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TurnAid Quickguide

VOETBEDIENING

HAND-/AFSTANDSBEDIENING

LED indicator Speed control

Het ‚ON‘ lampje. Deze brandt geel 
wanneer het systeem actief is.

Speedcontrol  
Controleer de snelheid waarmee 
de motorrollen wentelen. Deze is 
aanpassen tussen 50%, 75% en 
100%

Powerknop: Activeer de  TurnAid 
door deze 2 maal ong. 1 seconde 
in te drukken. Druk eenmaal om te 
activeren uit slaapstand.

Tevens de noodstop: Druk de 
knop langer dan 2 seconden in.

De bedieningsknop voor het oprol-
len. Hierdoor neemt de spanning 
op het laken toe en kunt u de zorg-
vrager draaien of verschuiven.

De bedieningsknop voor het uit-
rollen van het wentellaken. Hier-
door neemt de spanning op het 
laken af.

Bediening voor het oprollen 
van de rode en groene motorrol  
→ strekken van het wentellaken.

Bediening voor het uitrollen 
van de rode en groene motorrol  
→ losmaken van het wentellaken.

De AAN knop. Druk 2 maal voor activatie.

LET OP: VOORKOM OVERBELASTING EN SCHADE
Bij verkeerd gebruik raken de motors overbelast. Zorg ervoor dat het matras plat is, zowel bij het 
hoofd- als voeteneinde. Hierdoor is de weerstand op het wentellaken evenredig verdeeld over de rol-
len, en raken de motors niet overbelast. Daarbij moet er altijd een glijlaken bevestigd zijn op het 
matras, direct onder het wentellaken.
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TurnAid Quickguide

BEDHEK POSITIE

2: Bedhek omlaag (transfer) 3: Bedhek omhoog  

1: Bedhek draaizijde: omhoog draaien van de motorrol (nieuwer model: blauwe knoppen)

LET OP: VOORKOM  OVERBELASTING EN SCHADE
Zorg ervoor dat u de ‘Bedhek omlaag’ (2) niet uitvoert als de rol nog omhoog staat, zoals te zien in 
het derde plaatje bij ‘Bedhek draaizijde’ (1).

INSTRUCTIES: AANBRENGEN NIEUW GLIJLAKEN
1. Leg het glijlaken op het matras 

en plaats de elastieken om 
iedere hoek van het matras.

2. Breng het hoofd- en voeten-
einde van het matras omhoog.

3. Bevestig de klittenbandstro-
ken (zijkant glijlaken) aan het 
inlegraam, waarop het matras 
ligt (zie oderstaande foto’s).

1 2 3

Hoofdeinde Voeteneinde


