
1. Stel het bed op de juiste werkhoogte in.

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

3. Omdraaien van een cliënt vindt plaats met behulp van de functionaliteit op 
de handbediening.
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4. Indien beoordeeld dat de cliënt gebruik dient te maken van de zijhekken, 
zet deze dan omhoog. Laat het laken los.

5. Indien beoordeeld dat de cliënt geen gebruikt hoeft te maken van de  
zijhekken, zet deze dan naar beneden. Laat het laken los.

Scan de QR-code om 
instructiefilmpjes te 
zien

VENDLET V5S Speed Adjust
VENDLET Bari

Let op de patiënt tijdens het keren.

  De powerknop   fungeert 
ook als stopknop

HET GEBRUIK

Reset*

085-1300710             vendlet@vendlet.nl               www.vendlet.nl

VENDLET dient te worden 
gemonteerd zoals beschreven 
in de handleiding.

* Reset het systeem door de 2 bovenste knoppen op de handbediening  
tegelijkertijd in te drukken. Er klinkt nu 10 ritmische piepgeluiden.  
Houd de knoppen ingedrukt tot de piepgeluiden stoppen.

Oprollen van het 
laken op de rode 
rolbuis

Afrollen van het 
laken op de rode 
rolbuis 

Zet de rode 
rolbuis omhoog

Zet de rode 
rolbuis omlaag

Zet de blauwe 
rolbuis omhoog

Zet de blauwe 
rolbuis omlaag

Oprollen van het 
laken op de blauwe 
rolbuis

Afrollen van het 
laken op de blauwe 
rolbuis

Past snelheid aan Nachtverlichting 
(accessoires)

Reset*

Aan/uit knop en 
stopknop



Alle rechten voorbehouden.
Copyright 2020 Vendlet ApS
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1. Doe de elastieken in de hoeken van het glijlaken om het matras. 

2. Controleer of het oppervlak glad en egaal is, zonder kreukels of vouwen. 
De gladde kant moet naar boven zitten.

3. Verbind de stukken klittenband rond het stalen frame onder  
het matras. Het is belangrijk dat het klittenband aan elkaar  
bevestigd kan worden rond het frame onder het matras en  
niet rond het bedframe, omdat anders het rug-, dij- en  
voetengedeelte van het bed niet omhoog bewogen kunnen worden. 

GLIJLAKEN AANBRENGEN

Scan de QR-code om 
instructiefilmpjes te 
zien

VENDLET V5S Speed Adjust
VENDLET Bari

VENDLET dient te worden 
gemonteerd zoals beschreven  
in de handleiding.

1. Leg het wentellaken midden op het bed met het klittenband naar beneden.

2. Zet het wentellaken met het klittenband vast op de ene rolbuis. Begin bij het 
hoofdeind en ga verder richting het voeteneind.  

3. Het wentellaken moet altijd OVER de rolbuizen gewikkeld zijn  
om te voorkomen dat vingers, haar en dergelijke van de bed- 
legerige persoon beklemd raken onder het laken.  
 
Als het laken onder de rolbuis door ligt, vermindert de trekkracht en slaan 
de motoren van de rolbuizen af zodra het wentellaken strakgetrokken wordt 
rond de rolbuis.   

4. Rol ca. ¾-gedeelte van het laken rond de rolbuis door op  of  van de 
handbediening te drukken.

5. Druk het wentellaken vast op het klittenband op de tegenovergestelde 
rolbuis.  

6. Rol het wentellaken om die rolbuis door op  of  te drukken, totdat 
het laken glad over het matras ligt met de rode streep midden op de 
matras.

WENTELLAKEN AANBRENGEN

085-1300710             vendlet@vendlet.nl               www.vendlet.nl


