
Hang geen tassen aan de handvatten – kiepgevaar!

Gebruik op hellingen de looprem (trek de remhendel naar boven).

Gebruik de rollator alleen op een harde en vlakke ondergrond.

Als te sterk op de handvatten wordt geleund, kan de rollator naar achteren 
kiepen.

Bij het in elkaar klappen van de rollator kunnen kledingstukken en  
lichaamsdelen worden ingeklemd.

Let wel dat als de bekleding is blootgesteld aan direct zonlicht, deze  
opwarmt en bij aanraken letsel aan de huid kan veroorzaken.  
Dek daarom dit deel af of bescherm de rollator tegen zonnestralen.

Reinigen
Reinig en desinfecteer de rollator regelmatig. Gebruik hiervoor een  
milde zeepoplossing zonder schurende middelen.

U kunt de rollator desinfecteren met in de handel gebruikelijke  
middelen. Gebruik geen stoomreinigers en geen schurende of bijtende  
reinigingsmiddelen.

Onderhoud 
De rollator brado is onderhoudsvrij. Als u vaststelt dat de remwerking  
slechter wordt, de wielen moeilijker lopen of dat er andere beperkingen van 
functies zijn, breng de rollator dan voor reparatie naar uw specialist.

Hergebruik
Denk er aan als u de rollator aan de volgende gebruiker geeft, hem/haar ook 
alle benodigde technische documentatie te geven voor een veilig gebruik. 
De rollator moet door de specialist – zie hierboven – worden gecontroleerd, 
gereinigd en voor hergebruik weer in perfecte staat worden gebracht.

Draai de pal met ca. 5–6 slagen los (de pal hoeft er niet helemaal worden  
uitgedraaid) en stel de gewenste hoogte in door de schuifbare handvatten 
erin of eruit te schuiven.

De schuifbare handvatten klikken hierbij in afstanden van 25 mm vast.

Draai de pal weer vast. De pal mag niet tussen de gaatjes voor de  
hoogteposities worden vastgedraaid. Na het vastdraaien kan de pal door  
hem iets eruit te trekken in een verticale positie worden gezet en stoort  
zo ook minder.

2. Hoogte van de handvatten instellen

Looprem (tijdens lopen): trek de remhendel naar boven.

Parkeerrem (tijdens parkeren): druk de remhendel naar beneden.

3. Rem

Positioneer de rollator voor u in rijrichting en zet de parkeerrem vast.

Druk met twee handen de buizen aan de zijkant van het zitvlak links en 
rechts tegelijk naar beneden tot het klapmechanisme vast klikt.

Pas daarna de nettas, tas of mand in de hiervoor bestemde houder hangen.

1. Rollator opbouwen/uit elkaar vouwen

Verwijder de nettas of gewone tas van het frame.

Trek de vergrendelingband in het midden van het zitje naar boven –  
de rollator vouwt vanzelf in elkaar.

6. Rollator opvouwen

Veiligheidsinstructies Reinigen/onderhoud/hergebruik

De rem is juist ingesteld als er geen speling meer staat op de remhendel en 
de remkabel en de wielen zonder schurend geluid kunnen worden gedraaid.

De werking van de rem kan worden ingesteld met de stelschroef van de  
remkabel aan het remblokje van de achterste wielen.

4. Rem instellen

Door met de punt van de voet tegen het verlengde frame aan het  
achterwiel te drukken gaat het optillen van de voorwielen makkelijker.

5. Kantelhulp
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De brado – eenvoudig en gebruiksvriendelijk
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1 Ergo-handvatten

2 Remhendel

3 Zitje met vergrendelingband

4 Haakje voor een tas

5 Pal voor het instellen van de hoogte

6 Kantelhulp

7 Remmen
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Een overzicht van de brado Gebruiksaanwijzing
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Technische gegevens

Omvang van levering

_ rollator brado

_ nettas

_ gebruiksaanwijzing

_ garantiekaart

       type S/M   type S   type M

hoogte: 67–82 cm 78–102 cm

hoogte in elkaar geklapt: 67 cm 78 cm

zithoogte: 52,5 cm 62,5 cm

instelling van de hoogte van de  0–15 cm 0–24 cm 
handvatten in afstanden van 25 mm: 

framehoogte instellen: 8x 10x

lengte: 66 cm

breedte: 60 cm

breedte in elkaar geklapt: 22 cm

max. gebruikergewicht: 150 kg

max. lading net/tas: 5 kg

leeg gewicht: 7,1 kg

banden (kunnen niet lek gaan): 20 x 3 cm

Garantie

De garantieperiode bedraagt 5 jaar op het aluminium frame, op alle 
andere onderdelen 24 maanden.

Slijtageonderdelen zijn van de garantie uitgesloten.

De rollator brado is als loophulp bestemd voor personen die niet meer  
goed kunnen lopen en max. 150 kg wegen. De rollator is tevens een beperkte 
zitgelegenheid voor een korte rustpauze.

De onder het zitje opgehangen nettas dient voor het transporteren van 
voorwerpen en boodschappen. Zet niets op de nettas. 

De rollator brado mag alleen op vaste en vlakke ondergrond worden gebruikt. 
Voor het gebruik voor andere doeleinden, in het bijzonder het gebruik als 
hulp bij het uitstappen of transporteren van zware lasten is de rollator niet 
bestemd en dit is bovendien gevaarlijk!

Voor de hier beschreven rollator geldt de conformiteit volgens de 
EG-richtlijn 93/42 voor medische producten.

Deze gebruiksaanwijzing is onderdeel van de levering. Hij moet voor  
de gebruiker toegankelijk zijn en blijft ook bij het product als deze wordt 
doorgegeven.

Wijzigingen door verdere technische ontwikkelingen dan de in deze 
gebruiksaanwijzing weergegeven uitvoeringen zijn voorbehouden.

Voor nadrukken, vertalen en verveelvoudigen in enige andere vorm,  
ook gedeeltelijk, is de schriftelijke toestemming van de fabrikant nodig.

U krijgt geen automatische updates van deze gebruiksaanwijzing. 
De steeds actuele stand krijgt u van ons.

Algemeen

Indicatie en gebruiksdoeleinde
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