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1. Het ligvlak moet horizontaal zijn.

2. Verwijder de plastic zijhekken en hang ze aan de tussenstang.

3. Dubbelklik op  om de het VENDLET-systeem te activeren. Een akoestisch 
signaal klinkt en het groene lampje boven het power-symbool gaat bran-
den. Als de handbediening gedurende 90 seconden niet is gebruikt, schakelt het 
VENDLET-systeem weer uit. 

4. Omdraaien / hanteren van de bedlegerige persoon is gemaakt met behulp 
van de functionaliteit van de handset.

Let op de patiënt tijdens het keren.

Indien de VENDLET V5 of VENDLET V5+ als zijhek wordt gebruikt

Snelstartgids
VENDLET V5

VENDLET V5+
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Strekt en leg het 
laken op de blauwe 
rolbuizen

Laat het laken op de 
blauwe rolbuizen los

Strekt en leg het 
laken op de rode 
rolbuizen

Laat het laken op de 
rode rolbuizen los

Zet de rode 
rolbuizen omhoog

Zet de rode 
rolbuizen omlaag

Zet de blauwe 
rolbuizen omhoog

Zet de blauwe 
rolbuizen omlaag

Power met lampje/
noodstop

Nachtverlichting 
(accessoires)

5. Indien de motorrollen tijdens de behandeling van de patiënt omlaag gezet 
zijn, kunnen deze nu weer in de hoge stand gezet worden

6. Monteer de plastic zijhekken - 2 aan iedere zijde.  
Raadpleeg, indien nodig, onze gebruikers-
handleiding zijhekken.

De powerknop  
fungeert ook als 

noodstop
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Leverancier:

VENDLET dient te 
worden gemonteerd 
zoals beschreven in 

de handleiding.
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Indien VENDLET V5 of VENDLET V5+ NIET als zijhek wordt gebruikt

Let op de patiënt tijdens het keren.

1. Het ligvlak moet horizontaal zijn.

2. Zet de motorrollen aan beide zijden omhoog.

3. Dubbelklik op  om de het VENDLET-systeem te activeren. Een akoestisch 
signaal klinkt en het groene lampje boven het power-symbool gaat bran-
den. Als de handbediening gedurende 90 seconden niet is gebruikt, schakelt het 
VENDLET-systeem weer uit. 

4. Omdraaien / hanteren van de bedlegerige persoon is gemaakt met behulp 
van de functionaliteit van de handset.

5. Zet de motorrollen aan beide zijden omlaag 
wanneer de bedlegerige persoon in bed wordt 
achter gelaten.

Snelstartgids
VENDLET V5

VENDLET V5+

De powerknop  
fungeert ook als 

noodstop
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Leverancier:

Strekt en leg het 
laken op de rode 
rolbuizen

Laat het laken op de 
rode rolbuizen los

Zet de rode 
rolbuizen omhoog

Zet de rode 
rolbuizen omlaag

Zet de blauwe 
rolbuizen omhoog

Zet de blauwe 
rolbuizen omlaag

Power met lampje/
noodstop

Nachtverlichting 
(accessoires)


