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1. Verzorging 
Voor het reinigen gebruikt u best een 
zeepoplossing. Het reinigingsmiddel moet in 
ieder geval een pH-waarde van min. 6 
hebben. Gebruik geen reinigingsmiddelen op 
basis van oplosmiddelen. Volg de 
aanwijzingen op de betreffende 
verzorgingsmiddelen. Voor het reinigen 
gebruikt u een vochtige doek en lauw water. 
Maak het product niet te nat. Gebruik geen 
metaalborstel of andere scherpe 
reinigingsmiddelen. Bij schade aan de lak 
dient u contact op te nemen met de 
vakhandelaar.  
Door een regelmatig onderhoud blijft de 
pedaal trainer perfect functioneren. 
 

2. Desinfecteren 
De desinfectie mag alleen door een 
geschoolde sanitaire medewerker of een door 
hem/haar opgeleide persoon worden 
uitgevoerd. De schuurdesinfectie mag alleen 
worden gebruikt met de 
desinfecteeroplossingen en de 
gebruiksverdunningen die zijn aanbevolen 
door het Robert-Koch-Institut (www.rki.de). 
 

3. Reparatie / onderhoud / 
inspectie 

De verwachte levensduur van de pedaal 
trainer wordt beïnvloed door het gebruik, 
opslag, regelmatig onderhoud en 
schoonmaak. 
Gebruik alleen originele onderdelen van 
VERMEIREN. Reparaties mogen alleen door 
speciaal opgeleid personeel worden 
uitgevoerd. Maak gebruik van de services van 
de vakhandelaar. Hij helpt u graag bij het 
onderhouden en repareren van onze 
producten. 
 
Voor elk gebruik moet uw pedaal trainer 
worden geïnspecteerd. Hierbij moeten de 
volgende punten worden gecontroleerd: 
 Volledigheid 
 Instelling van de weerstand en 

trapmechanisme  
 Frame (vervorming, stabiliteit, 

bevestigingen) 
 Schoonmaken 
 Lakschade (eventuele roestplekken 

verwijderen en met lak behandelen) 
 

Om de 8 weken: 
 Smering (bewegende verbindingen 

moeten zijn ingevet) 

 
Elke 6 maanden of voor elke nieuwe 
gebruiker moeten volgende punten 
geïnspecteerd worden: 
 Algemeen nazicht 
 Desinfectie 

 
 

4. Verpakking en opslag 
Om de pedaal trainer te verpakken of te 
bewaren dienen volgende instructies te 
worden gevolgd: 
 Alleen in een droge ruimte opslagen 

(tussen +5°C en +41°C). 
 De relatieve luchtvochtigheid van 30% tot 

70%. 
 Beschermen door voldoende afdekking 

of verpakking tegen roest en 
binnendringen van vreemde voorwerpen 
(bijv. zout water, zeelucht, zand, stof) 

 Alle componenten moeten onbelast 
worden bewaard (geen te zware 
voorwerpen op de pedaal trainer 
onderdelen leggen, nergens tussen 
klemmen, ...)  

 
 

5. Garantie 
Uittreksel uit de algemene 
verkoopsvoorwaarden: 
 
(...) 
5. De verjaringstermijn voor garantie 
aanspraken bedraagt 24 maanden.  
(...) 
 
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die 
ontstaat door constructieve wijzigingen aan 
onze producten, gebrekkig onderhoud, 
gebrekkige of onoordeelkundige behandeling 
of bewaring of gebruik van niet-originele 
wisselstukken. De garantie op slijtagedelen of 
onderdelen die onderhevig zijn aan een 
natuurlijke slijtage, is eveneens uitgesloten. 
 
 
6. Afvalverwerking 
Als u de pedaal trainer wilt wegdoen, stelt u 
zich in verbinding met de plaatselijke 
verantwoordelijken of bezorgt U het product 
terug bij de vakhandel. Deze kan, na 
hygiënische reiniging, de pedaal trainer aan 
de fabrikant terugsturen. De fabrikant kan 
voor vakkundige verwerking en hergebruik 
(gescheiden naar grondstof) zorg dragen. 
 
Verpakkingsmateriaal kan bij de betreffende 
verwerkingsplaatsen en hergebruikinstellingen 
of bij Uw vakhandelaar afgegeven worden.

 


