
 

 

 

 

min. 
3 cm 
 

 

Beknopte handleiding - Verpleegbed Dali 
 

Zijhek  

Omhoog zetten  
 

 

 

Neerlaten  

   

 

3. Controleer de blokkering door vanaf de bovenkant op de zijhekliggers te drukken. 

4. Herhaal deze stappen aan de andere zijden.  4. Herhaal deze stappen aan de andere zijden. 

Papegaaigreep   

Horizontale aanpassing  Verticale aanpassing Bediening (verkorten/verlengen) 

De riem  door de gesp   naar buiten trekken: 

Verkorten: Riemuiteinde  naar boven trekken 

Verlengen: De papegaaigreep  naar beneden 

trekken  
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Maximaal draagvermogen 75 kg. 

Let er bij het verlengen op dat het uiteinde 
van de riem minstens 3 cm voorbij de gesp 
steekt.  

 

 

 2. Trek de ligger naar boven  1. Pak de ligger met de hand vast  

 1. Til de ligger iets op  3. Laat de liggers voorzichtig zakken 

2.  Druk de ontgrendelingshendel naar beneden 

Zie andere zijde 
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Beknopte handleiding - Verpleegbed Dali 
 

Bluetooth-handschakelaar (draadloos) 

(Voor Dali Standard, Dali Low Entry en Dali Wash) 
 

 
 
Blokkeerfuncties - Bluetooth-handschakelaar 

1 Rugsteun  Let op: 
 

Aan de onderzijde van de handschakelaar bevindt zich een 
magneetsensor. 

 
Voor de blokkering of deblokkering van functies is een losse 

magneet  a  vereist (onderdeel van de levering). 

 

Ga als volgt te werk om de instelmogelijkheden op de 
handschakelaar  
te blokkeren/deblokkeren: 

 
1. Houd de bijgeleverde magneet  a  op de magnetische 

sensor die in de handschakelaar is geïntegreerd 
2. Blokkeer/deblokkeer vervolgens de gewenste functie. 

 Druk op de rechterknop van de handschakelaar 
om te blokkeren. Druk op de linkerknop om te 
deblokkeren (zie de volgende tabel).  

2 Hoogte ligvlak 
3 Bovenbeensteun 
4 Anti-Trendelenburgstand 
5 Magneetsensor (herkenbaar 

door het 
dradenkruissymbool) 

6 Slaappositie 
7 Batterijsymbool 
8 Ledje  
9 Blokkeersymbool 

 
In principe geldt: 
 

=  Omhoog  

 
=  Omlaag 

 
 
Instrueer de bewoner in de functies van de handschakelaar! 
 

 De aandrijfmotoren draaien net zolang als de desbetreffende knop  
wordt ingedrukt. 

 

 De verstelmogelijkheden zijn in beide richtingen mogelijk, behalve de anti-
Trendelenburgstand en de slaappositie. 

 

 De handschakelaar is waterdicht en afveegbaar. 
 

 De handschakelaar kan met een elastische haak aan het bed worden 
opgehangen. 

 

 

Deblokkeren Functie Blokkeren 

 
Rugsteun 

 

 
Hoogte ligvlak 

 

 
Bovenbeensteun 

 

 
 Slaappositie / anti-

Trendelenburgstand 
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Zie andere zijde 
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Beknopte handleiding - Verpleegbed Dali  

De handschakelaar aan de besturing koppelen (alleen voor Dali standard, wash en low-entry) 
 

 

Let op: Voordat de bedfuncties kunnen worden versteld, moet de handschakelaar zijn gekoppeld (verbonden) aan (met) de besturing. 
 
Het koppelen is alleen relevant bij de inbedrijfstelling van het bed, het vervangen van de Bluetooth-handschakelaar en het vervangen van de 
besturing. 

Ga als volgt te werk: 
 

1. Steek de stekker van de voedingseenheid in het stopcontact. 
 
• Als de stekker al in het stopcontact zat, trek dan de stekker uit het stopcontact, wacht ongeveer 10 seconden en steek de stekker weer in het 

stopcontact. 
 

2. Druk binnen 20 sec. tegelijkertijd (binnen 0,5 s) gedurende minstens 5 sec. op de twee knoppen Hoogte ligvlak omhoog/omlaag. 
 

• Het ledje op de besturing brandt 4 seconden oranje op als het koppelen is gelukt. 
• Het ledje op de besturing knippert 4x oranje als het koppelen niet is gelukt. In dit geval de stappen 1 en 2 herhalen. 

 

 
Batterij - Bluetooth-handschakelaar 

 
 

 

De Bluetooth-handschakelaar wordt van stroom voorzien door een CR -2032 Lithium-batterij. 
  
Wanneer de batterij bijna leeg is, knippert het ledje op de handschakelaar 4x geel telkens 
wanneer op de knop wordt gedrukt. De batterij moet dan binnen enkele dagen worden 
vervangen.  

Ga als volgt te werk:  
 

1. Open de afdekking van het batterijcompartiment  a  op de achterzijde van de handschakelaar. 

• Steek bijvoorbeeld een muntje in de gleuf van de afdekking en draai dan tegen de klok in. 

2. Verwijder de oude batterij. 

3. Plaats de nieuwe batterij (let op de polen).  

4. Sluit het batterijcompartiment met de afdekking (met de klok meedraaien). 
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Zie andere zijde 
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Beknopte handleiding - Verpleegbed Dali   

Handschakelaar met kabel 

(Bij Dali Standard, Dali low-entry en Dali econ) 

 
Bediening 

Principieel geldt bij de knoppen:  
 

Omhoog:                      Omlaag:        

 
Om veiligheidsredenen is in de 

handschakelaar een blokkeerfunctie ingebouwd. 

Blokkeerslot met een blokkeersleutel 

met de klok mee in de geblokkeerde positie draaien. 

De kleur van de weergave verandert  
van groen in geel. 

   

 

 

Geen "geweld" gebruiken om de blokkeersleutel om te 
draaien! Het blokkeerslot en de handschakelaar kunnen 
beschadigd raken. 

 

Aandrijving vrijgegeven: 

Blokkeerslot is verticaal 

Kleur weergave: groen 

Knoppen kunnen worden bediend („klik-geluid“) 

 

 

Aandrijving geblokkeerd: 

Blokkeerslot wordt ongeveer 15° met de klok mee gedraaid 

Kleur display: geel 

Knoppen zijn geblokkeerd 

 

Wielen- bediening  

Voorzichtig! Wielen alleen met de voet bedienen.  
Draag gesloten schoenen bij het bedienen van het bed,  
om letsel aan de voeten te voorkomen. 

 

Rijden: Til het pedaal  a  met de achterkant van uw voet omhoog. 

  

Remmen: Duw het pedaal  a  met uw voet naar beneden. 

  
 

 

 

 VOORZICHTIG 

 
De beknopte handleiding is geen vervanging van de 
hoofdgebruikershandleiding van het Dali-verpleegbed.  

Lees de hoofdgebruikershandleiding zorgvuldig door en 
neem de veiligheidsinstructies in acht! 
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Zie andere zijde 

! 

Blokkeersleutel 
 

Schermweergave 
 

Rugsteun 
 
 
Hoogte ligvlak 
 
 
Bovenbeensteun 

 
Anti-
Trendelenburgstand 

 

Blokkeerslot 
 

Slaappositie 
 

mailto:info@burmeier.com
http://www.burmeier.com/

