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Beste gebruiker,
Uw keuze voor dit product verheugl ons. ALs u dit product ge-

bruikt in overeenstemrning met deze handteiding, zal het veLe

jaren meegaan en uw dageLijks leven vergemakketijken. Lees

deze gebruiksaanwijzing daarom zorgvuldig door en bewaar
ze goed. Neem absoluut de voLgende veiligheidsaanwijzingen
in acht. lndien dit hulpmiddet door anderen gebruikt wordt,
moeten dezen voor gebruik over de hier gegeven aanwijzingen

ge)nformeerd worden.

INHOUD

De overbed taÍeL wordt geLeverd in een kartonnen doos. De doos

dient om het product {herl op te bergen en mag niet worden
weggegooid. Controleer eerst de inhoud op voLtedigheid en

schadetoosheid. Beschadigingen dienen onmiddeLtijk na ont

vangst van hei product te worden gerre[d. Latere klachien

worden niet qeaccepteerd.

- Bewaardoos

- Overbed tafeL

- Deze georuiksaanwi';zing

MAïERIAAL
De overbed taÍel. bestaat uit een staLen Írame, een Eecoat
taÍeLbtad en 4 wielen met parkeerrem. Het tafeIbLad wordt
beschermd door een PVC-rand.

OPGELET

Water of andere vtoeistoffen op het tafelbtad moeten on-

middeilijk worden verwijderd orn schade te voorkomen.

TECIINISCHE GEGËVEN5

AÍmetinqen: B óU x H 7?-lA x D 42 cm

Afm. tafeLbtad: óC,5 x 40,5 cm

lleLiin g taÍeLbLad : trapIoos verstelbaar
Gewichi: 9 kg

Max. draagvermoEen: 10 kg Iin loodrechte posltie]

VE I LIO H E I DSAAÍ.{WIJZI N OEN

. Het product is uitsluitend voorzien voor thuisgebruik.

. Het product rnag niet buiten opgeslagen of gebruikt wcrden.

. [-']et tafeIblaC mag niet stukgekrabd worde n.

. De stabiLiteit van de taÍeL moet regelmatig gecontroLeerd

wo rden.

MONïAGE

1. SchroeÍ beide voetsteunen (waar de wieten aan geschroefd

zijn) met bijgevoegde zeskantschroeven onder cie L-baLk.

2. Schuif de vergrendeLingsstang tot aan hei einde in het

bovenste element, dat dient voor de hoogteversteLLing.

3. Schuif hei tafel"blad met houder over de vergrendelings-
stang en het bovenste element.

4. PLaais de tussenring op het uitstekende einde van de ver-
g rend eLi ng ssta n g.

5. Vervotqens Íixeert u het taÍetblad door middet van de vast-

zetschroeÍlvleugelschroeÍ.
ó, AansLuitend schroeÍt u de r,teugeLschroeÍ voor de hoogte-

verstelLing in de L-baLk.



REINIGING EN DESINFECTIE

A[[e onderdeLen van de overbed tafeI moeten regetmatig ge-

reinigd en gedesinfecteerd worden. Gebruik voor de reiniging
een vochtig doek en bij sterkervuil een mild reinigingsmiddeL.

Gebruikvoorde desinfectie een gewoon opperv[akdesinfectie-
middet, tet daarbij a.u.b. op de gebruiksvoorschriÍten van de

producent.

ONDERHOUD

0verbed tafel Nova werd onderhoudsvrij ontworpen. De

schroeven moeten regelmatig op hun vastzitten worden ge-

controteerd. lndien de overbed taÍeI niet goed Íunctioneert,
wendt u zich Can tot uw vakhandetaar.

GARANTIE

De garantie beantwoordt aan de wettetijk voorgeschreven
24 maanden vanaf koopdatum. Garantie is ctaimbaar bij
gebreken van het product, die aantoonbaar voortkomen uit
materiaat- of produciiefouten. Uitgestoten van garantie is

schade ten gevotge van natuurtijke slijtage, opzettetijkheid,
na[atige of ondeskundige bediening of gebruik. De garantie
ve'rvalt bovendien bij gebruik van ongeschikte schoonmaak-
middeten, smeero[iën of vetten.

VERWIJDERING

Verwijder de overbed tafeI op mitieuvriendetijke wijze via een

toegetaten afvatverwerkingsbedrijf of uw gemeentel.ijke af-
valverwerkingsdienst. Neem daarbij de actuete wetteLijke
voorschriften in acht.

KLEURVARIANTEN

8-221 beuk

B-222wil B-224 watnoot

VERVANGSTUKKEN

Votgende stukken kunnen afzondertijk besietd worden
Z-220-9 v[eugetmoer

2-220-6 tussenring
Z-220-5 vergrendetingsstang
Z-220-4 bovenste eLement voor hoogteverstetting
Z-220-8 v[euge[schroef
Z-220-7 zeskantschroef
Z-220-10 wiet, met rem

Z-220-11 wiet, zonder rem

B-220 tichtgrijs

NOTITIES


