Snelle Handleiding
Aanzetten Bedscan
Wanneer u de kamer gaat verlaten en de bewoner ligt in bed, schakel dan de Bedscan in.

Druk 3 seconden op OK.
U hoort een pieptoon van laag naar hoog, het systeem is na 15 seconden actief. Het lampje brandt op het
ingestelde alarmeringsmoment (zie ommezijde).
Let op: Wanneer de Bedscan een tijd niet is gebruikt, moet deze zichzelf kalibreren. U kunt dit herkennen doordat
de Bedscan alle lampjes één voor één laat knipperen wanneer u deze aanzet. Wacht totdat deze procedure is
afgerond. De Bedscan start hierna automatisch op.
Wanneer de Bedscan 5x kort piept, betekent dit dat de batterij vervangen dient te worden.

Schakel de Bedscan altijd uit na alarmering of bij het
betreden van het bed.
Vergeet niet deze weer aan te zetten voordat u de kamer/
ruimte verlaat!

Uitzetten Bedscan
Indien u zorg gaat verlenen bij het bed, dan dient u de Bedscan uit te schakelen.

Druk 3 seconden op OK.
U hoort een pieptoon van hoog naar laag, het systeem schakelt zich uit. 3

sec

Plaatsen van de Bedscan
Plaats de Bedscan altijd in het midden van het voetenbord. Zorg ervoor dat deze rechtop wordt geplaatst. Draai
de knop van de klem aan totdat deze stevig vast zit. De ideale hoogte van de Bedscan kop tot aan het matras zit
tussen de 40-50 cm.
Belangrijk: De Bedscan controleert tijdens het aanzetten of deze recht staat. Indien dit niet het geval is, dan zal de
Bedscan gaan piepen totdat u deze correct plaatst.
De LED’s achter de nummers 1..6 zullen knipperen ter indicatie welke kant de Bedscan schuin staat.
LED 1 & 2 : Bedscan is gekanteld naar links
LED 5 & 6 : Bedscan is gekanteld naar rechts
LED 3 & 4 : Bedscan is gekanteld naar voren
LED 1 & 6 : Bedscan is is gekanteld naar achteren

Sabotage
The Bedscan zal alarmeren wanneer deze wordt gesaboteerd. Voorbeeld:
•
Wanneer er een deken overheen wordt gegooid.
•
Wanneer de Bedscan van het bed wordt gehaald wanneer deze aan staat.
LED’s 2-5 zullen knipperen bij sabotage.

Snelle Handleiding
Instellen van het alarmeringsmoment
Druk minimaal 3 seconden op beide pijltjes toetsen.
Er klinkt een korte pieptoon. U kunt beide toetsen loslaten.
Klik vervolgens op één van de pijltjes toetsen om te scrollen door het keuze menu en
u op de gewenste alarmstand staat.
Bevestig uw keuze altijd met de OK knop
LET OP: Indien u niet bevestigd met de OK toets dan zal de Bedscan automatisch
terugspringen naar de stand die al stond ingesteld.

1. Zit rechtop
Alarm, wanneer iemand gaat zitten in bed

2. Zit op de rand
Alarm, wanneer iemand op de rand van het bed gaat zitten

3. Uit Bed
Alarm, wanneer iemand uit bed stap

4. Meer dan 5 minuten uit bed
Alarm, wanneer iemand na 5 minuten nog niet terug in bed ligt of zit

5. Meer dan 10 minuten uit bed
Alarm, wanneer iemand na 10 minuten nog niet terug in bed ligt of zit

6. Meer dan 15 minuten uit bed
Alarm, wanneer iemand na 15 minuten nog niet terug in bed ligt of zit

