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Gebruikershandleiding

Voorwoord 
Bedankt voor uw aankoop van een Saljol allround rollator! Met uw nieuwe rollator zult 
u in staat zijn om een mobiel en zelfstandig leven in stijl te leiden. De allround rollator 
van aluminium is ontwikkeld met veel aandacht voor veiligheid en zal u ondersteunen 
in uw dagelijks leven.

Lees de instructiehandleiding grondig door voordat u uw allround rollator voor de  
eerste keer gebruikt. De handleiding bevat belangrijke veiligheidsinformatie, nuttige 
tips voor gebruik en verzorging en een lijst van aanbevolen accessoires. 
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1.	 Identificatie
Fabrikant:  Saljol GmbH
Product:   Allround Rollator
Type:   Premium rollator voor buiten, allround lichtgewicht rollator
Artikelnaam:  Allround Rollator
Version:  2022

Fabrikant:  Saljol GmbH
   Frauenstraße 32
   82216 Maisach
   Telefoon:  +49 (0)8141 317740
   Fax:  +49 (0)8141 3177411
   Mail:  hallo@saljol.de 
   Web: www.saljol.de/en/

Nederlandse vertegenwoordiger en importeur:
   Rollz International, Rotterdamseweg 402M, 2629 HH Delft 

Formele informatie in de instructiehandleiding:
Versie/revisie:  2022.12
Oprichtingsdatum:  9.12.2022
De informatie komt overeen met de status op het moment van drukken. 
Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen.  
Technische tekeningen en foto‘s kunnen afwijken van de werkelijkheid.
©2022 Saljol GmbH: alle rechten voorbehouden.
Herdruk, ook in uittreksels, alleen met toestemming van de onderneming Saljol GmbH.

Saljol Allround Rollator AR62, Pearl Grey 4058789014271
Saljol Allround Rollator AR62, Magic Black 4058789014042
Saljol Allround Rollator AR54, Pearl Grey 4058789014059
Saljol Allround Rollator AR54, Magic Black 4058789014066

2.  Algemene opmerkingen
Doel
De allround rollator van Saljol is ontwikkeld voor gebruik binnen- en vooral buitens- 
huis. De rollator dient als een loophulpmiddel met vier wielen, voor mensen met  
mobiliteitsproblemen, bijvoorbeeld voor het zelfstandig staan, lopen en zitten.

Indicatie	
De Saljol allround rollator is ontworpen om te helpen bij veel verschillende gezondheids-
problemen. Vooral voor mensen die extra stabiliteit nodig hebben tijdens het lopen, is 
deze rollator ontworpen. De geïntegreerde netten zitting zorgt ervoor dat u onderweg 
even kunt zitten. Dagelijkse bezigheden kunnen, zonder hulp van een derde partij, nu 
worden gedaan met de Saljol allround rollator. 

Niet	geschikt	voor
De Saljol allround rollator is niet geschikt voor mensen met een zwakke armkracht, 
ernstige cognitieve stoornissen of een slecht evenwicht. Het gebruik en de mogelijke 
toepassingen van de Saljol allround rollator moeten voor gebruik worden  
geëvalueerd en geïnstrueerd door een arts of therapeut.

Levensduur
Bij correct gebruik, regelmatig onderhoud door een gespecialiseerd bedrijf en naleving 
van de veiligheidsvoorschriften, is de verwachte levensduur van de allround rollator 
maximaal 7 jaar.
Als de rollator na 7 jaar nog steeds in goede staat is, kunt u deze blijven gebruiken.

Verantwoordelijkheid
Als fabrikant kunnen wij ons alleen verantwoordelijk achten voor de veiligheid,  
betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de rollator indien veranderingen, uitbreidingen, 
reparaties en onderhoudswerkzaamheden regelmatig en uitsluitend door geautor-
iseerde vakmensen worden uitgevoerd en indien de rollator op de juiste manier en in 
overeenstemming met alle gebruiksinstructies wordt gebruikt.

CE-conformiteitsverklaring
    Saljol GmbH, als fabrikant van het product, verklaart dat de allround  

rollator voldoet aan de eisen van de verordening (EU) 2017/745 van het 
Europees Parlement, ISO 11199-2:2005 - Loophulpmiddelen die met  
beide armen worden bediend - Eisen en beproevingsmethoden. De zitting 
en handvatten voldoen aan de biologische evaluatie volgens ISO 10993-5: 
2009-10. 
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3. Opmerkingen

3.1	 Veiligheidsinstructies	
De instructiehandleiding bevat veiligheidsopmerkingen die twee keer zijn gemarkeerd: 
door een symbool en een signaalwoord. Het symbool informeert u over het type be-
richt. Het signaalwoord verklaart details, bijvoorbeeld de ernst van een dreigend risico. 

	 Waarschuwing/Belangrijk
   Mogelijk gevaarlijke situatie (lichte verwondingen of materiële schade), 

Instructies en situatie-omschrijvingen voor het veilig gebruik van de  
rollator

  Tips
   Tips voor het gebruik en nuttige informatie

3.2	 Instructies	voor	het	veilige	gebruik	van	het	product	
Voor veilig gebruik van het product, houd het volgende in gedachten:

 Gebruiksbeperkingen 
• Het maximaal gebruikersgewicht is 150 kg.
• De nettas mag met maximaal 5 kg worden geladen. 
•  De rollator is niet geschikt om uzelf voort te bewegen terwijl u zit: deze 

is niet ontworpen voor een gebruik als trippelstoel. 
• De rollator is ontworpen voor zowel binnen- als buitenshuis gebruik. 
•  Nooit gebruiken in nabijheid van ontvlambare/brandbare/brandende 

stoffen.

	 Ongevallenpreventie
• Gebruik de rollator alleen voor het omschreven doel.
• Gebruik de rollator alleen wanneer deze in perfecte technische staat is.
•  Het is verboden om constructieve wijzigingen aan de rollator aan te 

brengen, behalve wanneer u een schriftelijke verklaring van toestem-
ming van de fabrikant Saljol heeft.

•  Let er bij het afstellen van de rollator op dat u niet met uw vingers of 
andere lichaamsdelen tussen de bewegende delen komt.

•  Zorg ervoor dat beide parkeerremmen geactiveerd zijn wanneer u op 
het zitje plaatsneemt.

•  Alle vier de wielen dienen te allen tijde in contact te zijn met de grond. 
Alleen op deze manier is de rollator veilig in balans en voorkomt u onge-
lukken.

•  Alle vier de wielen moeten te allen tijde in contact zijn met de grond. Dit 
zorgt ervoor dat de rollator in balans is, wat ongelukken voorkomt.

•  Wees voorzichtig bij het lopen op ijzige en gladde grond en over kleine 
obstakels zoals takken. Loop voorzichtig zodat u snel kunt reageren.

•  Gebruik altijd beide parkeerremmen wanneer u stilstaat met de Saljol 
allround rollator of indien u deze parkeert. 

 Let op
Vingers of andere lichaamsdelen van de gebruiker en/of een derde  
kunnen bij het inklappen van de rollator of het verstellen van de  
steunhoogte klem komen te zitten. Wees daarom uiterst oplettend en 
voorzichtig bij het verstellen van de rollator om te voorkomen dat vingers 
of andere lichaamsdelen klem komen te zitten.

4.		 Omvang	van	de	levering	en	productoverzicht

4.1	 Omvang	van	de	levering
1x Saljol allround rollator
1x nettas
1x lange Bowdenkabel voor ombouw naar eenhandige rem incl. dubbele clip
1x stokhouder (gemonteerd)
1x instructiehandleiding 
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4.2	 Markering/label	

 

Het productlabel bevindt zich aan de binnenkant van het 
linkerframedeel. Het bevat belangrijke informatie over het 
product: EAN code, productnaam, productiedatum,  
productkleur en gewicht, maximum gebruikersgewicht, 
maximaal laadvermogen van de tas, zithoogte, informatie 
over Saljol en het serienummer. Het label mag niet worden 
verwijderd.
 
De volgende symbolen zijn, deels in combinatie met ver-
dere informatie, te vinden op de markering van de allround 
rollator en op de verpakking om belangrijke eigenschappen 
te	identificeren.

 
  Bestelnummer/artikelnummer

  Productiedatum

  Kleur en gewicht van het product 

  Lengte/breedte/hoogte van de rollator in cm 

kg   Maximaal gewicht gebruiker
kg

  Maximaal laadvermogen van de nettas
 cm

  Zithoogte

  Neem de instructies in acht 
 

  Medisch hulpmiddel

  CE-markering

  Product geschikt voor binnen- en buitenshuis

  Fabrikant van het product

  Serienummer 

4.3		 Productoverzicht

Handgreep en  
armsteun van kurk-TPE 

met	rode	reflector

Remhendel met  
oppervlak van kurk 

Duwstang voor  
hoogteverstelling  

van de handgrepen

Bruine haak om rollator ingeklapt te houden

Lus om de lamp te 
bevestigen (ook  

achterkant van tas)

Voorvork	met	reflector
Band in nettas met 
bevestigingshaakje,  
bv. voor sleutelhanger

Grote all-terrain  
voorwielen met  

reflecterende	velgen	
voor betere zichtbaar-

heid in het donker

Bruine ontgrendellus voor inklappen van de rollator

Handschroef voor  
vergrendeling van  
de duwstang met  

rode	reflector

Reflector	

Zitnet

Dwarsbeugel met  
klikmechanisme 

Rem – om te  
bouwen naar een 

éénhandige rem 

Figuur 1: de Saljol allround rollator

Drempelhulp van rubber, 
met	rode	reflector

Stokhouder voor wandelstok en kruk

Nettas, met één hand te verwijderen

Zitbuis met handgreep
Bowdenkabel
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5.		 Bediening
Inventarisatie
Neem de allround rollator van Saljol uit de doos en controleer of er iets ontbreekt.  
Vergelijk	met	de	figuur	1	op	pagina	9	en	met	de	inhoud	van	de	verpakking,	zoals	 
omschreven in 4.1 op pagina 7. Als er een onderdeel ontbreekt of beschadigd is, neem 
dan onmiddellijk contact op met uw dealer of Saljol.

5.1		 Uitklappen	van	de	rollator	

Klik de bruine haak om-
hoog om het klapmecha-
nisme te ontgrendelen. 

Houd beide handgrepen 
vast en duw of trek ze  
tegelijkertijd uit elkaar. 

Duw beide zittingbuizen 
naar beneden totdat u een 
„klik“-geluid hoort. 

	 Belangrijk
Test nu of u de zittingbuizen uit elkaar kunt trekken. Als dit niet lukt, is 
de rollator correct en veilig uitgeklapt. In geval van twijfel, vergelijkt u de 
situatie	met	figuur	1	op	pagina	9.	Controleer	na	het	uitklappen	van	de	 
rollator of de zitting goed vastzit door het ontgrendelingsmechanisme 
hoorbaar in te schakelen. Het oppervlak van de zitting is dan goed  
gespannen. Zorg ervoor dat beide duwstangen stevig in het frame zijn 
geplaatst en met de stelschroef stevig zijn bevestigd. 
Test altijd of alle accessoires stevig vastzitten VOORDAT u ze gebruikt. 
Het niet in acht nemen van deze waarschuwingen kan leiden tot letsel.

5.2		 Inklappen	van	de	rollator

Trek aan de bruine  
ontgrendelingslus van het 
zitje om de rollator in te 
klappen.

Druk de rollator samen 
bij de handvatten totdat 
beide zittingbuizen dicht bij 
elkaar zijn. 

Houd de rollator ingeklapt 
met de bruine haak. 

5.3		 Instelling	van	de	juiste	hoogte	van	de	handgreep/steunhoogte

Draai de stelschroeven bij 
de duwstangen los. 
Aan de binnenzijde van de 
duwstangen vindt u een 
hoogteschaal die het  
gemakkelijker maakt om 
het linker- en rechterstuur 
op dezelfde hoogte in te 
stellen.

U kunt de juiste greep-
hoogte vinden door in de 
rollator te gaan staan, uw 
armen losjes te laten han-
gen en ze licht te buigen. 
De hoogte van de bal van 
de duim komt nu overeen 
met de juiste hoogte van  
de duwstangen.

Draai beide stelschroeven 
handvast aan.
Tip: Activeer de parkeer-
rem, zodat de rollator niet 
wegrolt wanneer u hem 
afstelt.

	 Belangrijk
Stel beide duwstangen in op dezelfde hoogte om een symmetrische hou-
ding tijdens het lopen te bereiken. Gebruik altijd de parkeerrem (zie 5.5) 
wanneer u wilt stoppen, op de rollator wilt zitten of deze ergens achter 
wilt laten.
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5.4		 Gebruik	van	de	handrem

Om met de rollator af te 
remmen, knijpt u eenvou-
digweg de remgrepen 
omhoog in de richting van 
de handvatten. Om veilig 
in de rollator stil te staan, 
houdt u beide remgrepen 
ingeknepen. 

Om verder te lopen, hoeft u 
alleen maar de remgrepen 
los te laten.

5.5		 Gebruik	van	de	parkeerrem

Om de parkeerrem in te 
schakelen, drukt u de  
remgrepen naar beneden 
totdat u een „klik“ hoort.

Om de rollator van de  
parkeerrem te halen, trekt u 
de remgrepen naar boven.

	 	Belangrijk 
• Gebruik de remmen wanneer u de rollator niet voortbeweegt.
•  Gebruik de parkeerrem bij het parkeren van de rollator of wanneer u 

erop wilt zitten.
•  Het wordt aanbevolen de remmen te gebruiken op hellende onder-

gronden om een veiliger gevoel te krijgen en het risico op vallen te  
verminderen.

• Ga op het zitje met uw rug naar de tas zitten en niet op de tas.
•  Ga rechtop zitten op de zitting terwijl uw onderarmen comfortabel op 

de armsteunen zijn geplaatst.

5.6  Rem aanpassen
Als de remkracht afneemt door slijtage van de wielen, moet de rem worden bijgesteld.
De rem moet zodanig worden afgesteld dat beide wielen gelijkmatig remmen. De  
afstand tussen het remblokje en het wieloppervlak moet ca. 2-3,5 mm bedragen.

Draai de borgmoer los met 
een steeksleutel maat 8 en 
draai hem helemaal naar 
boven. Draai tegelijkertijd 
de instelschroef vast.

Stel de remkracht af door de instelschroef naar binnen 
of naar buiten te draaien. Controleer de werking van de 
remmen door de wielen te draaien en de remgrepen te 
bedienen. De wielen moeten vrij kunnen draaien, maar 
onmiddellijk stoppen wanneer geremd wordt. Het mag 
niet mogelijk zijn de wielen te bewegen wanneer de rem 
vergrendeld is. Draai de borgmoer weer goed vast.

Borgmoer	

Instelschroef

  Let op
De rem is correct afgesteld indien, wanneer er wordt geremd, de achter-
wielen blokkeren en niet draaien wanneer de rollator wordt geduwd.

	 	 	Info 
Hier vindt u een video met uitleg over het afstellen van de  
remmen: https://www.youtube.com/watch?v=-k-Ru8oiwFM  
of scan de QR-code. 
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5.7  Ombouw naar eenhandige rem
Om het remsysteem zelf om te bouwen naar een eenhandige rem, moet u eerst  
nagaan of u de linker- of de rechterhandrem nodig hebt. Maak vervolgens de langere 
Bowdenkabel en de bijgeleverde dubbele klem gereed. Voor de ombouw heeft u twee 
steeksleutels maat 8, een tang en een afbuighulp, bijv. een spijker, nodig.
Voor een beter begrip van de ombouw hebben wij een video voor u gemaakt.
U kunt hem vinden op: https://www.youtube.com/watch?v=MGKBGVUJymI 
of scan de QR-code.
Uw medische speciaalzaak zal u zeker graag helpen bij de ombouw naar  
een eenhandige rem of u kunt contact opnemen met de klantendienst  
van Saljol: kundenservice@saljol.de 

Verklaring	van	de	termen

Veer

Pin

Bovenste	 
Bowdenkabelnippel	

Bowdenkabelafdekking

Onderste	Bowdenkabelnippel	

Bevestigingshuls

Bowdenkabel	

Doorvoergat

Bevestigingsgaten	

Borgmoer	

Instelschroef

Demontage	van	de	standaard	Bowdenkabel	
De standaard Bowdenkabel moet worden gedemonteerd aan de kant waar u de  
remhendel niet nodig heeft. 

Draai de borgmoer los met 
een steeksleutel maat 8 
en draai hem volledig naar 
boven. Draai tegelijkertijd 
de instelschroef vast.

Draai de instelschroef 
samen met de borgmoer 
volledig naar beneden.

Trek de Bowdenkabel bij 
het handvat uit het bevesti-
gingsgat (1.) tot een dunne 
draad zichtbaar wordt en 
leid deze naar boven (2.).

1.

2.

Duw de Bowdenkabel in 
het gat totdat het uiteinde 
van de Bowdenkabel en de 
Bowdenkabelnippel aan  
de binnenzijde van de 
handgreep uitsteken.

Nu kunt u de Bowdenkabel 
uit het doorvoergat naar 
voren trekken.

Duw de bovenste  
Bowdenkabelnippel in de 
Bowdenkabelafdekking

Maak de onderste 
Bowden kabelnippel los uit 
de bevestigingshuls. Trek 
de veer naar beneden.

Draai de instelschroef  
volledig los, inclusief de 
borgmoer (naar boven).

Nu kunt u de Bowdenkabel 
uit het remblok verwijde-
ren. De gedemonteerde 
Bowdenkabel kan nu  
opzijgelegd worden.
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Montage	van	de	langere	Bowdenkabel	

Steek het uiteinde met de 
instelschroef van de lange 
Bowdenkabel van bovenaf 
in het vrije remblok. Draai 
de borgmoer helemaal naar 
boven, de instelschroef moet 
volledig ingedraaid worden. 

Duw de veer van onderaf 
over de Bowdenkabel. 
Haak de onderste  
Bowden kabelnippel  
vanaf de bandzijde in de 
bevestigingshuls.

Trek de bovenste Bow-
denkabelnippel naar  
boven totdat de onderste 
Bowdenkabelnippel de  
bevestigingshuls raakt.

Bevestig de bovenste 
Bowdenkabelnippel in de 
houder (naast de andere 
nippel) op de remhendel en 
trek tegelijkertijd de Bow-
denkabelafdekking naar 
voren uit het doorvoergat.

Leg de Bowdenkabel tus-
sen het kruismechanisme 
en het nettasje en leid hem 
naar de rem.

Duw de Bowdenkabel aan 
de bovenkant door het  
bovenste doorvoergat.

Bevestig de bestaande en 
de lange Bowdenkabel aan 
elkaar met de bijgeleverde 
dubbele klem.

Draai de instelschroef los 
totdat de afstand tussen 
het remblok en de band ca. 
2-3,5 mm bedraagt.

Hang de Bowdenkabelaf-
dekking in het vrije bevesti-
gingsgat.

Schroef de borgmoer weer 
vast. 
Let op: De rem moet zo 
ingesteld worden dat de 
rollator aan beide kanten 
evenveel remt.

Draai de borgmoer met de 
steeksleutel zo vast dat de 
remkracht niet meer kan 
veranderen.  Voorzichtig: Controleer  

nu zorgvuldig of beide  
remmen gelijkmatig  
remmen wanneer de  
remhendel wordt bediend.

Verwijderen	van	de	remhendel	bij	gebruik	van	de	eenhandige	rem	

Dun	voorwerp	

Als u de Bowdenkabel hebt verwijderd, kunt u ook de 
overbodige remhendel demonteren. Sla hiervoor de pin 
op de remhendel uit met een dun voorwerp, bijvoorbeeld 
een spijker, en trek deze er met de hand of een tang naar 
beneden uit. De remhendel is nu los en kan worden 
verwijderd. Bewaar de losse pen samen met de losse 
rem hendel en de Bowdenkabel op een veilige plaats.

5.8  Gebruik de drempelhulp
De drempelhulp zit naast de achterwielen. Zet één voet 
op de drempelhulp en kantel de rollator schuin naar u toe 
met behulp van de handgrepen. De voorwielen zijn nu in 
de lucht. Op de achterwielen rijdt u zo een drempel over 
of een stoeprand op.
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6.  Onderhoud

6.1		 Schoonmaken	
Frame
Schoonmaken kan met warm water en een spons. In geval van hardnekkig vuil,  
kan een commercieel schoonmaakmiddel aan het water worden toegevoegd.  
Ontsmettingsmiddelen kunnen zonder problemen worden gebruikt. Kunststof onder-
delen worden het best gereinigd met een in de handel verkrijgbare kunststofreiniger. 
Volg de gebruiksaanwijzing van het gebruikte reinigingsmiddel.
Om het piepen of kraken van de dwarsbeugel te stoppen, kunnen eenvoudige  
middelen	zoals	teflonspray	worden	gebruikt.

	 Belangrijk
Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen zoals oplosmiddelen/ 
schuurmiddelen of harde borstels.

Wielen
Reinig de wielen met warm water en een mild oplosmiddel. Indien nodig, gebruik een 
plastic borstel, nooit een staalborstel. Om het piepen of kraken van de wielen, of van 
de	voorvork	te	stoppen,	kunnen	eenvoudige	middelen	zoals	Teflonspray	worden	 
gebruikt.

	 Belangrijk
Maak de rollator nooit schoon met een hogedruk-/stoomreiniger!

6.2		 Desinfectie
De allround rollator kan worden gedesinfecteerd met standaard huishoudelijke  
desinfectiemiddelen. De Robert Koch lijst van goedgekeurde desinfectiemiddelen is  
te vinden op http://www.rki.de/en. Laat de rollator aan de lucht drogen en let op de 
inwerktijd van het desinfectiemiddel dat u gebruikt.

6.3		 Inspectie
Wij adviseren de allround rollator minimaal één keer per jaar, idealiter zelfs twee keer, 
door de dealer/Saljol te laten inspecteren. Indien er fouten of defecten ontstaan tijdens 
het gebruik, moet de allround rollator onmiddellijk naar de dealer/Saljol worden  
teruggebracht voor reparatie. Saljol behoudt zich het recht voor om de aanspraak op 
garantie te beperken indien de rollator niet regelmatig is onderhouden.

7.		 Transport	beschrijvingg	
De rollator is gemakkelijk in te klappen en dus handig op te bergen voor transport.  
Als het nodig is om het te vervoeren, bijvoorbeeld in de auto, volg dan de instructies 
voor het inklappen. Zorg ervoor dat u de rollator op een veilige manier opbergt,  
zodat deze beschermd is tegen plotselinge en gevaarlijke bewegingen (bijv. remmen 
bij autorijden).
De Saljol reistas als accessoire beschermt uw rollator tegen externe invloeden en  
beschadigingen tijdens het transport.

8.  Opslag en transport
Bewaar de rollator rechtop, op een droge plaats, buiten het bereik van kinderen of 
derden wanneer deze niet gebruikt wordt. Als de rollator moet worden opgeslagen of 
verzonden, is het raadzaam om de originele verpakking te bewaren en deze voor deze 
doeleinden op te bergen, zodat deze beschikbaar is wanneer nodig. Dan is uw rollator 
optimaal beschermd tegen omgevingsinvloeden tijdens opslag of transport.

9.		 Afval	scheiden
Deponeer materialen gescheiden naar soort in de daarvoor bestemde inzamel-
systemen. Gelieve gevaarlijk afval te deponeren in de daartoe voorziene  
inzamelsystemen.
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10.		Technische	gegevens

Allround Rollator AR54 AR62

Max. gewicht gebruiker 150 kg 150 kg

Totaalgewicht rollator  
zonder nettas 6,3 kg 6,4 kg 

Nettas 0,2 kg 0,2 kg

Max. draaggewicht nettas 5 kg 5 kg

Lengte 69 cm 67 cm

Breedte (open) 61 cm 61 cm

Breedte (ingeklapt) 21 cm 21 cm

Zitbreedte  
(tussen duwhandvaten) 46 cm 46 cm

Laagste hoogte  
(duwhandvatten ingetrokken) 76 cm 81 cm

Hoogte handgrepen  
(verstelbaar) 76–88 cm 81–103 cm

Zithoogte 54 cm 62 cm

Remmen 
2x handrem met par-
keerfunctie, om te bou-
wen tot eenhandige rem

2x handrem met par-
keerfunctie, om te bou-
wen tot eenhandige rem

Voorwielen  
(diameter x breedte)

250 x 32 mm – zwarte,  
zachte polyurethaan 
wielen met stevige kern

250 x 32 mm – zwarte,  
zachte polyurethaan 
wielen met stevige kern

Achterwielen  
(diameter x breedte)

200 x 32 mm – zwarte,  
zachte polyurethaan 
wielen met stevige kern

200 x 32 mm – zwarte,  
zachte polyurethaan 
wielen met stevige kern

Draaicirkel 118 cm 118 cm

Reflectoren 33 stuks 33 stuks 

11.  Garantie
Indien het aangeschafte product gebreken vertoont, gelden de bepalingen van de 
wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing.
Voor zover u de goederen bij een speciaalzaak heeft gekocht, neem dan onmiddellijk 
contact op met uw verkoper; indien u de goederen rechtstreeks bij Saljol heeft gekocht, 
neem dan a.u.b. rechtstreeks contact op met Saljol, Tel. +49 (0)8141 317740. Zichtbare 
gebreken moeten schriftelijk worden gemeld binnen tien dagen na levering, verbor-
gen gebreken binnen tien dagen na ontdekking. Bovengenoemde termijnen zijn fatale 
termijnen. Saljol is gerechtigd te beslissen of een eventueel gebrek door herstel of door 
nalevering moet worden verholpen („latere prestatie“). Voor het overige gelden de be-
palingen van de Algemene Voorwaarden en voorwaarden van Saljol, beschikbaar op 
https://www.saljol.de/en/data-protection/, van toepassing. Saljol geeft 2 jaar garantie 
op productie- of materiaalfouten. 

Omvang	van	de	garantie
Wij garanderen dat het product vrij is van materiaal-, fabricage- en werking binnen  
de garantieperiode. Indien een defect optreedt tijdens de garantieperiode zullen wij  
het product naar eigen goeddunken gratis repareren of indien nodig vervangen door 
een nieuw exemplaar. Uitgesloten van de garantie zijn onderdelen die aan slijtage  
onderhevig zijn, handgrepen, zitnet, remmechanisme en banden.
Deze garantiebepalingen gelden alleen voor in Duitsland gekochte producten, voor  
zover ze rechtstreeks bij Saljol of bij een geautoriseerde vakhandelaar werden gekocht.
De verkoper zal u informeren over de garantievoorwaarden voor producten die in het 
buitenland zijn aangeschaft. Garantiewerkzaamheden en vervangende leveringen  
omwille van de garantie leiden niet tot een verlenging van de garantietermijn.

Uitsluiting	van	garantie
Het recht op garantie vervalt indien de rollator ondeugdelijk is onderhouden of  
gerepareerd door een ongeschoold persoon of als het product is gebruikt met niet  
originele accessoires. Onjuiste installatie als gevolg van het niet in acht nemen van  
de gebruiksaanwijzing, gebruik in strijd met het omschreven doel of ondeskundig 
gebruik of onderhoud van het product leiden tot verlies van garantie, evenals externe 
invloeden (bijv. transportschade, schade door stoten en slagen, weersinvloeden).
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12.		Opmerking	over	de	verplichting	om	incidenten	 
te melden 
Alle ernstige incidenten in verband met het product moeten aan de fabrikant en de 
bevoegde autoriteit worden gemeld. Ernstige incidenten in de zin van de wet zijn  
alle ongewenste voorvallen die een van de volgende gevolgen hebben: dood,  
levensbedreigend letsel, blijvende lichamelijke schade en chronische ziekte.
In	de	Bondsrepubliek	Duitsland,	gelieve	te	informeren:
•  uw plaatselijke distributeur, Saljol-verkooppartner of  

Saljol GmbH, Frauenstr. 32, D-82216 Maisach; www.saljol.de
•  het Federaal Instituut voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen (BfArM),  

Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn; www.bfarm.de
In	lidstaten	van	de	EU,	gelieve	te	informeren:
•  uw plaatselijke distributeur, SALJOL verkooppartner of  

Saljol GmbH, Frauenstr. 32, D-82216 Maisach; www.saljol.de
•  de autoriteit die verantwoordelijk is voor incidenten met medische hulpmiddelen in 

uw land

13.		Accessoires	
Rugsteun 
Dankzij de rugsteun kunt u comfortabel op de rollator zitten en 
ertegen leunen. Deze is verstelbaar en daardoor ook geschikt voor 
lange mensen. De rugsteun biedt u meer comfort bij het zitten op 
de rollator. Door de grote uitsparing wordt uw zicht op de weg niet 
belemmerd	wanneer	u	loopt.	Een	reflecterende	voering	biedt	meer	
veiligheid.

 

Reistas  
Bescherm uw rollator tegen invloeden van buitenaf en beschadi-
gingen wanneer u hem opbergt. De gevoerde tas kan gemakkelijk 
van achteren over de rollator worden geplaatst. Dankzij rits- 
sluitingen ter hoogte van de handgrepen van de rollator kunt u de  
rollator veilig rondrijden, zelfs wanneer deze is ingeklapt.

Design	tas	van	JOST 
De moderne design tas voor uw rollator in 
luipaardprint of zwart is stabiel en water- 
afstotend. Hij kan ook als hand- of schouder-
tas worden gebruikt en kan met 5 kg worden 
belast.
 

Houten dienblad 
De	tafel	dekken	wordt	een	fluitje	van	een	cent.	Het	hoogwaardige	
houten dienblad voor de rollator maakt het gemakkelijk om spullen 
van A naar B te vervoeren. 

Stevige	zitting 
De stevige zitting verbetert uw houvast wanneer u op de rollator 
zit. U zit rechtop en veilig – overal.

Parasol/paraplu 
Gaat u op stap met regenachtig weer? Met de paraplu op de  
rollator blijft u droog en kunt u veilig met beide handen duwen.  
Gebruikt als parasol zorgt hij voor schaduw. 
Gemakkelijk in elkaar te zetten!

  

LED lamp 
Met de heldere LED lamp op uw rollator bent u goed zichtbaar in 
het donker. Ook geschikt voor het verlichten van de loopruimte – 
zodat u kleine obstakels kunt zien.

Bel 
Met de bel op uw rollator kunt u de aandacht op u vestigen in het 
verkeer. U hoeft hem alleen maar vast te schroeven en te bellen, 
net	als	op	een	fiets.

  Tas 
De tas, verkrijgbaar in zwarte geweven stof of 
in een combinatie van zwarte geweven stof en 
bruin imitatieleer, is belastbaar met 5 kg, kan 
met één hand van de rollator worden gehaald 
en heeft een praktische magneetsluiting.
 



Extra wandelstokhouder 
De wandelstokhouder houdt uw loophulpmiddel stevig vast aan 
de rollator. Hij kan rechts en links van het frame en de hoogtever-
stelling van de rollator worden bevestigd. Eén wandelstokhouder 
is al voorgemonteerd op de allround rollator.

  Opmerking
U kunt de accessoires bestellen in onze online winkel www.saljol.de/en 
24-7 of telefonisch via onze klantenservice (ma.-vr. 9.00–16.00 uur) op 
het nummer +49 (0)8141 317740 vanuit huis. Of neem contact op met de
dealer waar u de allround rollator heeft aangeschaft.  
De accessoires kunnen per land verschillen.

14.		Testprotocol	voor	hergebruik
Testprotocol	voor	hergebruik	door	een	gekwalificeerde	specialist.

Vraag Ja Nee

Zijn alle etiketten op het product geplakt? 

Zijn er losse of loszittende schroeven? 

Werken beide parkeerremmen? 

Zijn de parkeerremmen gemakkelijk te activeren? 

Is de rollator gemakkelijk in/uit te klappen?

Datum                             Controleur                             Stempel/Handtekening 

Saljol GmbH  |  Frauenstraße 32  |  82216 Maisach 
Duitsland  |  www.saljol.de/en/  |  hallo@saljol.de
Tel. +49 (0)8141 317740  |  Fax +49 (0)8141 3177411


