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1 Voorwoord  
Bedankt voor uw vertrouwen in de producten 
van Vermeiren. Om u te ondersteunen bij het 
gebruik van dit product en zijn bedienings-
mogelijkheden, bieden we u deze handleiding 
aan. Lees deze informatie zorgvuldig door: het 
zal u helpen om vertrouwd te raken met de 
besturing, mogelijkheden en beperkingen van 
uw product.   

Indien u na het lezen van deze handleiding nog 
vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te 
nemen met uw vakhandelaar.  Hij/Zij zal u met 
plezier verder helpen.  

Belangrijke opmerking 

Om uw veiligheid te garanderen, en om de 
levensduur van uw product te verlengen, 
raden we u aan om er goed zorg voor te 
dragen en om regelmatig nazicht en 
onderhoud te laten uitvoeren.  

Deze handleiding houdt rekening met de 
recentste productontwikkelingen. De Firma 
Vermeiren behoudt zich het recht voor om 
wijzigingen aan dit type product door te voeren 
zonder verplicht te zijn om voordien geleverde 
producten aan te passen of te vervangen.  

Afbeeldingen van het product worden gebruikt 
om de instructies in deze handleiding te 
verduidelijken. Details van het afgebeelde 
product kunnen afwijken van uw aangekochte 
product. 

Beschikbare informatie 

Op onze website http://www.vermeiren.com/ 
kan u steeds de meest recente versie 
terugvinden van de informatie in deze 
handleiding. Contacteer deze website 
regelmatig voor mogelijke updates. 

Mensen met een visuele beperking kunnen de 
elektronische versie van deze handleiding 

downloaden en laten voorlezen door een tekst-
naar-spraak programma. 
 

2 Uw product  

 

1. Tafelblad 
2. Richel 
3. Onderframe 
4. Wielen met remmen 
5. Vleugelmoer hoogteverstelling 
6. Sterknop voor diepteverstelling 
7. Identificatieplaat 

 

3 Voor gebruik  

3.1 Bij levering 

Pak uw product uit en verifieer of de levering 
compleet is. Volgende onderdelen zijn bij de 
levering ingesloten: 
 Onderframe (inclusief 4 wielen met rem) 
 Bovenframe (incl. verstelbaar tafelblad) 
 Handleiding 

Controleer de zending zorgvuldig op transport-
schade. Wanneer blijkt dat uw product een 
defect vertoont, neem dan contact op met de 
transporteur. 

3.2 Bedoeld gebruik  

 Deze tafel wordt gebruikt om voorwerpen op 
te leggen wanneer u in uw comfortstoel, 
zitschaalstoel of liftzetel zit. 

 De maximaal toegestane belasting voor de 
tafel is 10kg.  

 De tafel is bedoeld voor gebruik binnen, op 
vlakke ondergrond. Wanneer in gebruik, 
controleer of de 4 wielen op de grond staan. 

 De tafel is niet bedoeld om objecten of 
personen te ondersteunen of transporteren. 

 De garantie op dit product is gebaseerd op 
normaal gebruik en onderhoud zoals 
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beschreven in deze handleiding. De 
garantie vervalt bij schade die werd 
veroorzaakt door verkeerd gebruik of 
gebrek aan onderhoud. 

3.3 Veiligheidsinstructies  

Kans op letsel en/of 
schade  

 Ga niet op de buizen van het onderframe 
staan omdat de tafel dan kan omkantelen.  

 Leun niet tegen of op het tafelblad. 
 Hef de tafel niet aan het tafelblad op. 
 Plaats geen voorwerpen op de tafel die 

groter zijn dan het blad.  
 Overschrijd de draagcapaciteit van de tafel 

niet. 
 Transporteer geen personen of voorwerpen 

op de tafel.  
 Reparaties mogen alleen door opgeleid 

personeel worden uitgevoerd. 
 Volg de instructies voor verzorging en 

controle. De fabrikant is niet aansprakelijk 
voor schade die werd veroorzaakt door niet 
juiste controles / verzorging. 

3.4 Transport en opslag  

Transport en opslag van de tafel moet 
gebeuren volgens de specificaties in §7. 
Bewaar de rollator droog. 

Bescherm de tafel tegen roest en het 
binnendringen van vreemde stoffen (bijv. zout 
water, zeelucht, zand, stof) middels een 
degelijke afscherming of verpakking). 

Zorg er bij het opbergen voor dat er geen 
andere voorwerpen op of tegen de tafel liggen 
waardoor de tafel beschadigd kan worden.   
 

4 Montage en aanpassingen  

4.1 Montage  

De tafel wordt volledig gemonteerd geleverd. 
De vleugelmoeren en sterknoppen moeten 
aangedraaid zijn alvorens enige voorwerpen 
op het tafelblad te leggen. 

4.2 Aanpassingen  

Kans op letsel  

 De stabiliteit wordt beïnvloed wanneer het 
tafelblad wordt versteld (kantelgevaar). 

 Het tafelblad mag enkel zo ver versteld 
worden dat er niets kan afvallen, voor uw 
veiligheid is de tafel voorzien van een richel. 

 Wanneer u de tafel inclineert zie dat er 
voldoende ruimte is tussen de tafel en 
voorwerpen van de stoel en/of andere 
voorwerpen.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.1 Hoogteverstelling 

De hoogteverstelling wordt aangeduid met 
merklijnen (5) in de buis. 

1. Maak de vleugelmoeren (1) aan beide 
kanten los.  

2. Beweeg het tafelblad (4) naar boven of 
beneden tot de gewenste hoogte is bereikt 
(bereik: 180 mm: stappen van 10 mm).  

3. Draai de vleugelmoeren (1) terug goed vast. 
Zorg ervoor dat de hoogteverstelling voor 
beide zijden stevig werd vastgemaakt op 
dezelfde positie.  

4.2.2 Diepteverstelling 

1. Draai de sterknop (2) los.  
2. Beweeg het onderframe naar voor / 

achteren tot de gewenste diepte (bereik 250 
mm: traploos).  
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3. Draai de sterknop (2) handvast aan en 
herhaal aan de andere kant. Controleer of 
de diepteverstelling goed is vastgemaakt. 

Minimale diepte van het inbrengen: 50 mm. 

4.2.3 Hoekverstelling 

1. Trek aan de riem (3) net onder het tafelblad 
(4).  

2. Blijf trekken aan de  riem  (3) en draai het 
tafelblad (4) naar boven of beneden tot de 
gewenste hoek (bereik 90°: (6 mogelijke 
posities: stappen van 18°).  

3. Laat de riem (3) los. Controleer of de 
hoekverstelling goed is vastgemaakt. 

 

5 Uw tafel gebruiken 

5.1 Positionering rondom de stoel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.2 De remmen bedienen 

Kans op letsel en/of 
schade  

Controleer voor elk gebruik de goede 
werking van de remmen. 

Voor het stationeren van de tafel moeten alle 
vier de loopwielen worden vergrendeld. 

 

 

5.2.1 De remmen vastzetten [B] 

1. Druk met uw voet de remplaat omlaag tot 
deze stopt.  

2. Herhaal voor de andere wielen. De wielen 
kunnen noch rollen noch draaien.  

5.2.2 De remmen loszetten [A] 

1. Druk met uw voet de remplaat omhoog.  
2. Herhaal voor de andere wielen. De wielen 

worden nu ontgrendeld en kunnen zowel 
rollen als draaien. 

 

 

 

 

 
 

6 Onderhoud  

6.1 Reinigen  

Gebruik een zachte, vochtige doek en 
lauwwarm water met een milde zeep om de 
tafel schoon te maken. Vermijd dat onderdelen 
doorweekt raken. Gebruik geen agressieve 
schoonmaakmiddelen. 

6.2 Desinfectie  

Kans op schade  

Desinfecteren mag enkel gebeuren door 
opgeleide personen. Raadpleeg hiervoor 
uw vakhandelaar. 

Gebruik een zachte, vochtige doek en lauw 
water met een mild huishoudelijk 
desinfecterend middel om de tafel te reinigen.  

6.3 Inspectie / Onderhoud / 
Reparatie  

De verwachte levensduur van uw tafel is 5 jaar. 
De levensduur wordt beïnvloed door gebruik, 
opslag, onderhoud, service en reiniging. 

Voordat u met uw rollator op pad gaat, moet 
deze nagekeken worden op volgende punten: 

 Volledigheid 
 Verstelfuncties  
 Controle van de wielen (stabiliteit, spoor,  

bevestigingsschroeven) 
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 Controle van de schroefverbindingen en 
verstelknoppen: goed vastgemaakt. 
(toestand, schroefdraad, goede borging) 

 Frame (vervorming, stabiliteit) 
 Tafelblad (gesloten oppervlakken, 

splinters, scheuren) 
 Lakschade (eventuele roestplekken 

verwijderen en met lak behandelen) 

Reparaties en vervangingen mogen enkel 
door opgeleide personen gebeuren en enkel 
met originele vervangonderdelen van 
Vermeiren. Aarzel niet om de service die door 
uw vakhandelaar aangeboden wordt, te 
gebruiken. Hij/Zij zal u graag helpen met 
betrekking tot service en reparaties.  

6.4 Hergebruik  

Voor ieder hergebruik moet u de tafel laten 
desinfecteren, inspecteren en onderhouden 
volgens de instructies in §7.  

6.5 Beëindiging van gebruik  

Aan het eind van de levensduur dient u uw 
tafel af te voeren volgens de lokale 
milieuwetgeving. U kunt best de tafel 
demonteren om transport van recyclebare 
materialen te vergemakkelijken. 
 

7 Technische gegevens 
Merk Vermeiren  

Type Tafel 

Model 378 
 

Omschrijving Afmetingen 
Max. belasting  10 kg 
Totale hoogte 640 - 820 mm 
Hoogte tafel 620 - 800 mm 
Lengte 950 mm 
Breedte 600 - 850 mm 
Hoek tafelblad 0° - 18° - 36° - 54° - 

72° - 90° 
Hoogte onderframe 215 mm 
Vrije hoogte boven de grond 60 mm 
Oppervlakte tafelblad (L x B) 950 x 500 mm  
Gewicht 11,30 kg 
Diameter wielen 50 mm 
Opslagtemperatuur +5°C - +45°C 
Opslagluchtvochtigheid 20% - 75%  

We behouden ons het recht voor om technische 
wijzigingen te introduceren. Meettolerantie ± 15 mm 

/ 1,5 kg / 1,5° 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Service registration form 

Service registration form 
This product (name): …………………………………….. 
was inspected (I), serviced (S), repaired (R) or disinfected (D): 

By (stamp): 

Kind of work: I / S / R / D 

Date: 

By (stamp): 

Kind of work: I / S / R / D 

Date: 

By (stamp): 

Kind of work: I / S / R / D 

Date: 

By (stamp): 

Kind of work: I / S / R / D 

Date: 

By (stamp): 

Kind of work: I / S / R / D 

Date: 

By (stamp): 

Kind of work: I / S / R / D 

Date: 

By (stamp): 

Kind of work: I / S / R / D 

Date: 

By (stamp): 

Kind of work: I / S / R / D 

Date: 

By (stamp): 

Kind of work: I / S / R / D 

Date: 

By (stamp): 

Kind of work: I / S / R / D 

Date: 

By (stamp): 

Kind of work: I / S / R / D 

Date: 

By (stamp): 

Kind of work: I / S / R / D 

Date: 

By (stamp): 

Kind of work: I / S / R / D 

Date: 

By (stamp): 

Kind of work: I / S / R / D 

Date: 

By (stamp): 

Kind of work: I / S / R / D 

Date: 
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website: www.vermeiren.com 

Instructies voor de vakhandelaar
Deze handleiding is deel van het product en dient bij iedere product te worden
geleverd.

Alle rechten, inclusief vertaling, voorbehouden.
Niets uit deze handleiding mag geheel of gedeeltelijk in enige vorm (druk,
fotokopie, microfilm of ieder ander procedé) zonder de schriftelijke toelating van
de uitgever worden gereproduceerd of met behulp van elektronische systemen
worden verwerkt, gekopieerd of verspreid.
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