
 

HANDLEIDING 

Bedtafel 377 
 
We willen u danken voor het vertrouwen 
dat u in de producten van VERMEIREN 
stelt. 
 
Voor u de bedtafel gebruikt, dient u de 
handleiding aandachtig te lezen zodat u 
vertrouwd raakt met het product. 
Daarnaast bevat deze handleiding tips 
voor het verzorgen en onderhouden van 
de bedtafel. Houd er rekening mee dat bij 
het naleven van onze adviezen uw 
bedtafel ook na jaren gebruik nog in 
perfecte staat is en perfect functioneert. 
 
Als u nog vragen hebt, neemt u best 
contact op met uw vakhandelaar. 
 
Technische gegevens 
 
Hoogte:         65 - 94 cm 
Lengte:                81 cm 
Breedte:                43 cm 
Geplooid:     57 x 85 cm 
Tafelblad groot:       62 x 41 cm (L x B) 
Belasting tafelblad: max. 10 kg 
 
Levering 
 
- Onderstel (incl. 4 wielen) 
- Bovenframe (incl. blad, verstelbare tafel) 
- Handleiding 
 
Gebruik 
 
Op de bedtafel kunnen voorwerpen 
worden geplaatst. De bedtafel kan 
zijdelings onder een ziekenhuisbed 
worden geschoven. Deze tafel dient niet 
voor het ondersteunen van patiënten of 
andere personen. Deze bedtafel dient niet 
voor het transport van personen of 
voorwerpen. De fabrikant is niet 
aansprakelijk voor schade als gevolg van 
verkeerd gebruik. 
 
 
èOPGELET: de vleugelmoeren moeten 
vastgedraaid worden voor u voorwerpen 
op het betreffende tafelblad kunt plaatsen. 
 
èOPGELET: let erop dat de buizen recht 
zitten en dat deze volledig zijn 
ingeschoven. 
 
èOPGELET: let erop dat de vleugelmoer 
van de tafelbladverstelling voor ieder 
gebruik goed vastzit. 
 
è  Het verstellen van het tafelblad heeft 
invloed op de stabiliteit van het product. 
 
è  Bij het kantelen van het tafelblad 
mogen geen voorwerpen van het blad 
glijden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veiligheid 
 
è Ga nooit op de buizen van het 
onderstel staan omdat de tafel dan kan 
kantelen – Gevaar voor letsels! 
 
è Leun niet tegen of op de bedtafel – 
Gevaar voor kantelen! 
 
è Til de bedtafel niet op aan de 
tafelbladen. Deze delen zijn verstelbaar 
en wanneer ze niet goed zijn vastgezet, 
kunnen ze bij het optillen letsels en 
materiële schade veroorzaken. 
 
è Plaats op de tafel geen voorwerpen die 
groter zijn dan de tafelbladen. Deze 
kunnen vallen en letsels of materiële 
schade veroorzaken. 
 
è Plaats geen voorwerpen op de tafel die 
de max. belasting van de tafel 
overschrijden (15 kg) – Gevaar voor 
kantelen! 
 
è Transporteer geen personen of 
voorwerpen – Gevaar voor letsels! 
 
è Stel de bedtafel altijd op een vlakke 
ondergrond binnenshuis op. Let er bij het 
gebruik op dat de vier wielen gelijkmatig 
op de grond rusten. 
 
è Reparaties mogen alleen door de 
vakhandelaar worden uitgevoerd. 
 
è Respecteer de verzorgings- en 
onderhoudsaanwijzingen. De fabrikant is 
niet aansprakelijk voor schade die 
ontstaat door een gebrekkig 
onderhoud/verzorging. 
 
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 de tafel niet te nat. Gebruik 
geen metaalborstel of andere scherpe 
reinigingsmiddelen. Bij schade aan de lak 
of het hout dient u contact op te nemen 
met de vakhandelaar. Door een 

regelmatig onderhoud blijft de bedtafel 
perfect functioneren. 
 
Desinfecteren 
Voor het desinfecteren gebruikt u alleen 
middelen die geschikt zijn voor de 
behandeling van gelakte metaal- en 
houtoppervlakken. Volg de aanwijzingen 
op de betreffende desinfecteermiddelen. 
Gebruik uitsluitend door het Robert-Koch-
Institut goedgekeurde procedures 
(schuurdesinfectie) en 
desinfecteermiddelen (Info: www.rki.de). 
Het desinfecteren mag alleen worden 
uitgevoerd door speciaal opgeleid 
personeel. Neem hiervoor contact op met 
de vakhandelaar. 
 
Reparatie / onderhoud / inspectie 
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 de bedtafel opnieuw wordt gebruikt, 
dient deze te worden geïnspecteerd. 
Hierbij dienen volgende criteria te worden 
gecontroleerd: 
 
• volledigheid 
• werking van de verstellingen 
• controle van de wielen (steun, spoor,  
  bevestiging) 
• instelling van de vleugelmoeren  
   (toestand, schroefdraad, steun) 
• frame (vervorming, stabiliteit) 
• tafelbladen (gesloten oppervlak , 
  splinters, barstjes) 
• lakschade (eventuele roestplekken  
  verwijderen en met lak behandelen) 

 
Bewaring 
+ 5° tot + 45° Celsius 
20% - 75% r.v. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FABRIKANT: 
N.V. VERMEIREN N.V. 
Vermeirenplein 1-15 
B-2920 Kalmthout (België) 
Tel.: +32 (0) 3/6666148   Fax: +32 (0)3 6664894 
 
VERDELER: 
N.V. VERMEIREN N.V. 
Vermeirenplein 1-15 
B-2920 Kalmthout (België) 
Tel.: +32 (0) 3/6666148   Fax: +32 (0)3 6664894 

 

 


