
montage en  
gebruikerstips

Bedankt om via Goed een hoog-laagbed  
te ontlenen. Hier vind je aanwijzingen  
en nuttige tips om het bed op een  
correcte manier te monteren en te  
gebruiken. Aarzel niet ons te contacteren  
indien je bijkomende vragen hebt. 

tips & tricks
praktische tips voor gebruik

•  Heb je een kwetsbare vloer? Let op voor  
beschadigingen bij “montage/stap 1”.

•  Zet de bedbodem altijd volledig vlak  
wanneer je iemand verzorgt in bed.

•  Zet het bed altijd op minstens 2 remmen vast.
•  Laat geen tweede persoon op het bed zitten  

als het bed niet volledig vlak is.
•  Draai de wielen altijd onder het bed  

zodat je er niet tegen kan stoten.
•  Hang de handbediening op aan de optrekhulp  

of binnen handbereik van de gebruiker.
•  Zet het bed niet vlak onder de vensterbank.

wat te doen bij problemen

Kijk zeer goed de volgende zaken na:
• Zit de stekker nog diep genoeg in het stopcontact? 
• Staat er spanning op het stopcontact?  

Is de stop in je meterkast afgesprongen?
• Zitten de fiches in de verdeeldoos onder het bed nog 

diep genoeg in hun aansluitingen?
• Zitten er draden gekneld? Of zijn er draden beschadigd? 

Zo ja, trek dan de stekker uit het stopcontact en neem 
contact op met de uitleendienst.

toch nog een probleem of vraag?
Bel naar het nummer 03 205 69 29. Je vindt dit nummer 
ook op de sticker op het bed. 

meer comfort

• ergonomische matras
• ergonomisch hoofdkussen
• antidecubitus wisseldrukmatras
• all-in-1 dekbed

gemakkelijker verzorgen

• glijdlaken
• matrasbeschermer
• bedpan
• vochtige washandjes (wassen zonder water)

hier al aan gedacht?

Goed thuiszorgwinkel
www.goed.be/thuiszorgwinkel 
03 205 69 29
uitleendienst: goedgeholpen.be

onze webshop is  
altijd open
Bestel en reserveer 24/7 op  
www.goed.be/webshop. 
Haal je bestelling af bij Goed  
of laat ze thuis leveren.

 

maak kennis met  
onze andere diensten

Goed apotheek
www.goed.be/apotheek
Reserveer je medicijnen op  
www.goed.be/webreservatie.

Goed hoorcentrum 
Kom langs voor een gratis hoortest.
Maak je afspraak op www.goed.be/hoorcentrum 
of 03 205 69 20. Je kan ook een afspraak 
maken voor een videoconsultatie.

meer info op www.goed.be

elektrisch hoog-laagbed

Vermeiren 2030
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Omhoog: Trek het handvat naar boven 
en breng het voeteneinde tot op de 
gewenste hoogte.

Omlaag: Trek het handvat omhoog tot 
het niet meer verder kan en laat het dan 
zakken.

bedienen  
voethoogte

montage bedbodem

Het gehele bed omhoog of omlaag 
verstellen.

bedienen motoren

Plaats de beide delen van de bedbodem  
op hun kant. Schuif beide helften in elkaar.

Draai de 2 zwarte draaiknoppen 
links en rechts stevig vast.

Leg de bedbodem op de grond 
met de motoren naar onderen.

Plaats het hoofdstuk voor de voorkant van 
het bed. Laat de koppelpennen van de  
bedbodem in de gleuven glijden. 
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Schuif het zilveren 
oog van de triangel 
over de stang.
Steek de pin in het 
gewenste gat. De 
plaats kan je zelf 
instellen. Ook de 
lengte is instelbaar. 

Steek de onderkant 
van de optrekhulp 
in het linker- of 
rechtergat aan het 
hoofdeinde. Kies de 
kant langs waar de 
gebruiker het  
bed in-/uitkomt.

Schuif de zwarte haken met de  
draaidoppen naar beneden over de balk  
met de rechterkant aan het hoofdeinde.  
De haken mogen de hoofdsteun of 
knieknik niet afknellen wanneer deze 
omhoog worden gezet. 

Zorg dat de schuine zijde aan het voeteinde 
van het bed zit. Draai beide draaidoppen 
vast.

Trek de zwarte dop naar beneden  
en duw tegelijkertijd het hek schuin  
omlaag of omhoog.

montage  
optrekhulp

montage zijsponden

bediening 
zijsponden
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Knieën omhoog 
brengen (laten 
knikken).

Hoofdeinde
schuin omhoog
oprichten.

Zet het hoofdeinde hoger dan  
het voeteneinde.

Plaats het achterstuk aan het 
voeteneinde van het bed. Laat de 
koppelpennen van de bedbodem in  
de gleuven glijden. 

Het hoofdstuk zet 
zichzelf vast in de 
sleuf. 

Duw met je voet 
het wiel onder het 
bed. (Als de vier 
wielen onder het 
bed staan kan je 
er niet meer over 
vallen.)

Steek een 
schroevendraaier 
in de rechter- 
sleuf. Beweeg 
terwijl je duwt de 
schroevendraaier 
naar beneden.  
Het deksel komt 
een beetje open.

Sluit het deksel met 
een lichte klik.  
(Als de kabels mooi 
in de geleiders 
zitten, gaat dit 
moeiteloos.)

Nu kan je het 
deksel helemaal 
opentrekken.

Bevestig de 
stekker voor 
sponde hoofdkant 
in aansluiting 2. 

Op de clipjes  
rond de stekkers 
staat een getal.
1  motor 
hoofdeinde 
2  sponde  
aan hoofdkant 
3  motor 
knieknik
4  sponde  
aan voetkant 

Bevestig de 
stekker van 
de knieknik in 
aansluiting 3, en 
de stekker van 
de sponde aan 
de voetkant in 
aansluiting 4.

Duw met je 
voet de rem 
van het wiel 
naar beneden 
totdat hij vast 
staat. Doe dit 
voor alle vier 
de wielen.

Duw met een 
schroevendraaier 
in de linkersleuf. 
Beweeg terwijl 
je duwt de 
schroevendraaier  
naar beneden.  
Het deksel komt  
nu verder open.

Steek nu pas de 
stekker in het 
stopcontact. Zorg  
dat alle kabels ook 
onder het bed  
mooi vrij hangen  
en niet gekneld of  
in de knoop liggen.

Er zijn drie transportklemmen op het bed: 
één aan het hoofdeinde, twee aan de 
voetkant. Trek elke klem naar achteren.

Draai hem 180° om naar beneden.  
Doe dit voor alle 3 de klemmen.

Duw stekker 2  
in aansluitings-
opening 2.

Voor elke stekker is er een  
aansluiting voorzien in het bakje.

Maak alle transportklemmen los voordat je het bed gebruikt. 

Gebruik steeds de gele knop om het bed 
terug in zijn normale positie te krijgen.
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