
 
 

 
GEBRUIKSAANWIJZING VOOR ROLLATOR “Het ELEPHANTJE” 

=============================================== 

INSTELLEN  VAN DE ROLLATOR . 

Vouw de rollator HELEMAAL uiteen zodat de 2 klemmen aan de onderkant van het zitje over 

de achterbuis vallen, steek de duwbuizen met de handgrepen door de driehoek boven het zitje, 

druk de duwbuizen in het frame en stel de duwbuizen in op de gewenste hoogte, druk de boutjes 

in het gewenste gaatjes en draai de plastic hand-moeren goed vast, plaats dan pas de rugleuning  

en laat de remkabels aan de buitenkant van de rugleuning lopen, op deze wijze blijven de 

remkabels aan de binnenkant van de rollator en kunnen dus niet uitsteken en hierdoor geen 

beschadiging van de remkabels teweeg brengen.                                                                                           

 

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK. 

=============================== 

De remkabels zijn door de fabriek afgesteld. 

Verstelling van de remkabels: 

Door de stelboutjes in het midden van de remkabel losser of vaster te draaien, zorgt U ervoor dat 

de remblokjes de banden op de juiste manier raken. 

Standaard is het Elephantje met E-PU banden uitgevoerd. Indien er vuil op de E-PU banden 

aankoekt, dient U dit met een borsteltje te verwijderen. 

Verder zijn de E-PU banden volledig onderhoudsvrij. 

 

GEBRUIK VAN DE REMMEN. 

========================= 

Om te remmen, knijp eenvoudig  de 2 hendels in om de achterwielen te blokkeren. 

 

INFORMATIE VOOR HET GEBRUIK. 



=============================== 

 

In de boodschappenmand kunt U makkelijk boodschappen meenemen en kunt U de mand er 

zeer eenvoudig afhalen om deze leeg te maken, het mandje kan zowel aan de voorkant als onder 

de zitting geplaatst worden. 

Op het boodschappenvak kunt U uw boodschappen zetten als U de draadmand niet in gebruik 

heeft. 

Het Elephantje is geschikt voor personen tot maximaal 100 kg en is voorzien van E-PU banden 

en is geschikt voor binnen- en buitengebruik. 

 

PARKEREN OM TE GAAN ZITTEN. 

============================== 

Druk de twee hendels onder de handgrepen naar beneden tot deze vastklikken zodat de               

achterwielen geblokkeerd worden. Er kan nu niet meer gereden worden en U kunt op het zitje 

gaan zitten. 

Om de rollator weer te gebruiken knijpt U de 2 hendels naarboven en de parkeerremmen zijn nu 

ontkoppeld. 

 

OPBERGEN EN WEER GEBRUIKEN. 

============================== 

Opbergen en in de auto vervoeren. 

Klap de zitting omhoog, hiermee maakt U de opklapbeveiliging los. Trek het lint 

 omhoog zodat de voorwielen en de achterwielen naar elkaar toekomen. De rollator blijft nu op 

zijn 4 wielen staan en kan worden weggezet. 

Weer gebruiken: klap de voor en achterwielen uit elkaar, druk het zitje omlaag zodat het in de 

vergrendeling valt. De rollator is weer in gebruiksstand en U kunt de rollator weer gebruiken. 

Ben voorzichtig met het uit en inklappen van de rollator zodat de handen niet tussen de 

bewegende delen kunnen komen. 

 



JAARLIJKSE CONTROLE 

====================== 

Het verdient aanbeveling eens per jaar de rollator te laten smeren, alle schroeven en moeren aan 

te draaien, de remkabels te controleren en af te stellen en de banden op slijtage te controleren. 

Hiermee blijft de goede werking van Uw Elephantje gegarandeerd. 

De rollator kan met een zachte vochtige doek worden schoon gemaakt. Eventueel kan er een 

schoonmaakmiddel gebruikt worden. Schuurmiddelen en aggresieve schoonmaakmiddelen tasten 

de kunststof onderdelen en de chroomlaag aan.  

 

AANVULLENDE TECHNISCHE GEGEVENS 

==================================== 

 

Het Elephantje is een medisch hulpmiddel klasse 1 onder de Europese Richtlijn Medische 

Hulpmiddelen 93/42/EEC. Doordat het product voldoet aan de van toepassing zijnde eisen uit 

ISO norm 11199-2, wordt verondersteld dat het product daarmee tevens voldoet aan de 

Essentiele Eisen uit die richtlijn.  

 

Fabrikant: CHK Develop B.V., Vareseweg 67/69 3047 AT Rotterdam 

Type:  A-908-20 Aluminimum rollator  

CE-DIN ISO: 11199-2 07.1996 

Belastbaar gewicht: 100 kg 

Naam: Elephantje 

Gebruik: binnen en buiten 

Handgrepen instelbaar tussen 83 en 94 cm. 

Maximale breedte van de rollator is 64 cm. 

Diameter van de wieltjes: 200mm  

Gepolsterde zitting  32,5 x 35 cm. 

Totaal gewicht: 7,34 kg 

Banden: massief 

Voorgevormde handgrepen.(Anatomic.) 

Remsysteem: direct op de wieltjes 

Invouwbaar bij geen vervoer 

Accessoires:  opbergmandje – zitje (draagvermogen mandje 10kg.) 



GARANTIE  -  SERVICE EN VEILIGHEID. 

====================== 

Garantie: 5 jaar op het frame vanaf de datum in gebruikstelling. 

Service: Elke rollator heeft een service Telefoon nummer ( Hot line) waar U terecht kunt 

wanneer er problemen voordoen met de rollator, dit telefoon nummer is gekoppeld  

aan de leverancier die de rollator heeft geleverd, het Tel.No staat op de voorbuis van de rollator. 

Veiligheid: Wanneer U uw rollator niet in gebruik heeft, zet hem dan weg in de parkeerstand. 

Ben voorzichtig met trotoirbanden ( stoepranden) forceer de rollator niet en til hem op zodat er 

geen problemen kunnen ontstaan met de voor-wielen and de lagers. 

Draai de plastic moeren van de duwbuizen goed vast en druk de rugleuning op de juiste plaats, 

zodat het ronde palletje te voorschijn komt in de open gespaarde opening van de zijbuis. 

Aan de onderkant van het draadmandje zit een uitsparing die in de voorbuis moet vallen zodat 

het mandje niet kan gaan schuiven. 

 


