
   

  

  

7090 – Daza Bedscan 

QUICKSTART GUIDE 

AAN DE SLAG 

Installatie 
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 gekanteld naar achteren 

 
Let Op: Indien er een antidecubituspomp aan het voeteneind hangt, kan deze door de trilling ervoor 

zorgen dat de Bedscan zich niet goed opstart en blijft knipperen. Controleer dit goed tijdens het 

aanzetten van de Bedscan.  

Bedscan AAN zetten 

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).  

 

 

V 2020 – 1.0 

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 de procedure is afgerond. De Bedscan start hierna 

automatisch op. 

 

Batterij leeg indicatie 

Wanneer de Bedscan 5x kort piept, betekent dit dat de batterij vervangen dient te 

worden. 

Bedscan UIT zetten 

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! 
 
Druk 3 seconden op OK.   

 
U hoort een pieptoon van hoog naar laag en het systeem 

schakelt zich uit.  

 

 

 

Voorkom aanraking met de lens aan de voorzijde van de 

Bedscan. Dit kan de lens doen beschadigen. Daarnaast 

veroorzaakt uw lichaamswarmte verkeerde meetwaarden. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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.  

 

 

1 Zit in bed 
Alarm: persoon zit rechtop in bed  
 
 
 
 
2 Zit op de rand 
Alarm: persoon zit op de rand van het bed 
 
 
 
 
3 Uit bed 
Alarm: persoon stapt uit bed en loopt weg 
 
 
 
 
4 Langer dan 5 minuten uit bed 
Alarm: persoon is niet terug in bed binnen 5 minuten  
 
 
 
 
5 Langer dan 10 minuten uit bed 
Alarm: persoon is niet terug in bed binnen 10 minuten  
 
 
 
 
6  Langer dan 15 minuten uit bed 
Alarm: persoon is niet terug in bed binnen 15 minuten  
 

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. 

 

Sabotage 

The Bedscan zal alarmeren wanneer deze wordt 

gesaboteerd. Voorbeeld:  

• Wanneer er een deken overheen wordt gegooid. 

LED’s 2,3,4,5 zullen knipperen 

 

 

• Wanneer de Bedscan van het bed wordt gehaald 

wanneer deze aan staat. LED’s 1,2 & 5,6 zullen 

knipperen. 

 

Het reinigen van DAZA-apparatuur is eenvoudig. Het is niet nodig de batterijen te verwijderen. 
Schakel het apparaat uit om te voorkomen dat u tijdens het schoonmaken een alarm 
veroorzaakt. Gebruik een vochtige doek. Wanneer het apparaat erg vies is moet de doek 
tussentijds schoongespoeld worden. Hierna kunt u het laten drogen aan de lucht of drogen 
met een schone doek.  
 
De volgende stoffen kunt u veilig gebruiken:  
- water  
- desinfectiemiddelen,  zoals chloor 1000 ppm en chloor 250 ppm 
- alcohol 70%  
 
Gebruik bij het schoonmaken zeker nooit:  
- bleekmiddelen 
- agressieve, bijtende schoonmaakmiddelen  
- schoonmaakmiddelen die ammoniak of aceton bevatten 
- zepige middelen. Dit kan sporen achterlaten.  
 
Doe het middel van uw keuze op een doek zodat deze wat vochtig wordt. Spuit of giet het 
schoonmaakmiddel niet direct op de apparatuur. Op die manier kan vocht via de kiertjes van 
de behuizing naar binnen lopen. Dompel het product nooit onder, was het niet in een 
wasmachine en droog het niet in een droogtrommel. Door deze schoonmaakinstructie op te 
volgen blijft het apparaat in optimale conditie. 
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Vervangen van de batterij (Artikelnummer 7084) 

Batterij leeg indicatie 

Wanneer de Bedscan 5x kort piept, betekent dit dat de batterij vervangen dient te 

worden.  

 

1 Verwijder de klem aan de onderzijde van de Bedscan 

doormiddel van de 4 schroeven. 

 
 
 
 
 
2 Trek voorzichtig aan het pullipje / tyrap om de 
batterijhouder plus kabels uit het aluminium frame te trekken. 
 
 
 
 
 
3 Verwijder de batterij en vervang deze door een nieuwe: 

Belangrijk, gebruik alleen de Saft LSH20 batterij.  

Artikelnummer 7084. 
 
 
 
 
Schuif voorzichtig de bedrading en batterijhouder terug in het 

frame. Zorg er hierbij voor dat de bedrading niet klem komt te 

zitten.  

Monteer de klem terug. En test het product uitvoerig. 
 
 
 

Testalarm 

Na het aanzetten van de Bedscan kunt u een testalarm 

versturen. Hiermee controleert u of het alarm aankomt op de 

gekoppelde ontvanger. 

- Zorg dat de Bedscan AAN staat, rechtop en niet in 

alarm 

 

- Druk daarna 5x kort achter elkaar op de Bedscan 

totdat u een Pieptoon hoort. 

 

- Een test alarm wordt nu verstuurd. 

 

Wanneer de Bedscan een tijd niet is gebruikt, kan het voorkomen dat de batterij samenstelling 

verzadigd. Dit verschijnsel kan ervoor zorgen dat de Bedscan niet goed opstart. Bij het 

aanzetten van het product wordt dit door de Bedscan gecontroleerd. Het kan daarom de 

eerste keer langer duren voordat het systeem opstart. 

U kunt dit als volgt herkennen. 

- Druk op de OK toets totdat u de Bedscan hoort opstarten. Normaal gebeurt dit na 3 

seconden. 

- Gebeurt dit niet, houdt dan de knop net zolang ingedrukt totdat u de rode lampjes 1 

voor 1 ziet aangaan in een patroon van links naar rechts en terug.  

- De batterij wordt nu gekalibreerd. 

- Na deze procedure hoort u de Bedscan opstarten. 

- Het is wenselijk dat u de Bedscan daarna nogmaals Uit & Aan zet om er zeker van te 

zijn, dat deze goed opstart. 
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 Batterij procedure na opstarten Bedscan 

5x 


