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INSTRUCTIE HANDLEIDING 
Zelfoprichter "630" 

 

1. Technische gegevens 
L WAARSCHUWING: Risico bij onveilige 
 instellingen -   Gebruik enkel de 
 instellingen beschreven in deze 
 handleiding. 
 
Merk Vermeiren 
Adres Vermeirenplein 1 / 15 

B-2920 Kalmthout 
Type Zelfoprichter 
Model 630 
 

 
 
Totaal gewicht 10,5 kg 

(Zelfoprichter: 3,25 kg 
onderframe: 7,00 kg, 
triangel + gordel: 0,25 kg 

Maximale belasting max. 80 kg 
Opslag temperatuur +5°C - +41°C 

We behouden ons het recht voor om technische 
wijzigingen te introduceren. 

Meettolerantie, +/- 15 mm / 1,5kg
 
We willen U danken voor het vertrouwen dat U in 
de producten van VERMEIREN stelt. 
Voor U de zelfoprichter gebruikt, dient U de 
handleiding aandachtig te lezen zodat U vertrouwd 
raakt met het product. 
Als U nog vragen hebt, neemt U best contact op 
met Uw vakhandelaar. 
Om een servicepunt of vakhandelaar in Uw buurt 
te vinden, neemt U contact op met de 
dichtstbijzijnde Vermeiren faciliteit. Een lijst van de 
Vermeiren faciliteiten zijn terug te vinden op de 
laatste bladzijde. 
Mensen met een visuele beperking kunnen contact 
opnemen met de vakhandelaar voor de 
gebruikersinstructies. 

2. Onderdelen 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Gebruikte symbolen 
 

  Maximum gewicht 

CE conformiteit 

    

4. Controle bij ontvangst 
Pak het product uit en controleer of de levering 
volledig is. In het pakket zitten: 
 onderframe 
 zelfoprichter + triangel 
 handleiding 
 
Controleer de zending zorgvuldig op 
transportschade. Wanneer U vaststelt dat het 
product na de zending toch een defect vertoont, 
moet U het volgende doen: 
 Neem contact op met de transporteur. 
 Laat een verslag opmaken van de schade. 
 Neem direct contact op met de vakhandelaar. 
 
5. Gebruik 
De zelfoprichter kan gebruikt worden voor 1 
persoon. 
De zelfoprichter kan enkel binnenshuis gebruikt 
worden. 
De zelfoprichter mag niet gebruikt worden als 
speelgoed voor kinderen. 
De zelfoprichter wordt gebruikt als een optrek 
hulpmiddel van een liggende naar een zittende 
positie. 
Vermeiren is niet aansprakelijk voor schade door 
gebrekkig of onvoldoende onderhoud of als gevolg 
van het niet naleven van instructies van deze 
handleiding. 

1 = Onderframe 
2 = Zelfoprichter 
3 = Triangel 
4 = Gordel 
5 = Bevestigingsring 
6 = Haken voor serumhouder 
7 = Identificatieplaat                  

Type aanduiding 
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6. Montage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Gebruik van de zelfoprichter 
Plaats de zelfoprichter aan één van de hoofdzijden 
van het bed. 
Controleer dat de ondergrond vlak is. 
Nu kan de patient de triangel vastnemen en zich 
van de liggende naar de zittende positie optrekken. 
 
8. Veiligheidsinstructies 
 Gebruik niet meer dan de maximum 

toelaatbare belasting (80 kg).   

 Volg de instructies voor verzorging en 
controles. De fabrikant is niet aansprakelijk voor 
schade die werd veroorzaakt door niet juiste 
controles / verzorging. 

 Blokkeer altijd de wielen van het bed bij het 
gebruik van het optrek hulpmiddel. 

 Wees zeker van een correcte montage (zie de 
paragraaf montage). 

 Alvorens te gebruiken controleer dat de gordel 
juist tussen beide houders zit.  

 Plaats het optrek hulpmiddel enkel aan de 
hoofdzijde van het bed en op een vlakke 
ondergrond.  

 Montage, monteren en gebruik is enkel 
toegelaten onder toezicht van gekwalificeerde 
personen.  

 Gebruik de zelfoprichter niet of probeer deze 
niet te rechten na vervorming.  

 Het hulpmiddel is niet brandbestendig en dient 
daarom niet om dicht bij vuur of extreme 
warmte te zetten. 

 
9. Onderhoud, Inspectie, Schoonmaken 
Voor de onderhoudshandleiding kan U de website 
van Vermeiren raadplegen: www.vermeiren.be. 
 

 

           
  

                       

     
 

Borg de 
zelfoprichter  
met behulp van 
de sterknop  
aan het 
onderframe. 
Monteer de 
zelfoprichter in 
het onderframe 
 zoals 
aangegeven op 
de tekening. 
 
Controleer dat 
de zelfoprichter 
goed is 
vastgemaakt. 

  

 

Monteer de metalen 
bevestiginsring  
aan één van de 
haken van de 
zelfoprichter. 
 
Monteer de gordel 
 door de triangel 
 en het midden 
van de ring . 
 
Controleer dat de 
gordel  correct 
gemonteerd is. 
 

Monteer de buis  over de 
buis van het onderframe  
totdat de boringen Ⓑ over 
elkaar liggen. 
 
Monteer de 
bevestigingsplaten  tussen 
de buis  en het 
onderframe  (verbind met 
de boringen Ⓐ). 
 
Controleer dat de 
zelfoprichter goed is 
vastgemaakt. 


