
 

  

Plateauverhogers zijn gemaakt om de opstap- en de rijcomfort te 

verhogen wanneer de afstand tussen de knieën en de bodemplaat van 

de scootmobiel te ver uit elkaar zitten.  

GEBRUIKSAANWIJZING 

PLATEAUVERHOGER 
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WAARVOOR DIENT HET? 
Plateauverhogers voor scootmobielen verbeteren de zitpositie op de scootmobiel indien de zithoogte niet 
toereikend is om de voeten op de bodemplaat te plaatsen. De Plateauverhoger geeft extra ondersteuning tijdens 
het rijden en zorgt ervoor dat uw rijcomfort drastisch verbeterd. 

HOE WERKT HET? 
De Plateauverhoger wordt bevestigd (dat raden wij in ieder geval aan) op de bodemplaat van de scootmobiel. De 
onderzijde van de Plateauverhoger is van hout gemaakt, zodat de verhoger eenvoudig te plaatsen is op de 
bodemplaat. De schroeven worden overigens niet meegeleverd. De Plateauverhoger kan ook los geplaatst 
worden uiteraard. Aan de bovenzijde van de Plateauverhoger is antislip rubber gemonteerd wat het opstappen 
vergemakkelijkt. 
 
BELANGRIJK OM TE WETEN 
Een Plateauverhoger is niet universeel en is speciaal gemaakt voor elk type scootmobiel. Indien de 
Plateauverhoger niet goed past, informeer dan bij uw scootmobiel leverancier of dit inderdaad de juiste verhoger 
is, die bij uw scootmobiel hoort. Wij geven altijd het advies de Plateauverhoger te monteren op de bodemplaat 
middels schroeven. Indien de verhoger los op de bodemplaat wordt gelegd, houd u dan wel rekening met het op- 
en afstappen. De verhoger kan namelijk kantelen waardoor de scooter en de verhoger scheef kunnen komen te 
staan en de kans op vallen wordt vergroot. Bij nat weer raden wij u ook aan voorzichtig op te stappen. Ondanks 
de antislip kan de plateaurubber glad zijn. 
 
UITVOERINGEN; 
Voor elke type scootmobiel is een aparte Plateauverhoger verkrijgbaar. De Plateauverhogers zijn NIET onderling 
uitwisselbaar en zijn speciaal voor elk type scootmobiel ontwikkelt. De standaard uitvoering van de 
Plateauverhoger is 5 centimeter hoog maar zijn uiteraard ook in andere hoogten te bestellen, alleen is dit tegen 
meerprijs. Voor alle uitvoeringen verwijzen wij u naar onze website www.silema.nl 
 
ONDERHOUD EN TECHNISCHE INSPEKTIE 
Dit product behoeft geen onderhoud. Reinigen van het rubberen plateau is het beste met een matig vochtige 
doek.  

VEILIGHEIDSINFORMATIE 
Silema Revalidatietechniek beschouwt zich alleen verantwoordelijk voor de veiligheid, de betrouwbaarheid en het 
goede functioneren van de plateauverhoger, indien de onderstaande aanwijzingen worden opgevolgd: 

- De plateauverhoger mag alleen in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt 
- De plateauverhoger is speciaal voor uw type scootmobiel ontwikkeld en gefabriceerd. Het gebruik van 

een onjuist model verhoogt de kans op scheef zitten met alle gevolgen van dien.  
- De plateauverhoger bezit geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. 
- Veranderingen of reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door vakkundig personeel dat daartoe door 

Silema is geautoriseerd. 
- Door onoordeelkundig gebruik, inbegrepen incorrecte assemblage, installatie, wijzigingen of herstellingen 

aan de plateauverhoger of het niet naleven van onze aanbevelingen, vervalt elke vorm van garantie en 
recht op claims. 

GARANTIEVERKLARING 
Dit product is door vakpersoneel op bijzonder zorgvuldige wijze vervaardigd. Veelvuldige tests en controles 
garanderen dat het product onberispelijk functioneert. Silema Revalidatietechniek is aansprakelijk voor materiaal 
en productiefouten binnen een garantietermijn van 1 jaar. Silema is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat 
door ondeskundige behandeling of bij reparaties door derden die niet door Silema Revalidatietechniek zijn 
erkend. 

 
Uw leverancier van dit product voor Nederland; 
 
 
 
 
Silema Revalidatietechniek, Rondven 40, 6026 PX Maarheeze, tel.0495-599107 of per email verkoop@silema.nl 

http://www.silema.nl/

