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Veiligheidsstang "Pole" 
Montagehandleiding: 

 
AFBEELDING 1 

AANWIJZING: De veiligheidsstang is ontworpen voor plafondhoogtes 
van 210 tot 300 cm.  

Bepaal waar u dit product wilt gebruiken en meet de plafondhoogte, 
voordat u met de montage begint.  

1. Neem alle onderdelen uit de verpakking en leg u ze op een vlakke 
ondergrond, zoals op afbeelding 1 weergegeven.  

2. Gebruik de verlengingsbuis (POSITIE 2) niet als uw plafond 210 cm 
hoog is. Bevestigt u het bovenste frame (POSITIE 1) direct aan 
POSITIE 3, doordat u de gaten in POSITIE 1 en POSITIE 3 op elkaar 
afstemt en de bout (POSITIE 6) door het boorgat steekt. Nadat u de 
bout hebt gemonteerd, steekt u de splitpen (POSITIE 7) door het gat 
in de bout en buigt het uiteinde van de splitpen om, zodat de bout als 
op afbeelding 2 weergegeven is geborgd.  

3. Als uw plafond een hoogte van 240 tot 300 cm heeft, bevestigt u het 
bovenste frame (POSITIE 1) op de verlengingsbuis (POSITIE 2), 
doordat u de gaten in de buis afstemt en de bout en de splitpen zo 
monteert, als in stap 2 toegelicht en op afbeelding 2 weergegeven.  

4. Zoals op afbeelding 1 weergegeven beschikt de verlengingsbuis 
(POSITIE 2) over 2 gaten, die met "A resp. "B" zijn aangeduid. Het 
gat "A" is bedoeld voor een plafondhoogte van 240 cm. Het gat "B" 
voor een plafondhoogte van 270 tot 300 cm. 

 
AFBEELDING 2 

 
5. Bevestig de verlengingsbuis (POSITIE 2) aan (POSITIE 3), doordat u 

de met "A" of "B" gemarkeerde gaten van (POSITIE 2) voor de 
betreffende plafondhoogte op de betreffende gaten in de bovenste 
buis (POSITIE 3) afstemt en de bout en de splitpen monteert zoals in 
stap 2 toegelicht.  

6. Bevestig POSITIE 5 (standvoet) aan POSITIE 4 (hoofdstang & 
gebogen greepstang), zoals op afbeelding 1 weergegeven, doordat u 
de gaten in POSITIE 4 en POSITIE 5 op elkaar afstelt en de bout en 
de splitpen monteert zoals in stap 2 toegelicht en op afbeelding 3 
weergegeven.  

 

 
AFBEELDING 3 

 
7. Steek het draaddeel van POSITIE 3 in POSITIE 4 en plaats de 

veiligheidsstang op de gewenste plek, met POSITIE 5 op de vloer en 
POSITIE 1 aan het plafond  
 
AANWIJZING: Voor u POSITIE 3 in POSITIE 4 steekt, moet u ervoor 
zorgen dat de kunststoffen afstandsring (POSITIE 11) is aangebracht 
tussen de stelmoer (POSITIE 8) en de onderlegplaatje (POSITIE 9); 
zoals op afbeelding 1 weergegeven.  

8. Om de veiligheidsstang tussen vloer en plafond veilig te bevestigen, 
draait u de stelmoer (POSITIE 8) door middel van van de bijgeleverde 
sleutel (niet afgebeeld) met de klok mee. Draai de onderste stelmoer 
vast, tot de veiligheidsstang tussen vloer en plafond is bevestigd.  

 
AANWIJZINGEN: 
Als de veiligheidsstang niet veilig tussen vloer en plafond kan worden 
bevestigd, draait u de stelmoer (POSITIE 8) los en zorgt u ervoor dat 
de veiligheidsstang precies loodrecht tussen vloer en plafond is 
gemonteerd. Draai dan de stelmoer (POSITIE 8) weer aan, zoals in 
stap 8 toegelicht. Als er extra bevestigingen nodig zijn, kunt u twee 
houtschroeven (POSITIE 10) in de plafondsteun schroeven, zoals op 
afbeelding 4 te zien is. Daarnaast kunt u ook de standvoet (POSITIE 
5) met twee extra schroeven aan de vloer vastmaken. 

Een kleine speling van de draaigreep is normaal en vormt geen 
gevaar voor de veiligheid. Dankzij deze speling kan de 
vergrendelingspen probleemloos in de 8 beschikbare 
gebruiksvriendelijke posities vastklikken. Trek aan de pen en draai de 
gebogen greepstang. Laat de pen los en draai de greepstang zo lang 
verder, tot de pen, die een veermechanisme  heeft, vastklikt en de 
handgreep daardoor in de gewenste positie borgt.  
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AFBEELDING 4 

 

LET OP: Lees de volgende aanwijzingen 
 grondig door, voordat u het product 

gebruikt 
 

1. VOORZORGSMAATREGELEN: 
 

� Controleer regelmatig id de veiligheidsstang goed vastzit 
tussen vloer en plafond.  

� Zorg ervoor dat de veiligheidsstang onder een hoek van 
exakt 90 graden tot de vloer is geïnstalleerd. Alle 
rubberlagen moeten contact met de vloer resp. met het 
plafond hebben.  

� Voor personen die behoren tot bepaalde risicogroepen 
moeten extra veiligheidsmaatregelen worden genomen. 
Hiertoe behoren mensen met een verstandelijke handicap 
(inclusief mensen die onder invloed van geneesmiddelen 
zijn), zeer grote personen of personen met een sterk 
overgewicht, en iedere situatie, waarin het vermogen van 
een persoon voor het gebruik van de veiligheidsstang 
zonder hulp verminderd is.  

� De handgreep op de veiligheidsstang is voorzien van een 
pen met veermechanisme. Hierdoor kan de handgreep 
gedraaid en in verschillende posities worden vastgezet. 
Overtuig u er voor het gebruik van het product van dat de 
draaigreep in een veilige positie is vastgeklikt. Indien de 
handgreep niet is vastgeklikt, kan dit leiden tot vallen van 
de gebruiker en daarmee tot ernstig letsel of schade.  

  
2. Als u lijdt aan een ziekte, letsel hebt, of medicijnen gebruikt, die 

uw evenwichtsgevoel of uw vermogen om te staan of te zitten 
nadelig beïnvloeden, neem dan eerst contact op met uw dokter, 
voordat u dit product gebruikt. Een onjuist gebruik van dit product 
kan ernstig letsel of schade met zich meebrengen.  
 

3. Het product is niet bedoeld om het volle gewicht van een 
persoon te dragen. Dit product dient alleen als 
evenwichtshulpmiddel en steun bij zitten en staan. 
 

4. De bij het product behorende aanwijzingen moeten zorgvuldig 
worden opgevolgd, om te garanderen dat het product correct 
geïnstalleerd en gemonteerd is. Het niet opvolgen van de 
instructies kan leiden tot ernstig letsel van de gebruiker(s) van 
het product. 
 

5. Let erop dat kinderen niet met het product spelen of eraan gaan 
hangen. 

6. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID: Standers Inc. en de 
fabrikant/dealer zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel die uit 
het onjuiste gebruik of de montage van het product kunnen 
voortvloeien of zijn voortgevloeid.  

 
 

Lees de voorzorgsmaatregelen en 
veiligheidsaanwijzingen grondig 

 door, voordat u het product gebruikt. 

 

Schroeven ter 
bevestiging van  
positie 1 aan het 


