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1.1. Gebruikte tekens en symbolen

Belangrijk! Duidt in het bijzonder op nuttige 
informatie over dit onderwerp.

1. Inleidende opmerking

Beste gebruiker,

Uw B+B rollator Alevo is een topproduct van Duitse makelij, dat 
dankzij zijn variabiliteit nieuwe maatstaven stelt. Deze handleiding zal 
u helpen u vertrouwd te maken met de bediening en de hantering van 
de rollator.

Lees de handleiding aandachtig voordat u uw nieuwe rollator voor 
de eerste keer gebruikt en neem de opmerkingen en instructies uit 
de handleiding zorgvuldig in acht. Zij vormt een vast en noodzakelijk 
onderdeel van de rollator. Bewaar de handleiding binnen handbereik 
en geef ze met de rollator mee, als u deze doorverkoopt.

Gebruikers met gezichtsstoornissen of een visuele handicapt kunnen dit 
document als PDF-bestand op onze homepage www.bischoff-bischoff.
com downloaden.

Reparaties en instelwerkzaamheden vereisen een speciale technische 
opleiding en mogen daarom uitsluitend door erkende handelaars van 
Bischoff & Bischoff GmbH uitgevoerd worden.

2. Belangrijke veiligheidsinstructies
2.1. Algemene veiligheidsinstructies

• Max. belastbaarheid van de Alevo: 130 kg!

• Bij het open- en dichtvouwen van de rollator bestaat er 
klemgevaar. Zorg ervoor dat er geen kledingstukken of 
lichaamsdelen tussen de bewegende onderdelen geraken.

• Iedere rem werkt in op een wiel!

• Het maximale draagvermogen van de boodschappentas bedraagt 
5 kg.

• Gebruik geen agressieve of bijtende producten om de rollator te 
reinigen!

• Controleer voor iedere rit of de rollator in perfecte staat is. 
Controleer altijd de perfecte werking van de remmen

• Laat de remmen alle 6 maanden door uw handelaar nakijken!

• De oppervlakken van de rollator kunnen bij blootstelling aan 
direct zonlicht warm worden. Hierdoor bestaat er kans op 
verwondingen.

2.2. Indicaties/Contra-indicaties

• De rollator ondersteunt gebruikers met een beperkte mobiliteit 
tijdens het stappen, bijvoorbeeld thuis, tijdens het winkelen of 
tijdens het wandelen in de natuur.

• Dankzij het zitje kan de gebruiker uitrusten tijdens langere 
trajecten.

• Gebruik de rollator uitsluitend op een effen en vaste ondergrond.

• De rollator mag niet als opstapje of als transportmiddel voor 
zware lasten gebruikt worden.

Opgelet! Duidt in het bijzonder op instructies 
die verband houden met de veiligheid. Neem de 
handleiding in acht!
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2.3. Beoogd gebruik

De rollator is uitsluitend bedoeld om de mobiliteit van personen met 
een beperkte mobiliteit of die slecht ter been zijn te verhogen volgens 
de hierboven vermelde indicaties.

Opgelet:
Wij kunnen uitsluitend garantie verlenen, als de rollator in de 
beschreven omstandigheden en voor de voorziene doeleinden gebruikt 
wordt.

2.4. Conformiteitsverklaring

Bischoff & Bischoff GmbH verklaart als fabrikant onder zijn exclusieve 
verantwoordelijkheid, dat de rollator Alevo beantwoordt aan de 
vereisten van de Richtlijn 93/42/EEG.

2.5. Verantwoordelijkheid

Wij kunnen uitsluitend garantie verlenen, als de rollator in de 
beschreven omstandigheden en voor de voorziene doeleinden gebruikt 
wordt. Wijzigingen, uitbreidingen, reparaties en onderhoudswerken 
mogen uitsluitend uitgevoerd worden door personen, die hiertoe door 
ons gemachtigd zijn en op voorwaarde dat de rollator volgens alle 
gebruiksinstructies gebruikt werd.

2.6. Gebruiksduur

Mits de rollator correct gebruikt wordt en de veiligheids- verzorgings- en 
onderhoudsinstructies nageleefd worden, is de verwachte levensduur 
van de rollator 5 jaar. Als de rollator zich na deze periode nog altijd in 
perfecte en veilige staat bevindt, mag hij probleemloos verder gebruikt 
worden.

3. Overzicht van het product 
en de levering
3.1. Controle van de levering

Alle producten van Bischoff & Bischoff GmbH worden in de fabriek 
aan een grondige eindcontrole onderworpen en voorzien van een CE-
markering.

De rollator wordt in de fabriek ingesteld en in een speciale kartonnen 
doos geleverd. Bewaar, indien mogelijk, de kartonnen verpakking na 
het uitpakken van de rollator. Deze kan dienen om de rollator later 
eventueel weg te bergen of om hem terug te sturen.

Gewoonlijk zorgt de gekwalificeerde handelaar voor de levering van de 
rollator en geeft hij u de nodige gebruiksinstructies.

Controleer de rollator onmiddellijk op transportschade in het bijzijn 
van de bezorger in geval van verzending per spoor of via transporteur.

Controleer of de inhoud volledig is en of de rollator in perfecte 
staat is. Contacteer onze klantendienst als u onregelmatigheden of 
beschadigingen vaststelt, tel.: +49 (0)700/6000 7070.



Bischoff & Bischoff GmbH | 30.08.2016

N
L

98

Alevo | Rollator Rollator | Alevo

3.2. Typeplaatje en serienummer

Het typeplaatje (Afb. 1) en het serienummer bevinden zich onder aan 
het frame.

Logo van de fabrikant
Naam fabrikant
Opgelet! - Gebruikshandleiding in acht nemen 
CE-markering
Belangrijk! - Gebruikshandleiding in acht nemen 
Naam model
Gebruiksklasse 
Modelnummer 
Productiedatum 
Laadvermogen van de tas 
max. gewicht gebruiker 
max. afmetingen
EAN 13 artikelnummer
Serienummer

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Bischoff & Bischoff GmbH
Becker-Göring-Straße 13
D - 76307 Karlsbad
Telefon 0700 - 60007070N

L

CE Sticker & EAN Codes (Size 80 mm x 23 mm)
Rollator

EAN 13 SN

Gebruikslast van de korf: 5kg Max. gebruikersgewicht: 130kg
Max. hoek handgrepen: 0° Max. hoogte handgrepen: 960mm Max. breedte: 625mm

Model: Alevo         Rollator voor binnen en buiten
2016-08

Model-Nr.: 4041 zilver

A B
C

F

I J

G H

1

E

K

3.3. Omvang van de levering

Controleer bij ontvangst van uw rollator onmiddellijk of de levering 
compleet is. De levering bestaat uit:

• Buitenste verpakking

• Voorgemonteerde rollator

• Bedieningshandleiding

  
3.4. Productoverzicht

Productoverzicht Alevo (Afb. 2):

2

Handgrepen 

Rem met vergrendeling 

Rugband 

Buis 

Zitje 

Tas  

Vergrendelhaak  

Wandelstokhouder (optie) 

Stuurwiel 

Loopwiel

K

L

M N

L

M

N

D
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4. ssemblage/Aanpassingen
4.1. Openvouwen

• Plaats de rollator voor u in looprichting.

• Activeer de parkeerremmen (zie Hoofdstuk 4.6.).

• Druk de buizen van het frame van het zitje naar onder om de 
rollator open te vouwen (Afb. 3). Zorg ervoor dat de buizen 
opengespreid zijn en hoorbaar vastklikken.

4.2. Dichtvouwen

• Activeer de parkeerremmen.

• Houd met een hand de rollator aan de handgreep vast. Trek met 
de andere hand de riem die zich aan het zitje bevindt, omhoog 
(Afb. 4).

• U moet hierbij de weerstand van de vergrendeling overwinnen.

4.3. De boodschappentas  
    aanbrengen

• De rollator is opengevouwen. Activeer de parkeerremmen.

• Plaats u voor de rollator tegen de rijrichting in.

• De boodschappentas kan langs boven in de geleiderails links en 
rechts van de rollator geschoven worden (Afb. 5).

4.4. De handgrepen instellen

• De rollator is opengevouwen. Activeer de parkeerremmen.

• Houd de handgreep met een hand vast. Druk met uw andere 
hand op de vergrendeling (Afb. 6).

• Schuif de handgrepen op de gewenste hoogte en laat dan de 
vergrendeling los.

• Beweeg de handgreep voorzichtig op en neer, zodat zij hoorbaar 
kan vastklikken.

• Herhaal dit aan de andere kant.

• Aan de binnenkant van de handgreep is een schaal (Afb. 7) 
aangebracht, waarmee u de hoogte kunt controleren. Zorg er 
altijd voor dat zowel het getal als de markeringslijn zichtbaar zijn.

• Zorg ervoor dat de beide handgrepen zich op dezelfde hoogte 
bevinden.

 Instelling van de hoogte van de handgrepen in functie 
van de lichaamsgrootte

 Niveau 0 – vanaf 1,59 cm 
 Niveau 1 – vanaf 1,65 cm 
 Niveau 2 – vanaf 1,70 cm 
 Niveau 3 - vanaf 1,75 cm 
 Niveau 4 – vanaf 1,80 cm 
 Niveau 5 – vanaf 1,85 cm 
 Niveau 6 – vanaf 1,90 cm

Deze getallen zijn richtwaarden en kunnen individueel afwijken.

4.5. De rugband instellen

• Om de hoogte van de rugband te veranderen, moet u de 
handschroeven (Afb. 8) aan het frame losdraaien.

• Schuif de houder van de rugband op de gewenste hoogte en draai 
de schroeven terug vast.

• De houders van de rugband moeten zich aan beide kanten op 
dezelfde hoogte bevinden.

3

4

5

7

8

6
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4.6. De remmen bedienen/instellen

Gewone rem

Trek de beide hendels van de handremmen aan de handgrepen naar 
boven om af te remmen (Afb. 9). De gewone rem en de parkeerrem 
werken in op de loopwielen

Parkeerrem

• Druk de beide remhendels naar onder om ze te vergrendelen (Afb. 
10).

• Trek de beide remhendels terug in de middenpositie om te 
ontgrendelen

De rem instellen

De rem is correct ingesteld, als de rembout het loopwiel niet raakt 
wanneer de rem niet bediend wordt en de parkeerrem nog comfortabel 
bediend kan worden.

• U kunt de rem harder of zachter instellen door de beschermkap 
naar binnen te drukken en vervolgens te draaien (Afb. 11).

• Als u het wiel toch nog kunt bewegen, hoewel de rem geactiveerd 
is, moet u de rem harder instellen. Draai hiervoor de beschermkap 
(Afb. 11) aan de remvoorziening in tegenwijzerszin. 

• Als de rem tijdens het gebruik van de rollator sleept, moet u deze 
zachter instellen. Draai hiervoor de beschermkap (Afb. 11) aan de 
remvoorziening in wijzerszin.

4.7. Wielen en banden

Uw rollator is uitgerust met PU-veiligheidswielen van 200 x 35 mm.

4.8. Tilpedaal

Met het tilpedaal manoeuvreert u met gemak de rollator over 
drempels, stoepranden en kleine hindernissen.

Trap met uw voet op jet tilpedaal (Afb. 12) en trek tegelijkertijd de 
handgrepen naar u toe. De voorwielen worden lichtjes opgeheven en 
u kunt nu de rollator met gemak over de hindernis schuiven.

4.9. Wandelstokhouder (optie)

De optionele wandelstokhouder kan in een handomdraai gemonteerd 
worden. U kunt de beide onderdelen van de wandelstokhouder gewoon 
op het frame van de rollator steken (Afb. 13).

12

9

10

13

11

Opgelet! Zorg er altijd voor dat u stabiel staat, als u 
het tilpedaal gebruikt.
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5. Gebruik

Stappen
Voer uw eerste stappen met de rollator uit op een effen en vaste on-
dergrond. Maak u in het bijzonder vertrouwd met de werking van de 
remmen. Laat u daarbij bijstaan door een begeleider.

Voor een anatomisch correct looppatroon moeten de handgrepen op 
de juiste hoogte ingesteld zijn (Hoofdstuk 4.4).

• Plaats u in de rollator, zodat uw knokels zich op een hoogte met 
de achterwielen bevinden.

• Neem een rechte lichaamshouding aan.

• Neem de handgrepen met beide handen vast; uw armen zijn 
daarbij lichtjes gebogen.

Tijdens het stappen met de rollator probeert u met uw lichaam zo dicht 
mogelijk bij de handgrepen te blijven. Dit verhoogt uw stabiliteit, zorgt 
ervoor dat u niet gemakkelijk kantelt en bovendien vermijdt u een 
kromme rug. Probeer in het algemeen in en niet achter de rollator te 
stappen. Neem kleine passen en schuif de rollator niet te ver voor u uit.

Richtingsveranderingen en snelheid bepaalt u door de rollator te schu-
iven. Gebruik altijd de beide remmen om uw snelheid te vertragen. 
Anders kan de rollator zich met het ongeremde wiel om het geremde 
wiel draaien, waardoor u kunt vallen.

Probeer zo veel mogelijk rond hindernissen te rijden. Probeer hellings-
banen te gebruiken of neem de lift. Als dat niet mogelijk is, moet de 
rollator over de hindernis gedragen worden. Vraag daarvoor, indien mo-
gelijk, de hulp van een tweede persoon.

Zitmogelijkheid
De rollator is zo gebouwd, dat u hem ook als zitmogelijkheid kunt ge-
bruiken tijdens korte rustpauzes. Daarvoor is hij uitgerust met een zitje 
en een rugleuning. Activeer altijd de parkeerremmen, voordat u zich 
neerzet. Anders kan de rollator wegrollen en kunt u vallen.

Hefpunten
U kunt de rollator aan de grepen of onderdelen van het frame opheffen 
om hem over hindernissen of niveauverschillen te dragen.

6. Technische gegevens

Afmetingen en gewichten

Type: Lichtgewichtrollator
Kleur: Zilver/Mokka/Aubergine
Hoogte: 810 mm - 960 mm
Lengte: 690 mm
Breedte: 625 mm
Breedte tussen de handgrepen: 460 mm
Breedte van de handgrepen: 30 mm 
  (steunoppervlak tot 50 mm)
Zithoogte: 585 mm
Zitbreedte: 445 mm
Dichtgevouwen: 265 mm
Draaicirkel: 850 mm
Gewicht: 5,8 kg
Max. belastbaarheid: 130 kg 
Max. laadvermogen 
van de boodschappentas: 5 kg

Banden

Achterwielen: 200 x 35 mm
Stuurwielen: 200 x 35 mm
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Materiaal

Frame: Koolstof
Handgrepen: PP / TPE-SEPS
Zitje: Nylon

Gebruiksvoorwaarden
Temperatuur: 0 - 50 °C
Luchtvochtigheid: 20 - 80 %

Opslagvoorwaarden
Temperatuur: -20 tot + 60 °C
Luchtvochtigheid: 45 - 60 %
 
• Inclusief boodschappentas

• Optionele wandelstokhouder

• Anatomisch gevormde handgrepen

• Gecombineerde gewone en parkeerrem

• Stabiele koolstofconstructie, corrosiebestendige coating

• Zwenkvaste buizen

7. Verzorgingsinstructies voor  
    de gebruiker
7.1. Reiniging en desinfectie

• De onderdelen van het frame van de rollator kunnen met een 
vochtige doek afgeveegd worden. Bij sterkere vervuiling kunt u 
een mild reinigingsproduct gebruiken.

• De wielen kunnen met een vochtige borstel met kunststofhaar 
gereinigd worden (geen staalborstel gebruiken).

• De handgrepen, de armleuningen, de zit- en rugleuning kunnen 
afgewassen worden. Gebruik een mild reinigingsproduct.

• Gebruik voor het desinfecteren een desinfecteerproduct uit de 
VAH-lijst.

7.2. Controle van de rollator door 
de gebruiker

7.2.1. Controle van de remmen

Controleer voor iedere uitstap of de remmen correct werken.

Als de remmen geactiveerd zijn, mag u de rollator niet kunnen weg-
schuiven.

Als de remmen gedeactiveerd zijn, moet de rollator soepel en zonder 
schurende geluiden rechtdoor lopen.

Als u iets ongewoon opmerkt in het remgedrag van de rollator, moet 
u onmiddellijk uw handelaar contacteren en mag u de rollator niet 
langer gebruiken.

7.2.2. Controle van de banden

Controleer voor iedere uitstap of de banden in perfecte staat zijn. Als 
de banden beschadigd zijn, moet u ze laten repareren door een erkende 
gespecialiseerde werkplaats.
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9. Opslag/Verzending

Als de rollator opgeslagen of verzonden moet worden, raden wij u aan 
de originele verpakking voor deze doeleinden te bewaren, zodat u deze 
altijd bij de hand heeft en hiervoor kan gebruiken.

Op die manier is de rollator tijdens de opslag of het transport optimaal 
tegen externe invloeden beschermd.

10. De rollator doorverkopen

De rollator Alevo is geschikt voor hergebruik. Voor het hergebruik 
moet de rollator eerst grondig gereinigd en gedesinfecteerd worden. 
Vervolgens moet een erkende vakman de algemene toestand, de 
slijtage en beschadigingen van de rollator controleren en eventueel 
herstellen.

Neem hiervoor de instructies van B+B met betrekking tot de verzorging, 
de garantie, de hygiëne en het onderhoud in acht. Uw handelaar stelt 
u deze graag ter beschikking.

11. Afvalverwijdering

Richt u tot uw handelaar als uw rollator niet langer gebruikt wordt en 
moet afgevoerd worden.

Wend u tot het plaatselijke recyclagebedrijf volgens 
de voorschriften van uw woonplaats als u de rollator 
zelf wenst af te voeren.

8. Onderhoudsinstructies voor de  
   handel

Wij raden u aan de remmen van de rollator minstens alle 6 maanden te 
laten inspecteren door de handel.

Als de rollator storingen of defecten vertoont, moet u hem onmiddellijk 
naar de handel brengen voor reparatie of onderhoud.

Wij stellen de handelaar op verzoek de nodige informatie en documenten 
ter beschikking voor de reparatie en het onderhoud van de rollator. Wij 
bieden ook opleidingsprogramma’s voor de handel aan.

Bij vragen kunt u terecht bij de B+B-klantendienst op het nummer 
0700/6000 7070.

U moet uw rollator regelmatig controleren volgens 
het onderhoudsplan en hij moet zich in perfecte 
staat bevinden.
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12. Garantie

De garantie dekt alle gebreken van de rollator, die aantoonbaar terug 
te voeren zijn op materiaal- of fabricagefouten. Bij garantie-aanvragen 
moet het volledig ingevulde garantiebewijs meegegeven worden.

Op onze producten geven wij de wettelijke garantietermijn van
2  jaar. Voor vervangtoestellen en reparaties geldt een garantietermijn 
van 1 jaar.

Neem ook de instructies van B+B met betrekking tot de verzorging, de 
garantie, de hygiëne en het onderhoud in acht. Uw handelaar stelt u 
deze graag ter beschikking.

Het niet naleven van de bedieningshandleiding 
en onjuist uitgevoerde onderhoudswerken, in het 
bijzonder technische veranderingen en uitbreidingen 
(aanbouwdelen) die zonder de toestemming van 
Bischoff & Bischoff GmbH uitgevoerd werden, 
leiden tot het vervallen van zowel de garantie als de 
productaansprakelijkheid.

Garantiebewijs

Product: Alevo

Modelnummer:
Serienummer:*
* (door de handelaar in te vullen)

Handelaar:

Datum en stempel

(Neem ook onze algemene verkoopsvoorwaarden in acht)

*De informatieplaatjes bevinden zich aan de zijkant op het frame.
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Nota’s

Opmerking!
Onder voorbehoud van drukfouten, product- en kleurveranderingen en 
wijziging van technische specificaties. De kleuren van de afgebeelde 
producten kunnen van de werkelijke kleuren afwijken.
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