
Tips & tricks

• Ergonomische matras
• Ergonomisch hoofdkussen
• Antidecubitus wisseldrukmatras
• All-in-1 dekbed

Meer comfort Gemakkelijker verzorgen
• Glijdlaken
• Matrasbeschermer
• Bedpan
• Wet wash gloves (wassen zonder water)
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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.

Hier al aan gedacht?

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 op de sticker van 
het bed of naar dat in je huurcontract.

Opties voor je bed
Deze opties kan je lenen bij je bed:
• Onrusthekken links en rechts
• Zelfoprichter en triangel
• Verlengstuk voor de bedbodem

Kom naar Thuiszorgwinkel of bel 015 28 61 18. 
Samen vinden we wat jij nodig hebt!

Benieuwd naar de locatie 
van de Thuiszorgwinkel 
in je buurt?
www.thuiszorgwinkel.be

Bezoek onze webshop op 
www.thuiszorgwinkel.be 
en ontdek hoe we je optimaal 
kunnen helpen.

Op zoek naar een tijdelijke 
oplossing? Contacteer ons, 
onze uitleendienst  
staat voor je klaar. 

Webshop Snel ontleend Winkel in je buurt

Volg ons op Facebook

Discrete zekerheidVlot vooruit Comfort in huis Zo hoort het

Thuiszorgwinkel is niet verantwoordelijk bij foute montage of fout gebruik. 

Vlot vooruit 
Mobiliteit

Discrete zekerheid  
Incontinentie & stoma

Comfort in huis  
Ergonomie & wooncomfort

Mooi en vrouwelijk  
Borstzorg, lingerie & badmode

Stevig gesteund  
Kousen, braces & bandages

Op gezonde voet  
Steunzolen & schoenen

Meten is weten  
Meetapparatuur

Fit en gezond  
Fitness & revalidatie

Deugddoende warmte  
Warmtetherapie, infrarood 

Stop allergie 
Allergie & luchtwegen

Goed gezien 
Leesapparatuur

Moeder en kind 
Zwanger, borstvoeding & 
verzorging 

Zo hoort het  
Hoorcentrum Aurilis

Hightech  
Mobility & Communication
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Bij Thuiszorgwinkel  
kan iedereen terecht voor

Montage en gebruikerstips

Bedankt om via Thuiszorgwinkel 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. 

► Je kan bij Thuiszorgwinkel  
veel ontlenen. Vraag ons advies.

Vermeiren 1030
Elektrisch hoog-laagbed

Snel ontleend



Stap 1: Montage bedbodem

Plaats 2 delen van de bedbodem 
op hun kant op de grond en 
schuif beide helften in elkaar.1 Draai de 2 zwarte draaiknoppen 

links en rechts stevig vast.2 Leg de bedbodem op de grond 
met de motoren naar onderen.3

Duw met je voet de remmen 
van de 2 wielen van het hoofd-
en voetstuk naar beneden vast.4

Plaats het hoofdstuk voor de 
voorkant van het bed. Laat de 
koppelpennen van de bed-
bodem in de gleuven glijden. 

5
Het hoofdstuk zet zichzelf vast 
in de sleuf. Doe hetzelfde aan 
het voeteneinde van het bed.6

Maak alle transportklemmen 
los voordat je het bed gebruikt. 
Trek de klem naar achteren. 

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

Steek de stekker met de 
markering naar beneden in  
de overeenkomstige ingang.4

Het bed heeft 
meerdere motoren 
die worden 
aangesloten 
met fiches op de 
verdeeldoos onder 
het hoofdeinde. 

1 Neem de draad die vastzit aan 
de motor van de knieknik. 2

Op de stekker zie je een 
markering: een opstaand randje 
en een gleuf in het metaal.3

Let op dat alle draden onder 
het bed volledig los hangen.Doe dit voor alle fiches.5

Druk de latten in de zwarte 
toppen van de bedbodem. 1

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.

Stap 2: Montage van de elektrische aansluitingen

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. 

2

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.

1

Schuif de zwarte haken met 
de draaidoppen naar beneden 
over de balk met de rechtekant 
aan het hoofdeinde.

1

2
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

!

Aansluiting voor oprichten  
van de knieknik

Aansluiting voor oprichten 
van het hoofdeinde

Aansluiting voor de hoog-laag-
functie aan het hoofdeinde

Aansluiting voor de hoog-laag- 
functie aan het voeteneinde

!

!

Overzicht van alle aansluitingen

Hoofdeinde
schuin omhoog
oprichten.

Knieën omhoog 
brengen (laten 
knikken).

Het gehele bed omhoog of omlaag 
verstellen.

Stap 3: Montage latten

Bedienen motoren

Bedienen voethoogte

Ga door totdat in alle zwarte 
blokjes een lat zit.2


