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Voorwoord 
 
We willen U danken voor het vertrouwen dat U in onze producten stelt. 
 
De bedden van Vermeiren zijn het resultaat van jarenlange studies en ervaringen. Bij de 
ontwikkeling werd veel aandacht besteed aan een eenvoudige bediening en een gemakkelijk 
onderhoud. 
 
De verwachte levensduur van Uw bed wordt sterk beïnvloed door de verzorging en het 
onderhoud van het bed. 
 
Deze handleiding maakt U vertrouwd met de bediening van Uw bed. 
 
Het naleven van de gebruiks- en onderhoudsinstructies vormen een essentieel onderdeel 
van de garantiebepalingen. 
 
Deze handleiding houdt rekening met de recentste productontwikkelingen. De Firma 
Vermeiren behoudt zich echter het recht voor om wijzigingen door te voeren zonder verplicht 
te zijn voordien geleverde modellen aan te passen of te vervangen. 
 
Als U nog vragen hebt, neemt U best contact op met Uw vakhandelaar. 
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1 Product omschrijving 

1.1 Toepassingsgebied 
Met het model 2030 beschikt U over een verzorgingsbed dat volledig is ontworpen voor Uw 
comfort. Het verzorgingsbed biedt een aantal aanpassingsmogelijkheden die verder in dit 
document worden behandeld.  

Het verzorgingsbed is ontworpen voor één volwassen patiënt (vanaf 12 jaar, tot een 
maximaal gebruikersgewicht van 135 kg). 

Het bed moet worden gebruikt in combinatie met een geschikte matras (min. RG 35, 120 
mm dik, maximaal 20 kg). 

 

Het bed biedt door zijn modulaire opbouw verschillende aanpassingsmogelijkheden voor 
personen met een handicap, geriatrische patiënten of patiënten tijdens het revalideren in 
een huiselijke omgeving. 

 

Houd bij de individuele verzorging rekening met: 

 grootte en lichaamsgewicht 135 kg 
 fysieke en psychologische gesteldheid 
 woonomgeving 
 milieu 

 

Het bed moet worden gebruikt als toepassingsomgeving 4 van ISO 60601-2 52:  "langdurige 
zorg in een medisch gebied waarbij medisch toezicht nodig is en de nodige controle is 
voorzien of verpleging die wordt geboden in een huiselijke omgeving waarbij ME-apparatuur 
wordt gebruikt om letsel, invaliditeit of ziekte te verlichten". 

Uw bed mag alleen worden gebruikt op een ondergrond waarbij alle vier de wielen op de 
grond staan. 

Het bed dient niet als klimtoestel of om hete of zware voorwerpen te transporteren. 

Als het bed wordt gebruikt op matten, vloerbedekking of losse vloerkleden, kan de 
vloerbedekking beschadigd raken en wordt het lastig om het bed (zonder patiënt)  over 
dergelijke ondergrond voort te duwen. 

Gebruik enkel door Vermeiren goedgekeurde accessoires. Een combinatie met andere 
producten en uitrustingen of andere elektrisch aangedreven apparaten is niet toegestaan. 

Vermeiren is niet aansprakelijk voor schade door gebrekkig of onvoldoende onderhoud of 
als gevolg van het niet naleven van instructies van deze handleiding. 

Het naleven van de gebruiks- en onderhoudsinstructies vormen een essentieel onderdeel 
van de garantiebepalingen. 

De verwijzingen links en rechts moeten worden begrepen als U op de rug in het bed ligt. 
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1.2 Technische specificaties 
(voor volledig gemonteerd bed) 
Merk Vermeiren

Adres Vermeirenplein 1/15, B-2920 Kalmthout

Type Bed 

Model 2030 bed

Maximale massa gebruiker Nominale last 135 kg

Totale lengte 2152 mm 

Totale breedte 1010 mm (zonder onrusthekken); 1075 mm (met onrusthekken) 

Totale hoogte (zonder 
zelfoprichter) 

840 mm - 1245 mm 

Totale hoogte (met zelfoprichter) 1833 mm - 2233 mm 

Hoogteverstelling van de 
lattenbodem 

350 mm - 750 mm 

Afmetingen gedemonteerd 
(kartonnen doos) 

Hoofdeinde en voeteneinde: 310 mm x 900 mm x 1400 mm 
Zelfoprichter: 135 mm x 500 mm x 1810 mm 

Onrusthekken: 135 mm x 500 mm x 1810 mm 
Hoofdsponde en voetensponde: 170 mm x 960 mm x 970 mm 

Totaal gewicht (zonder 
onrusthekken, zelfoprichter) 

± 70 kg 

Verstellen van het achterste 
gedeelte 

78° 

Max. hoek bovenbeen 28° 

Max. hoek onderbeen 20° 

Max. veilige werklast* 170 kg 

Zelfoprichter Nominale last 75 kg 

Matras Min.  RG 35, 100 - 120 mm dik, 1900 x 900 mm, max. 20 kg 
Met verlengstuk 1950 x 900 mm 

Vrije hoogte voor patiëntenlift 148 mm 

Wielen (4 stuks) Ø 100 mm , vergrendelbaar 

Motor sponde LA40 

Motor hoofdeinde LA40 

Motor voeteneinde LA40 

Handbediening HB80 (4 functies) 

Transformator CA40 

Nominale spanning, 
transformator 

U ingang: 230 V, 50/60 Hz, stroom: max. 8 A/CH, Uitgangsspanning: 24V 
, max. 120W 

Inschakeltijd 10%, 2/18 min AAN/UIT 

Geluidsniveau < 65 dB(A) 

Beschermklasse / 
beschermingsgraad 

Beschermklasse II, toepassingsdeel Type B  /  IPX4 (spatwaterdicht) 

Opslagtemperatuur -10 °C - +50 °C 

Gebruikstemperatuur +5 °C - +40 °C 

Opslag en 
gebruiksluchtvochtigheid 

30% - 70% 

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen te introduceren. Meettolerantie  ± 15 mm / 1,5 kg / °. 
* Max. veilige werklast = massa gebruikersgewicht + massa matras + massa andere accessoires

 

Tabel 1: Technische specificaties 
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Het bed voldoet aan de vereisten die zijn vastgelegd in: 

EN 60601-2-52/A1: medisch elektrische apparatuur - artikel 2-52: Bijzondere eisen voor 
basisveiligheid en essentiële prestaties van ziekenhuisbedden  

1.3 Onderdelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.4 Gebruikte symbolen 

 
Maximum gebruikersgewicht 
 

CE conformiteit 
 

L Veiligheidsinstructies 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 Toepassingsdeel Type B 

 

                                
  

1   = Zelfoprichter 
2   = Triangel 
3   = Matrasklem 
4   = Onrusthekken 
5   = Hoofdsponde 
6   = Voetensponde 
7   = Ondergestel 
8   = Zwenkwiel 
9   = Wielvergrendeling 
10 = Beengedeelte 
11 = Ruggedeelte 
12 = Zitgedeelte 
13 = Knieknik 
14 = Motor hoogteverstelling 
15 = Locatie identificatieplaat 

 F 
 

Type aanduiding 

Max matrasdikte 

Max veilige werklast 

Afmetingen matras 

Handleiding lezen 

Beschermklasse II 
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1.5 Accessoires 

L WAARSCHUWING: Er moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen als er 
 accessoires worden gebruikt die niet hieronder staan vermeld. 

 Verlengstuk/tussenstuk tussen de lattenbodem van de rugsteun en beensteun. 

1.6 Voor Uw veiligheid 

l Voor U het verzorgingsbed gebruikt, moet U de handleiding aandachtig lezen. 
Respecteer alle veiligheids- en gebruiksinstructies. 

l Plaats en gebruik het verzorgingsbed alleen op een horizontale en vlakke ondergrond 
zodat de vier wielen stevig op de grond staan. 

l Wees voorzichtig bij het gebruik in extreem warme of koude omgevingen (zon, extreme 
koude, enz.) voor een bepaalde tijd en bij het aanraken - de oppervlakken kunnen de 
omgevingstemperatuur aannemen. 

L  Alle vier de wielen moeten voor ieder gebruik worden geblokkeerd.  
l Bij het installeren van het bed moet U controleren of het volledige verstelbereik vrij is van 

hindernissen. 
l Het is ten allen tijde verboden zich onder het bed te begeven. 
l Wanneer de patiënt zonder toezicht is, moet het bed eerst op de laagste stand worden 

gezet om letsels door vallen te vermijden bij het instappen, uitstappen of neerliggen in 
het bed. 

L Let bij het monteren/demonteren en gebruik van het bed op Uw handen – Gevaar voor 
knellen! 

l Voor het transporteren mag U het bed alleen aan de vaste frame onderdelen vastnemen 
(niet vastnemen aan de zelfoprichter). 

L Het transporteren van het bed mag alleen gebeuren zonder patiënt. 
L  Medisch-elektrische toepassingen in het verzorgingsbed zijn niet toegestaan! 
L De patiënt mag niet met het bovenlichaam uit het bed leunen – Gevaar voor letsel ! 
L De benen niet ontlasten door deze op andere voorwerpen te leggen – Gevaar voor letsel! 
L Bij het verstellen van het voeten- of hoofdeinde de handen niet tussen het frame en de 

matras schuiven – Gevaar voor knellen! 
L Gebruik Uw verzorgingsbed uitsluitend in droge ruimten. 
L Het medisch bed mag alleen in combinatie met een patiëntenlift worden gebruikt die 

onder de beperkte ruimte van het medisch bed kan worden geplaatst. 
L Gebruik alleen een matras die voldoet aan de voorschriften van de fabrikant. 
L Wanneer de zelfoprichter beschadigd is, moet deze worden vervangen. 
L Probeer nooit zelf reparaties uit te voeren – Gevaar voor letsel! 
L Open nooit de behuizing van het aandrijfsysteem. 
l Het is verboden extra mechanische of elektrische apparaten te gebruiken of aan te 

brengen. 
l Het onderhouden, inspecteren, repareren en desinfecteren mag alleen door bevoegd en 

geschoold personeel worden uitgevoerd. 
L Gebruik voor Uw verzorgingsbed uitsluitend originele wisselstukken van de fabrikant. 
L Gebruik enkel door Vermeiren goedgekeurde accessoires. 
L Let erop dat het verzorgingsbed niet te zwaar wordt belast zoals aangegeven door de 

fabrikant (MAX belasting 170 kg). 
L In het bed is het gebruik van open vlammen (bv. kaarsen, enz.) of gloeiende voorwerpen 

(bv. sigaretten, enz.) verboden. 
L Vervang de onrusthekken wanneer deze geplooid of gebroken zijn, anders ontstaat het 

risico dat de patiënt uit het bed kan vallen. 
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L De onrusthekken moeten altijd gemonteerd zijn, ook wanneer de betreffende zijde van 
het bed tegen een muur staat. 

L Wanneer de patiënt zonder toezicht is, moet het onrusthek aan weerszijden in de 
bovenste stand worden gezet. Het neerlaten aan 1 of 2 zijden mag alleen wanneer 
iemand toezicht houdt op de patiënt. 

L Gebruik alleen stopcontacten die  conform VDE zijn (220 V / 230 V, 50 Hz) om op aan te 
sluiten. 

L Pluggen/klemmen moeten worden uitgetrokken aan de plug/klem zelf, en niet door te 
trekken aan de kabel. 

L Haal de stekker steeds uit het stopcontact alvorens het verzorgingsbed te verplaatsen.  
L Zorg ervoor dat alle voedingskabels worden geplaatst zonder knikken, schuren of andere 

mechanische beschadigingen.   
L Alle kabels moeten zo worden gelegd dat ze de grond niet raken en dat de kabels niet 

worden gekneld. 
L Het gebruik van Uw bed kan andere elektrische apparaten beïnvloeden (bv. storingen). 

Gebruik het bed niet tegelijk met andere apparaten. 
L Elektrisch bestuurd bed wordt op een afstand van het stroomvoorzieningscontact 

geplaatst. 
L Als het verzorgingsbed niet is aangesloten op het elektriciteitsnet, dient de 

voedingskabel om de haak van de lattenbodem (hoofdeinde) te worden gehangen. 
L Speel niet met de handbediening. Een thermische zekering is voorzien in de 

transformator om oververhitten te voorkomen. 
L Wij raden aan om geen stekkerdozen of verlengsnoeren te gebruiken. Gebruik het bed 

rechtstreeks op het stopcontact. Wij raden aan om geen stopcontacten met een 
tijdsschakelaar te gebruiken. 

2 Gebruik 
Dit hoofdstuk beschrijft het normaal gebruik. Deze instructies zijn van toepassing voor de 
gebruiker en de vakhandelaar. 

Het bed wordt gemonteerd en ingesteld door Uw vakhandelaar. De instructies voor de 
montage en instellingen van het bed staan in § 3. 

L WAARSCHUWING: Het verzorgingsbed mag alleen in combinatie met een 
 patiëntenlift worden gebruikt die onder de beperkte ruimte van het bed kan 
 worden geplaatst.  
L WAARSCHUWING: Gevaar voor brandwonden– Wees voorzichtig bij het rijden 
 in extreem warme of koude omgevingen (zon, extreme koude, enz.) voor een 
 bepaalde tijd en bij het aanraken - de oppervlakken kunnen de 
 omgevingstemperatuur aannemen. 
 

Om het bed te activeren / deactiveren moet U de voedingskabel aansluiten / loskoppelen 
van het stopcontact. 

Als het bed geactiveerd is brand er een LED op de controlebox (transformator).  
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2.1 Toelichting op de elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 
Storingen van elektromagnetische velden door elektrische apparatuur in de omgeving kan  
niet helemaal worden vermeden. 
Mogelijke gevolgen zijn: In de aanwezigheid van zeer sterke of langdurige storende velden, 
kunnen de elektrische systemen volledig worden uitgeschakeld en een blijvende schade 
veroorzaken. 
Mogelijke storingsbronnen zijn: 
 • Draagbare zend- en ontvangstinstallaties (zender en ontvanger met gemonteerde 
 antenne) 
 - Walkie-talkies, mobiele telefoons of draadloze telefoons 
 - Draagbare TV, radio- en navigatiesystemen 
 - Andere persoonlijke zendapparatuur 
 
 • Mobielen middenbereik zend- en ontvangstinstallaties (antenne buiten het voertuig) 
 - Intercom (vast gemonteerd) 
 - Handsfree spreekinstallaties (vast gemonteerd) 
 - Radio-, TV- en navigatiesystemen (vast gemonteerd) 
 
 • Andere huishoudelijke apparaten 
 - CD-speler 
 - Notebook 
 - Magnetron 
 - Cassetterecorder 
 - etc. 
Van apparaten zoals scheerapparaten en haardrogers is geen invloed te verwachten. Toch 
hangt de perfecte toestand van deze apparaten en hun kabels af van de beïnvloeding. Lees 
ook de geschikte gebruikershandleiding van de betreffende fabrikant. 
 
Om de elektromagnetische storing te verminderen moet U rekening houden met volgende   
waarschuwingen: 
L Gebruik geen draagbare TV's of radio's in de directe buurt van Uw verzorgingsbed 
 zolang het bed is ingeschakeld. 
L  Gebruik geen intercom in de directe buurt van Uw verzorgingsbed zolang  het bed is 
 ingeschakeld. 
L  Wanneer er zich een onbedoelde beweging voordoet, verwijdert U de voedingskabel 
 van het verzorgingsbed uit het stopcontact. 
 

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant - elektromagnetische transmissies  
Het verzorgingsbed is bedoeld om te worden bediend in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgevingen. De 
klant of de gebruiker van het verzorgingsbed moet zeker zijn dat het bed in dergelijke omgevingen wordt gebruikt. 

Elektromagnetische 
straling 
metingen 

Overeenkomst 
met  

Elektromagnetische omgevingen - Richtlijnen 

HF - Straling 
volgens CISPR 11 
(gedeeltelijk) Groep 1 

Het verzorgingsbed maakt gebruik van HF energie uitsluitend voor zijn 
interne functie. Daarom is de HF-straling zeer laag en is het 
onwaarschijnlijk dat naburige elektronische apparaten zullen worden  
verstoord.

HF - Straling 
volgens CISPR 11 
(gedeeltelijk) Klasse B 

Het bed is geschikt voor gebruik in alle faciliteiten die uitsluitend worden 
gebruikt als woonruimten en die een onmiddellijke aansluiting op het   
openbare stroomvoorziening net hebben, deze stroom wordt ook 
aangeleverd in het gebouw dat als woonruimte wordt gebruikt. 

Emissie van  
Harmonische stromen in 
overeenstemming met 
IEC 61000-3-2 

Klasse A 
 

Uitzenden van  
spanningsschommelingen 
/ flikkering volgens 
IEC 61000-3-3 

In 
overeenstemming 
met 
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Richtlijnen en verklaring van de fabrikant - elektromagnetische weerstand 

Het verzorgingsbed is bedoeld om te worden bediend in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgevingen. De 
klant of de gebruiker van het verzorgingsbed moet zeker zijn dat het bed in dergelijke omgevingen wordt gebruikt. 

Immuniteits-  
proef 

IEC 60601 
Test-niveau 

Overeenstemmingsniveau Elektromagnetische omgevingen -  
Richtlijnen 

Elektrostatische 
ontlading 
(ESD) volgens 
IEC 61000-4-2 

± 6 kV op contact (op 
metalen onderdelen) 
 
± 8 kV in open lucht (in 
isolerende onderdelen) 

± 6 kV op contact (op metalen 
onderdelen) 
 
± 8 kV in open lucht (in 
isolerende onderdelen) 

Vloer moet worden gemaakt van hout of 
beton of worden bedekt met keramische 
tegels. 
Als de vloer is bedekt met  
synthetische materialen, dan moet de 
relatieve vochtigheid minstens 30% zijn. 

Snelle elektrische 
transiënten en lawines 
volgens 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV voor 
voedingskabels  
 
± 1 kV voor invoer en  
uitvoer kabels 

± 2 kV voor voedingskabels  
 
 
± 1 kV voor invoer en  
uitvoer kabels

De kwaliteit van de netspanning moet 
voldoen aan de normen van een typische 
commerciële  of ziekenhuis omgeving. 

Stootspanningen 
volgens 
IEC 61000-4-5 

± 1 kV differentiële modus 
spanning 
 
± 2 kV common-mode 
spanning 

± 1 kV differentiële modus 
spanning 
 
± 2 kV common-mode spanning

De kwaliteit van de netspanning moet 
voldoen aan de normen van een typische 
commerciële  of ziekenhuis omgeving. 

Spanningsdalingen, 
kortstondige 
onderbrekingen 
en spanningsvariaties  
volgens 
IEC 61000-4-11 

< 5 % UT 

(>95 % daling van UT ) 
voor een 1/2 cyclus 
 
40 % UT 

(60 % daling van UT ) 
voor 5 cyclussen 
 
70 % UT 

(30 % daling van UT ) 
voor 25 cyclussen 
 
< 5 % UT 

(>95 % daling van UT ) 
voor 5 seconden 

< 5 % UT 

(>95 % daling van UT ) 
voor een 1/2 cyclus 
 
40 % UT 

(60 % daling van UT ) 
voor 5 cyclussen 
 
70 % UT 

(30 % daling van UT ) 
voor 25 cyclussen 
 
< 5 % UT 

(>95 % daling van UT ) 
voor 5 seconden

De kwaliteit van de netspanning moet 
voldoen aan de normen van een typische 
commerciële of ziekenhuis omgeving. 
Indien de gebruiker van het bed een 
continue werking van het bed vereist, 
ook met de aanwezigheid  van storingen 
op het  elektriciteitsnet, wordt 
aanbevolen dat het bed een ongestoorde 
voeding via een nood-bron of batterij 
ontvangt. 

Magnetische velden bij  
netfrequentie (50/60Hz) 
volgens 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m 

Magnetische velden bij de netfrequentie 
moeten overeenkomen met de typische 
waarden zoals ze zijn te vinden  
in een commerciële of ziekenhuis 
omgeving. 

  
NOTA UT is de wisselspanning van het net alvorens het aanbrengen van het test-niveau.
 

2.2 De zwenkwielen bedienen 
L WAARSCHUWING: De werking van de zwenkwielen wordt beïnvloed door 
 slijtage en vervuiling van de wielen (water, olie, ...) – Controleer voor elk gebruik 
 de staat van de wielen. 
L WAARSCHUWING: De zwenkwielen kunnen verouderen - Controleer voor elk 
 gebruik de goede werking van de zwenkwielen. 
L WAARSCHUWING: Gevaar voor accidenten - Zet altijd alle wielen vast. Wanneer 
 slechts één wiel wordt geblokkeerd, kan het bed nog bewegen. 
Om ongewenste verplaatsingen te vermijden kunnen alle wielen worden geblokkeerd. 

 Blokkeren (A) 
Vlak van de hendel met de voet naar beneden drukken tot het wiel wordt geremd. 

 Loszetten (B) 
Vlak van de hendel met de voet naar voren duwen tot het wiel wordt losgezet. 

 
 
 

  

 

 

 

B     A    
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2.3 Trekontlasting 

L WAARSCHUWING: Verwijder de ontlastingseenheid niet. 

L WAARSCHUWING: Geen voorwerpen op de trekontlasting leggen of hangen. 

Onder de dwarsbalk van de lattenbodem aan het hoofdeinde bevindt zich de houder voor de 
trekontlasting. 

 Schuif de trekontlasting van de voedingskabel (4) in de voorziene ophanging (3). 
 Trek de voedingskabel (1) in de gewenste stand zodat de voedingskabel (2) zonder 

door te hangen onder de lattenbodem kan worden gelegd. Let erop dat de kabel (2) 
niet te strak wordt aangetrokken bij een verstelpositie. 

 Bevestig de voedingskabel door de trekontlasting van de voedingskabel (4) handvast 
aan te draaien. 

 Bevestig de positie van de voedingskabel door de schroefverbinding (5) handvast 
aan te draaien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.4 Voedingskabel 

L WAARSCHUWING: Geen andere voorwerpen op de houder ophangen dan de 
 voedingskabel. 

L WAARSCHUWING: De voedingskabel kan worden beschadigd - de - 
 voedingskabel moet voorzichtig worden geplaatst zonder knikken, druk, schuren 
 of andere mechanische beschadigingen en zonder contact te maken met de vloer. 

Opdat de voedingskabel ook na lang gebruik correct en veilig kan functioneren, hebben we 
op de dwarsbalk van de lattenbodem (hoofdeinde) een houder voorzien waar U het snoer 
kunt oprollen wanneer U het bed niet elektrisch gebruikt. 
 

1  = Voedingskabel 
 (stroomaansluiting) 
2  = Voedingskabel 
       (aansluiting met de   
  transformator) 
3  = Houder voor de 
       trekontlasting 
4 = Trekontlasting 
 voedingskabel 
5 = Schroefverbinding 
 trekontlasting 

1 
2 

4 

3 

5 
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2.5 Bedienen van de elektrische beensteun (knieknik) 

L WAARSCHUWING: Gevaar voor letsel - 
 Controleer dat bij de hoekverstelling van de 
 knieknik de pen  van het tandverstelling 
 mechanisme   goed is vastgeklikt. 
 
 

Om ongewenste bediening te voorkomen tijdens transport, is de beensteun van de 
lattenbodem voorzien van een blokkeerhaak.  Deze moet eerst opzij geschoven of 
weggenomen worden alvorens U de beensteun kan bedienen. 

De hoek van het bovenbeengedeelte wordt elektrisch versteld via een motor . Dit doet U 
met behulp van de handbediening. 

Om de hoek van het onderbeengedeelte (knieknik) te verstellen is een mechanish 
mechanisme met tandverstelling  voorzien. Als U de lus  aan het uiteinde van het 
onderbeengedeelte  naar boven trekt, kan U de voetsteun op 6 verschillende standen (-2°, 
-5°; -8°, -11°, -14°, -19°) zetten. U hoort bij het verstellen telkens een duidelijke klik.  
Controleer dat de tandverstelling langs beide kanten op dezelfde positie staat en goed is 
vastgeklikt. 

Om de knieknik terug in zijn begin positie te zetten, dient U de lus  volledig naar boven te 
trekken en vervolgens het deel voor de onderbenen terug neer te laten.  
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2.6 Handbediening  
De hoogte van het ligvlak, de hoek van het hoofdeinde en die van de beensteun kunnen met 
de handbediening worden versteld. Vergrendel en bevestig de handbediening aan het 
onrusthek na gebruik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Functie hoofd / rugeinde 
naar boven en beneden 

 Boven          Beneden 

Lattenbodem 
(hoogteverstelling) naar 
beneden en boven 

Anti-trendelenburg 

Functie beensteun naar 
boven en beneden 

  

       

Vergrendeld 

Ontgrendeld 

De handbediening heeft een vergrendelingsfunctie. 
Hiermee kunnen een of meer functies worden 
uitgeschakeld of vrijgegeven. 
 
Voorzorgsmaatregelen: 
• Als U wilt schakelen tussen vergrendeling en 
vrijgave moet U een kleine knop tussen beide 
bedieningsknoppen op de handbediening met 
behulp van een sleutel omdraaien. 
De sleutel is alleen beschikbaar voor verplegend 
personeel. 
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2.7 Gebruik van de onrusthekken 
De onrusthekken kunnen aan één kant worden neergelaten. 
 

 Neerlaten 
L WAARSCHUWING: Risico op letsel - bevestig de onrusthekken zodat 
 de patiënt niet onbedoeld uit bed kan vallen. 
L WAARSCHUWING: Risico op letsel - Er mogen geen objecten of 
 lichaamsdelen boven het ligoppervlak uitsteken! 
L WAARSCHUWING: Risico op letsel - breng de onrusthekken niet 
 omlaag aan één kant als er  geen toezicht is op de patiënt. 
 

Voor het neerhalen van de onrusthekken dient U de zwarte bolknop  uit te trekken en 

tegelijkertijd de horizontale buizen ➁ naar beneden, richting voeteneinde te duwen. 

Om de onrusthekken terug overeind te stellen, dient U enkel de horizontale buizen ➁ naar 
boven, richting hoofdeinde, te trekken. De bolknop zal automatisch vastklikken. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Zorg ervoor dat de bed functies niet zijn beschadigd bij het naar boven of beneden laten van 
de onrusthekken, bijvoorbeeld wanneer gebruik wordt gemaakt van medische wig kussens 
om de veiligheid van de patiënt te verzekeren.  

2.8 In en uit het bed tillen 

L VOORZICHTIG: Kans op vallen - Indien U de transfer niet veilig op eigen kracht 
 kan uitvoeren, vraag dan hulp van iemand anders. 
1. Ga zo dicht mogelijk bij het bed staan. 
2. Controleer of de remmen van het bed zijn ingeschakeld. 
3. Verwijder of klap de onrusthekken van het bed in. 
4. Til de patiënt in/uit bed. 

1 = Zwarte bolknop
2 = Horizontale 
      buizen 
3 = Langzaam 
      neerlaten 



 2030 
 2017-05 

 

Pagina 14 

2.9 Transport 

L WAARSCHUWING: Gevaar voor letsel – Zorg ervoor dat het bed voldoende is 
 vastgemaakt in de auto of de bestelwagen.  
L WAARSCHUWING: Gevaar voor letsel – Het transporteren van het bed mag 
 alleen gebeuren zonder patiënt. 
Om transportschade te vermijden moet U erop letten dat de zelfoprichter wordt 
gedemonteerd. Maak de voedingskabel los en controleer dat geen los hangende kabels op 
de grond liggen. 

2.10 Bekabeling 

L WAARSCHUWING: Risico op elektrische schokken - Vermijd dat kabels gekneld 
 raken. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Montage en instellingen 
De in dit hoofdstuk beschreven instructies zijn bestemd voor de vakhandelaar. 

Om een servicepunt of vakhandelaar in Uw buurt te vinden, neemt U contact op met de 
dichtstbijzijnde Vermeiren faciliteit. Een lijst van de Vermeiren faciliteiten zijn terug te vinden 
op de laatste bladzijde. 
L WAARSCHUWING: Risico bij onveilige instellingen - Gebruik enkel de 
 instellingen beschreven in deze handleiding. 

1    = Hoofdeinde 
2    = Voeteneinde 
3    = Bevestigingen zelfoprichter 
4    = Stopcontact 
5 = Transformator / controle box 
6    = Handbediening 
7    = Motor inclinatie  
         hoofdeinde 
8 = Motor inclinatie  
         voeteneinde 
9 = Motor hoogteverstelling 
         (op hoofd- en voetensponde) 

 
 
 
 
Geen kabels vervormen of 
knellen.  
Controleer dat geen kabels 
gekneld raken tussen 
bewegende of demonteerbare 
onderdelen. 

7

8 

6

4

 5

1 

2 

3 3 
9 

9 



 2030 
 2017-05 

 

Pagina 15 

3.1 Gereedschap 
Voor het opzetten van het bed zijn de volgende gereedschappen nodig. 

 Stiftsleutel 
 Schroevendraaier 

3.2 Leveringsomvang 
De Vermeiren 2030 bedden worden geleverd met: 
 Hoofd of voorsponde, elektrisch (976D) ca. 14,4 kg/stuk 
 Voet of achtersponde, elektrisch (976D) ca. 14,4 kg/stuk 
 Hoofdeinde elektrisch (977D) 

Zonder PVC-latten   ca. 15,85 kg/stuk 
Met PVC-latten   ca. 17,65 kg/stuk 

 Voeteneinde elektrisch (977D) 
Zonder PVC-latten   ca. 16,50 kg/stuk 
Met PVC-latten   ca. 19,20 kg/stuk 

 Set PVC-latten voor lattenbodem   ca. 4,54 kg/15 stuks 
 Onrusthekken (989C) ca. 8,26 kg/stuk 
 Zelfoprichter + triangel (968) ca. 7,45 kg/stuk 
 Gereedschap  
 Handleiding 

 
Het verzorginsbed mag uitsluitend met de hier bovenvermelde onderdelen worden gebruikt. 
Wanneer componenten worden weggelaten of vreemde uitrustingen, componenten of 
elektrische systemen gecombineerd met het bed, geldt dit bed niet meer als een door de 
fabrikant geleverd verzorgingsbed. Het bed wordt dan op eigen risico gebruikt. De CE 
conformiteit en de aansprakelijkheid van de fabrikant gelden dan niet. 
 

3.3 Montage 

L WAARSCHUWING: Gevaar voor letsel - Controleer dat alle sterknoppen, 
 schroeven goed zijn aangedraaid alvorens het bed te gebruiken. 
L VOORZICHTIG: Kans op knellen - Houd Uw vingers niet tussen de onderdelen 

(bewegende) van het bed. 
 
Lees de volgende instructies. Ze helpen U bij het monteren van het verzorgingsbed. 

3.3.1 Bevestiging lattenbodem hoofd- en voeteneinde 
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1. Zet de reeds gemonteerde sterknoppen van de lattenbodem van het hoofdeinde  
lichtjes los om het in elkaar schuiven te vergemakkelijken. 

2. Shuif de 2 delen van de lattenbodem, zijnde frame hoofdeinde  en frame 
voeteneinde , in elkaar. 

3. Draai de sterknoppen  handvast aan. Controleer eveneens dat de sterknoppen van 
de lattenbodem van het voeteneinde ook goed zijn aangedraaid. 

3.3.2 Monteren hoofd- en voetensponde aan de lattenbodem  

L VOORZICHTIG: Kans op letsel - Blokkeer de wielen van het hoofd- en 
 voeteneinde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Blokkeer de wielen  van de hoofd- en voetensponde. 
2. Hef de lattenbodem  met 2 personen op en hou het bed lichtjes schuin. 
3. Laat de bevestigingsstukken van de lattenbodem  in de gleuven van het hoofd- en 

voetensponde  glijden. 

3.3.3 Onrusthekken 

L WAARSCHUWING: Klemmingsgevaar - Let erop dat Uw hoofd of andere 
 lichaamsonderdelen niet geklemd geraken tussen de voorkant van de 
 onrusthekken en de hoofdsponde. 
 

Onrusthekken monteren: 
1. Draai de sterknoppen  los uit de 

kunststofblokken . 
2. Houd het onrusthek vast zodat het 

ronde gedeelte van het onrusthek naar 
het voeteinde  van het 
verzorgingsbed is gemonteerd. 

3. Schuif de kunststofblokken  over de 
zijbuis van de lattenbodem . 

4. Draai de sterknoppen  handvast aan. 
 

De onrusthekken moeten gemonteerd worden binnen vastgestelde afstanden volgens norm   
EN 60601-2-52. 
De horizontale afstand tussen hoofdsponde en onrusthekken moet kleiner zijn dan of gelijk 
zijn aan 60 mm. 
De horizontale afstand tussen voetensponde en onrusthekken moet groter zijn dan of gelijk 
zijn aan 250 mm. 
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3.3.4 Zelfoprichter 

L VOORZICHTIG: Kantelgevaar - Controleer dat de zelfoprichter binnen de 
 uitsparingen van de gelaste bus van de lattenbodem blijft. Indien de zelfoprichter 
 buiten deze uitsparing komt, bestaat er gevaar voor omkantelen van het  
 verzorgingsbed. 
 
 
De zelfoprichter kan aan weerszijden van het hoofdeinde worden gemonteerd. 

1. Plaats de zelfoprichter  tot de aanslag in de betreffende opnamebus  op het 
hoofdeinde van de lattenbodem. 

2. Laat de blokkeerbout  in de groef  glijden. 
3. Trek de metalen ring  over de bovenzijde van het frame  tot de bout in één van 

de boorgaten  klikt. 
4. Schuif de riem  door de metalen ring en door de triangel ; totdat de gewenste 

lengte is bereikt.  
5. Maak de riem stevig vast. 

 

  
 
 
                      

≥ 250 mm 

≤ 60 mm 
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3.3.5 Aansluitingen transformator 

L VOORZICHTIG: Gevaar voor letsel - De stekker nooit met natte handen 
 vastnemen. 
L VOORZICHTIG: Gevaar voor letsel - Plaats geen voorwerpen op de aansluitingen 
 en kabels en bescherm deze tegen mechanische belasting. 
 
Een stopcontact van 220V/230V, 50Hz conform de VDE-specificaties moet worden gebruikt. 
Voedingskabel altijd aan de stekker uit het stopcontact trekken.  
Voedingskabel zonder lussen aanbrengen, niet plooien en niet langs scherpe kanten leggen.  
De kabel naar de handbediening moet worden beveiligd tegen knellen. 
 

 

1 = Zelfoprichter 
2 = Bevestigingsbus zelfoprichter 
3 = Blokkeerbout 
4 = Groef 
5 = Frame zelfoprichter 
6 = Boorgaten 
7  =    Metalen ring 
8 = Riem 
9 = Triangel (kunststofhandgreep) 
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Diagram voor de aansluitingen van de transformator (de transformator bevindt zich onder de 
lattenbodem aan de kant van het hoofdeinde): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Demontage 
1. Laat het verzorgingsbed zakken tot op de laagste horizontale stand. 
2. Blokkeer minimaal 2 zwenkwielen met behulp van de remmen. 
3. Demonteer de zelfoprichter. 
4. Demonteer de onrusthekken. 
5. Trek de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact. 
6. Trek alle kabels uit de transformator.  
7. Til de lattenbodem uit de gleuven van de hoofd- en voetensponde.  
8. Draai de sterknop van het hoofdeinde los en schuif de lattenbodem van het 

hoofdeinde uit het voeteneinde. 

4 Onderhoud 
Voor de onderhoudshandleiding van de bedden kan U de website van Vermeiren 
raadplegen: www.vermeiren.be, www.vermeiren.nl. 

 
 

 

 

Niet gebruikt 

Aansluiting in volgorde 
      Poort 1 = Motor hoofdeinde 
      Poort 2 = Motor hoofdsponde 
      Poort 3 = Motor voeteneinde 
      Poort 4 = Motor voetensponde 
      Poort 5 = Handbediening 
      Poort 6 = Stopcontact 
       
  
    Netspanning 220V/230V, 50 Hz 
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SERVICE 
 
 

 
Het verzorginsbed is gecontroleerd: 
 

  

Stempel van de handelaar: 

 
 
 
 
 
 
 
Datum: 

 Stempel van de handelaar: 

 
 
 
 
 
 
 
Datum:

   
 

Stempel van de handelaar: 

 
 
 
 
 
 
 
Datum: 

 Stempel van de handelaar: 

 
 
 
 
 
 
 
Datum:

   
 

Stempel van de handelaar: 

 
 
 
 
 
 
 
Datum: 

 Stempel van de handelaar: 

 
 
 
 
 
 
 
Datum:

   
 

Stempel van de handelaar: 

 
 
 
 
 
 
 
Datum: 

 Stempel van de handelaar: 

 
 
 
 
 
 
 
Datum:

   
 

Stempel van de handelaar: 

 
 
 
 
 
 
 
Datum: 

 Stempel van de handelaar: 

 
 
 
 
 
 
 
Datum:

 
 

 Servicelijsten en andere technische informatie kunt u aanvragen bij onze vestigingen. Meer informatie vindt 
u ook op: www.vermeiren.be, www.vermeiren.nl. 

 



 



 
België 

 

Duitsland 
   

N.V. Vermeiren N.V. 
 

Vermeiren Deutschland GmbH 
   

Vermeirenplein 1 / 15  
B-2920 Kalmthout 
Fax: +32(0)3 666 48 94 
website: www.vermeiren.be 
e-mail: info@vermeiren.be  
 
 

 

Wahlerstraße 12 a 
D-40472 Düsseldorf 
Tel: +49(0)211 94 27 90 
Fax: +49(0)211 65 36 00 
website: www.vermeiren.de 
e-mail: info@vermeiren.de  

Frankrijk 
 

Oostenrijk 
   

Vermeiren France S.A.  Vermeiren Austria GmbH 
   

Z. I., 5, Rue d´Ennevelin 
F-59710 Avelin 
Tel: +33(0)3 28 55 07 98  
Fax: +33(0)3 20 90 28 89 
website: www.vermeiren.fr 
e-mail: info@vermeiren.fr  
 
 

 Schärdinger Strasse 4 
A-4061 Pasching 
Tel: +43(0)7229 64900 
Fax: +43(0)7229 64900-90 
website: www.vermeiren.at 
e-mail: info@vermeiren.at 

Italië  Zwitserland 
   

Vermeiren Italia  Vermeiren Suisse S.A. 
   

Viale delle Industrie 5 
I-20020 Arese MI 
Tel: +39 02 99 77 07  
Fax: +39 02 93 58 56 17 
website: www.vermeiren.it 
e-mail: info@vermeiren.it  
 
 

 Hühnerhubelstraße 59 
CH-3123 Belp  
Tel: +41(0)31 818 40 95 
Fax: +41(0)31 818 40 98 
website: www.vermeiren.ch  
e-mail: info@vermeiren.ch  
 
 

Polen  Spanje / Portugal 
   

Vermeiren Polska Sp. z o.o  Vermeiren Iberica, S.L.U. 
   

ul. Łączna 1  
PL-55-100 Trzebnica 
Tel: +48(0)71 387 42 00 
Fax: +48(0)71 387 05 74 
website: www.vermeiren.pl 
e-mail: info@vermeiren.pl  
 
 

 Carratera de Cartellà, Km 0,5 
Sant Gregori Parc Industrial Edifici A 
17150 Sant Gregori (Girona) 
Tel: +34 972 42 84 33 
Fax: +34 972 40 50 54 
website: www.vermeiren.es 
e-mail: info@vermeiren.es 
 
 

Tsjechische Republiek  Fabrikant 
   

Vermeiren ČR S.R.O.      Vermeiren GROUP 
   

Nádražní 132 
702 00 Ostrava 1 
Tel: +420 596 133 923 
Fax: +420 596 121 976 
website: www.vermeiren.cz 
e-mail: info@vermeiren.cz 

 Vermeirenplein 1 / 15  
B-2920 Kalmthout 
Tel: +32(0)3 620 20 20 
Fax: +32(0)3 666 48 94 
website: www.vermeiren.be 
e-mail: info@vermeiren.be  
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