Gebruiksaanwijzing handset met kabel VHS/CDMF15
1. Veiligheidsinstructies:
 Open in geen geval de behuizing van de handset! Ongeautoriseerde opening van de handset
leidt er toe dat de garantie vervalt.
 Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door de producent.
 Controleer bij ontvangst of de kabel en behuizing van de handset geen beschadiging
vertoond. Indien dit wel het geval is, maak dan geen gebruik van de handset, maar breng de
handset terug naar uw dealer en ruil deze om voor een andere handset.
 Het is niet toegestaan dat kinderen spelen met de handset zonder toestemming.
2. In gebruik name
2.1 Connectie van de handset met de besturingsdoos. Stop de stekker van de kabel aan de
handset in de corresponderende ingang van de besturingsdoos.
2.2 Stop de stekker van de besturingsdoos in het stopcontact.
2.3 De installatie van de handset is afgerond.

3. Bediening
Wanneer een knop van de handset is ingedrukt, gaat het LED lamp rechts bovenaan de handset
branden.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
(O)

Verstelling hoofdsteun omhoog
Verstelling hoofdsteun omlaag
Verstelling rugsteun omhoog
Verstelling rugsteun omlaag
Verstelling voeteneinde omhoog
Verstelling voeteneinde omlaag
Verstelling knieknik omhoog
Verstelling knieknik omlaag
Memory toets
Activatie memory positie 1
Activatie memory positie 2
Activatie memory positie 3
Vrijgave functie #1
Vrijgave functie #2
Kinderslot

Attentie
Voor het bedienen van de functies moet altijd gebruik gemaakt worden van de vrijgave functie (M) of
(N)!
Verstelling bed
Gebruik de knoppen A-H. Indien u het bed wilt verstellen in de gewenste stand, houd dan gedurende
de verstelling de betreffende knop ingedrukt.
Memory posities
Verstel het bed door gebruik te maken van de knoppen A-H totdat u de gewenste positie heeft bereikt.
Als u deze stand wil opslaan, dan doet u dit als volgt:
- Druk drie keer op de knop (I)
- Druk 4 seconden op de knop (J)
- Het succesvol opslaan van de gewenste positie wordt bevestigd door een hoorbaar signaal
Indien u 2 extra voorkeursposities vast wil leggen, kunt u dit op dezelfde wijze als hierboven
beschreven doen. Gebruik daarvoor de knoppen (K) en (L).
De volgende voorkeursinstellingen worden aanbevolen:
- Memory positie 1 (J) = positie om te lezen
- Memory positie 2 (K) = positie om TV te kijken
- Memory positie 3 (L) = positie om te slapen
Inschakelen voorkeursinstellingen
De voorkeursinstellingen kunnen worden geactiveerd door gebruik te maken van de knoppen (J), (K)
en (L). U kunt dit doen als volgt:
- Houd 1 van de aangegeven knoppen (J), (K) of (L) net zo lang ingedrukt totdat de
voorkeursinstelling is bereikt.
Kinderslot
- Activatie
 Houd ongeveer 10 seconden de knop (O) ingedrukt
 Zodra het kinderslot is geactiveerd volgt er een kort hoorbaar signaal. Wanneer u hierna de
knoppen (A-H) indrukt, dan kan het bed niet worden versteld.
- Deactivatie
 Houd ongeveer 10 seconden de knop (O) ingedrukt.
 Zodra het kinderslot is gedeactiveerd volgt er een kort hoorbaar signaal. Het bed kan hierna
weer worden versteld in de gewenste positie.
4. Storingen
- De handset functioneert niet, LED lamp licht niet op bij indrukken van de knoppen op de
handset
 Controleer of de besturingsdoos is aangesloten op het stopcontact en of er stroom op het
stopcontact staat.
 Controleer of de kabel van de handset deugdelijk is bevestigd in de besturingsdoos.



LED lamp licht wel op, maar de knoppen op de handset functioneren niet
Controleer of de handset niet is ingesteld op kinderslot (zie hierboven om te deactiveren)
Installeer evt. opnieuw de handset en besturingsdoos (zie punt 2)

De handset moet na uitvoering van (één van de) bovenstaande punten weer werken. Indien dit niet
het geval is, neemt u dan contact op met uw dealer.
5 Garantie
Vibradorm geeft 24 maanden garantie op de handset vanaf het moment van aanschaf. Defecten door
verkeerde ingebruikname van de handset zijn uitgesloten van garantie. Het openen van de behuizing
door iemand anders dan een gekwalificeerde Vibradorm werknemer zorgt er tevens voor dat de
garantie op de handset vervalt.

