Dit zijn veiligheidsrelevante
instructies. Volg de aanwijzingen in de handleiding!
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2.3. Doel
De rollator is bedoeld om de mobiliteit te ondersteunen van
personen met een verminderde vaardigheid om te lopen, in
overeenstemming met de bovengenoemde indicaties.
Houd er rekening mee dat:
Wij alleen garantie kunnen verlenen op de rollator als het wordt
gebruikt in overeenstemming met de opgegeven voorwaarden
en voor het opgegeven doel zoals omschreven in deze
handleiding.
2.4. Conformiteitsverklaring
Bischoff & Bischoff als fabrikant en enige verantwoordelijke
partij, verklaart hierbij dat de rollator Alevo Alu en Alevo
Country voldoen aan de vereisten van de EG-richtlijn 93/42.
2.5. Verantwoordelijkheid
Wij kunnen alleen garantie op de rollator geven als het product
wordt gebruikt in overeenstemming met de gespecificeerde
voorwaarden en voor de beoogde doeleinden. Als wijzigingen,
reparaties of onderhoudswerkzaamhenden worden uitgevoerd,
zorg er dan voor dat alleen bevoegde personen deze werken
uitvoeren in overeenstemming met de instructies van Bischoff &
Bischoff.
2.6. Levensduur

3. Beschrijving van het product en inhoud
3.1. Inspectie bij aflevering
Alle Bischoff & Bischoff rollators worden onderworpen aan een behoorlijke eind
inspectie en ontvangen de CE markering.
De rollator wordt geleverd in een speciale doos. Bewaar de doos indien mogelijk na
het uitpakken. Mogelijk hebt u het later nodig voor opslag of om het product te
retourneren.
Montage, aanpassing naar uw lichaamslengte en de eerste instructies moeten
worden verzorgd door uw gekwalificeerde dealer voor medische hulpmiddelen.
Zodra de rollator wordt afgeleverd door de dealer of door een transporteur moet
deze onmiddellijk worden gecontroleerd op transportschade in aanwezigheid van de
dealer en/of de transporteur.
Controleer de inhoud op volledigheid en zorg ervoor dat niets is beschadigd. Als u
onregelmatigheden of schade constateert neem dan direct contact op met de
klantenservice (Tel.: +49 700 6000 7070).

3.2. Inhoud
Controleer na ontvangst van uw rollator de inhoud op volledigheid. De inhoud
bestaat uit:
• Verpakking
• Rollator voorgemonteerd
• Handleiding

Indien de rollator wordt gebruikt zoals bedoeld, en de
veiligheid, zorg en onderhoud instructies worden nageleefd
is de verwachte levensduur maximaal 5 jaar. Na deze tijd
kan de rollator nog worden gebruikt, op voorwaarde dat
deze in een veilige conditie verkeert.
5
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3.3. Typeplaatje en serienummer

3.4. Inhoud

Het typeplaatje (afb. 1) en het serienummer bevinden zich aan de
onderkant van het frame.

Product overzicht Alevo Alu (afb. 2) en Alevo Country (afb. 3)
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Bischoff & Bischoff GmbH
Becker-Göring-Strai>e 13
- D - 76307 Karlsbad
Telefon 0700 - 60007070

Model: Alevo Country - anthracite
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Indoor and Outdoor RollatorOModel no.: 4048

/ Zitting

C".!]2017-05 OMax. height of push handles: 960mm 0Max. userweight: 130kg
Angle of push handles max.: 0 °

Payload of the bag: 5kg
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250886

506509

Logo fabrikant
Informatie fabrikant
Waarschuwing! Volg de instructies voor gebruik
CE markering
Belangrijk! Volg de gebruiksaanwijziging
Model
Applicatieklasse
Model nummer
Fabricage datum
Draagcapaciteit boodschappentas
Maximaal gebruikersgewicht
Vereiste afmetingen
EAN 13 artikelnummer
Serienummer

•
Handvatten
Remhendels met parkeerrem
Rugsteun
Frame
Boodschappentas

•
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Vast achterwiel

Alevo Country

Roterend voorwiel
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4. Montage / aanpassingen
4.1. Uitklappen
• Plaats de rollator in de rijrichting
• Ontgrendel de fixatieriem (zie paragraaf 4.6)
• Druk de buizen aan de zijkant van de zitting naar beneden om de

• Aan de binnenkant van de duwstangen staan cijfers (afb.
8),waarmee u de hoogte kunt instellen. Zorg ervoor dat zowel
het nummer als de markeer lijn zichtbaar zijn
• Controleer of beide duwhandvatten zich op dezelfde hoogte
bevinden

rollator uit te klappen (afb. 4). Zorg ervoor dat de buizen in een rechte
lijn staan en hoorbaar op hun plaats klikken.

4.2. Inklappen
• Activeer de parkeerremmen
• Houd de rollator stevig vast met één hand op het handvat. Trek met
uw andere hand het optrekkoord in het midden van de zitting omhoog
(afb. 5).
• Wanneer u dit doet zult u enige weerstand voelen van de vergrendeling.

4.3. Plaatsen boodschappentas
• De rollator is uitgeklapt, activeer de parkeerremmen
• Ga voor de rollator staan, tegen de rijrichting in
• Trek de lussen van de tas over de buizen heen (afb. 6).

4.4. Instellen van de duwhandvatten
• De rollator is uitgeklapt, activeer de parkeerremmen
• Houd het duwhandvat stevig vast met één hand, druk met uw andere
hand de knop op de duwstang in om te ontgrendelen (afb. 7).
• Verplaats het duwhandvat naar de gewenste hoogte en laat de knop

Hoogte van de duwhandvatten instellen op lichaamslengte
Level 0 - 1.59 cm en langer
Level 1 - 1.65 cm en langer
Level 2 - 1.70 cm en langer
Level 3 - 1.75 cm en langer
Level 4 - 1.80 cm en langer
Level 5 - 1.85 cm en langer
Level 6 - 1.90 cm en langer
Gebruik deze cijfers als richtlijnen, het kan in de praktijk variëren.

4.5. De rugsteun afstellen
• Om de hoogte aan te passen moeten de fixatieknoppen
van de rugsteun (afb. 9) worden losgedraaid
• Verplaats de bevestiging van de rugsteun naar de gewenste
hoogte en draai de fixatieknoppen weer vast
• De bevestigingen van de rugsteun moeten aan beide zijde
op dezelfde hoogte zijn geplaatst

weer los om te vergrendelen
• Beweeg het duwhandvat nu iets op en neer om ervoor te zorgen dat deze
hoorbaar vastklikt.
• Herhaal deze procedure aan de andere kant

9
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4.6 Afstellen/activeren van de remmen
Om de remmen te activeren trekt u beide remhendels op de
duwhandvatten omhoog (afd. 10). De rollator remt op de
achterwielen, dit geldt ook voor de parkeerrem.
• Duw beide remhendels naar beneden voor het activeren van de
parkeerrem
• Voor het ontgrendelen van de parkeerrem duwt uw beide
remhendels naar de middelste positie
Remmen afstellen
De remmen zijn juist afgesteld als de remblokken het wiel niet raken
en de parkeerremmen makkelijk kunnen worden geactiveerd.
• U kunt de remmen strak of minder strak instellen door het
knopjeboven de achterwielen (bij het remmechanisme) in te
drukken en deze vervolgens te draaien
• Als de achterwielen blijven draaien terwijl u de rem indrukt
moeten de remmen strakker worden afgesteld. Draai voor
strakker afstellen het knopje tegen de klok in (afb. 12)
• Als de remmen aanlopen moeten deze minder strak afgesteld
worden. Draai het knopje hiervoor met de klok mee.

Rollator I Alevo Alu / Country
4. 7. Wielen en banden
De rollator is uitgerust met platte PU wielen van:
Alevo Alu: 200 x 35 mm, Alevo Country 190 x 45 mm
4.8. Drempelhulp
De drempelhulp is bedoeld om het voor gebruikers gemakkelijker
te maken om over stoepranden en kleine obstakels te
manoeuvreren.
Druk met uw voet de drempelhulp (afb. 12) in en trek tegelijk een
beetje aan de duwhandvatten. De voorwielen komen iets van de
grond en met een beetje kracht kunt u de rollator over het
obstakel heen duwen
Voorzichtig! Zorg ervoor dat de rollator op
een vlakke ondergrond staat wanneer u de
drempelhulp gebruikt!

4.9. Stokhouder (optioneel)
De stokhouder die u optioneel aan kunt schaffen kan in slechts
een paar stappen worden bevestigd. U kunt beide delen van de
stokhouder zeer makkelijk op het frame van de rollator plaatsen
(afb. 13)

11
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5.Gebruik
Lopen
Ga op een vlakke en stevige ondergrond staan de eerste keer dat
u gaat lopen met de rollator. Maak uzelf vertrouwd met de
werking van de remmen. Laat iemand met u meelopen tijdens de
eerste periode. Voor een correcte houding achter de rollator
moeten de duwhandvatten op de juiste hoogte zijn ingesteld.
Voor een correcte houding moeten de duwhandvatten op de
juiste hoogte zijn ingesteld (zie paragraaf 4.4).

• Ga achter de rollator staan zodat uw enkels zich ter hoogte van
de achterwielen bevinden
• Ga in een goede houding staan
• Pak de duwhandvatten vast, uw armen licht gebogen

Probeer tijdens het lopen uw lichaam zo dicht mogelijk bij de
duwhandgrepen te houden. Dit verhoogt de stabiliteit en veiligheid
tegen kantelen. Vermijd een kromme rug. Probeer in het algemeen
tussen de rollator te lopen en niet erachter. Neem kleine stappen en
duw de rollator niet te ver naar voren.
U kunt de snelheid en richting veranderen door de rollator te duwen.
Gebruik altijd de remmen om uw beweging te vertragen. De rollator
kan met ongeremde wielen kantelen.
Ga waar mogelijk altijd om obstakels heen. Probeer over een helling te
gaan of neem de lift. Als dit niet mogelijk is en het obstakel is te groot
om de drempelhulp te gebruiken moet de rollator over het obstakel
heen gedragen worden. Zoek indien mogelijk een tweede persoon om
u hierbij te helpen.

13

Zitting
De rollator is ook ontworpen om als zitplaats te gebruiken tijdens een
korte pauze. Hij is daarom uitgerust met een zitting en een rugsteun. U
moet altijd de parkeerremmen gebruiken als u gaat zitten, de rollator kan
anders wegrollen en u kunt vallen.
Optil punten
U kunt de rollator aan de handvatten of aan het framegedeelte optillen
om hem over obstakels heen te tillen.

6. Technical data

Afmetingen en gewichten

Type:
Kleur:
Hoogte:
Lengte:
Breedte:
Breedte tussen de handvatten:
Breedte van de handvatten:
Zithoogte:
Zithoogte:
Zitbreedte:
Ingeklapt:
Draaicirkel:
Gewicht:
Max. gebruikersgewicht:
Max. draaggewicht tas:

Lichtgewicht rollator
antraciet / night blue
810 mm - 960 mm
690 mm
625 mm
460 mm
30 mm (draagoppervlak 50 mm)
585 mm model 4045, 4046, 4048, 4049
510 mm model 4050, 4051, 4052, 4053
445 mm
265 mm
850 mm
6,9 kg
130 kg
5 kg

Wielen
Achterwielen:
Voorwielen:

Bischoff & Bischoff GmbH 1 01.06.2019

200 x 35 mm*, 190 x 45 mm**
200 x 35 mm*, 190 x 45 mm**
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Materiaal
Frame:
Handvatten:
Zitting:

Aluminum
PP / TPE-SEPS
Nylon

Omstandigheden bij gebruik
Temperatuur:
Luchtvochtigheid:

Opslagcondities
Temperatuur:
Luchtvochtigheid:

•
•
•
•
•
•

7.2. Rollator check door de gebruiker
7.2.1. Reminspectie
Controleer voor elk gebruik of uw remmen goed werken.

0 to 50 ° C
20 - 80%

Het mag niet mogelijk zijn dat uw rollator weg te duwen is terwijl
u de remmen ingedrukt houdt.

-20 to+ 60 ° C
45 - 60%

De rollator moet gemakkelijk en in de goede richting te besturen
zijn zonder knarsende geluiden wanneer de remmen worden
losgelaten.

Inclusief tas
Stokhouder optioneel
Anatomische handvatten
Remmen en parkeerremmen gecombineerd
Stabiel aluminium ontwerp, corrosiebestendige coating
Niet roterende handgrepen

Standaard uitvoering voor: *Model Alu /** Model Country

7. Tips voor onderhoud gebruikers
7.1. Reiniging en desinfectie

Als u iets ongewoons merkt aan de rollator tijdens het remmen
neem dan direct contact op met uw dealer en gebruik de rollator
niet.

7.2.2. De banden controleren
Controleer voor gebruik elke keer of de banden intact zijn.
Als één van de banden beschadigd is moet deze worden
gerepareerd door een erkende dealer.

• Het frame en de bekleding van de rollator kunnen worden
schoongemaakt met een vochtige doek. Voor handnekkiger
vuil kunt u een mild wasmiddel gebruiken

• De wielen kunnen worden schoongemaakt met een natte
synthetische vezelborstel (gebruik geen staalborstel!)

• Duwhandvatten, zit- en rugsteun kunnen worden
afgewassen. Gebruik een mild wasmiddel

• Gebruik voor desinfectie een door VAH vermeld
desinfectiemiddel

15
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8. Tips voor onderhoud door dealers

9. Opslag/verzending

Wij raden aan om de remmen van de rollator elke zes maanden te
laten inspecteren door de dealer.

Voor opslag en verzending van de rollator raden wij u aan de
originele verpakking te bewaren. Deze biedt optimale
bescherming tegen invloeden van buitenaf.

De rollator moet onmiddellijk naar de dealer worden gebracht
voor reparatie als er fouten of defecten aan de rollator worden
gevonden.
De dealer kan op verzoek de vereiste informatie en documentatie
ontvangen voor reparatie en service. Speciaal voor dealers is er
ook een trainingsprogramma beschikbaar.
B+B klantenservice is bereikbaar op +49 (0)700/60007070.
.-.

De rollator moet volgens het serviceplan
worden geïnspecteerd en in goede staat
verkeren.

10. Hergebruik van de rollator
De Alevo rollator is geschikt voor hergebruik. Voordat deze
opnieuw gebruikt wordt moet de rollator eerst grondig worden
volgens
bijgevoegde
gereinigd
en
gedesinfecteerd
onderhoudsinstructies. Ook moet de rollator door een erkende
dealer worden geïnspecteerd om de algemene staat te
beoordelen. Eventuele slijtage of schade moet indien nodig
worden gerepareerd.
Lees als gebruiker ook de garantie, hygiëne en
onderhoudsinstructies, uw dealer kan deze aan u overhandigen.

11. Verwijdering
Neem contact op met uw dealer als u de rollator niet meer gaat
gebruiken en deze wilt weggooien.

Neem voor de juiste instructies contact op
met het plaatselijke recyclingsbedrijf indien u
de rollator zelf weg wilt gooien.

17

Bischoff & Bischoff GmbH 1 01.06.2019

18

Alevo Alu / Country I Rollator
12. Garantie
De garantie dekt alle defecten van de rollator die aantoonbaar
het gevolg zijn van materiaal of fabrieksfouten. Elke claim moet
samengaan met het ingevulde garantiecertificaat.

(Q)

Waarschuwing! Het niet naleven van de
instructiehandleiding, onjuist onderhoud,
onjuist gebruik, normale slijtage en technische
wijzigingen die zonder goedkeuring van B + B
zijn aangebracht aan de rollator zullen leiden
tot het vervallen van de garantie en
productaansprakelijkheid.

Rollator I Alevo Alu / Country

Garantie certificaat
Product: Alevo Alu / Country
Model nummer:
Serienummer:*
* In te vullen door erkende deale

Dealer:

Onze producten worden geleverd met een wettelijke garantie van
2 jaar. Voor hergebruikte rollators aangekocht via een erkende
dealer geldt een garantieperiode van 1 jaar.
Volg de garantie, hygiëne en onderhoudsinstructies op, uw
erkende dealer kan u deze overhandigen.

Datum en stempel
(Let op onze algemene voorwaarden)

*Het serienummer bevindt zicht op het frame aan de zijkant

19
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Notitie:
Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor drukfouten,
wijzigingen aan het product, wijzigingen in kleur of wijzigingen in
de technische specificaties. De kleuren van de getoonde
afbeeldingen kunnen in werkelijkheid iets afwijken.

Notities:

21
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Bischoff & Bischoff GmbH BeckerGöring-Straße 13
D-76307 Karlsbad
www.bischoff-bischoff.com
MOVILIDAD B+B IBERIA S.L. P.I. Can
Mascaró
C/Ponent, Nave 1-A
E-08756 La Palma de Cervelló
www.bbiberia.es
B+B France S.A.R.L.
Centre d‘affaires Parc Lumière 46
avenue des Frères Lumière
F-78190 Trappes
www.b-bfrance.fr
Preston Ability Benelux
Jachtwagen 29
3897 AM Zeewolde - Nederland
www.prestonability.com
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