
1. Dobbeltklikk på  for å aktivere VENDLET systemet. Da høres et lydsignal 
og den grønne dioden lyser. Når håndkontrollen ikke har vært bruk i 90 
sekunder, er VENDLET systemt deaktivert igjen.

2. Hev motorrullen: Hev motorrullen med begge hender til den låses i begge 
hjørnestolpene. Husk å slakke trekklakenet ved å trykke på  eller  før du 
løfter motorrullen.

3. Senk motorrullen:Løft motorrullen og trykk på den grå knappen på hjørnestol-
pen i hodeenden. Når den slippes, kan du senke hodeenden av motorrullen. 
Gjør det samme i fotenden.

4. Forflytningen af den sengeliggende skjer ved å benytte funksjonene på hånd-
kontrollen. NB: Motorrullene på VENDLET Basic dreier samtidig. Når den 
røde motorrullen trekker, slakker den blå motorrullen og omvendt.
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5. Dersom den sengeliggende må bruke sengegrind, slakk trekklakenet og  
hev motorrullene.

6. Dersom den sengeliggende ikke trenger å bruke sengegrind,  
senk motorrullene.

Skann QR-koden  
for å se  
instruksjons film

VENDLET Basic

Fokuserer alltid på den sengeliggende når VENDLET brukes.
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SLIK BRUKER DU VENDLET BASIC

* Hvis det er en akustisk alarm, kan systemet nullstilles ved å trykke inn de 2 
øverste knappene på håndkontrollen samtidig. Det høres da en rekke rytmiske 
pipe-lyder. Hold knappene inne inntil pipe-lydene stopper.
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1. Plasser trekklakenet midt på sengen.

2. Trykk kanten av trekklakenet ned i sporet på den ene motorrullen. 
Start oppe i hodeenden og arbeid deg ned mot fotenden.   

3. Trekklakenet skal alltid kjøre OVER motorrullene for å  
unngå at den sengeliggende får fingre, hår eller lignende 
i klem under lakenet. Hvis lakenet føres under motorrullene, 
reduseres trekkraften og motorene slår seg av når trekklakenet  
stammes inn på motorrullen. 

4. Kjør ca. ¾-del av lakenet inn på motorrullen ved å trykke på  eller   
på håndkontrollen.

5. Trykk kanten av trekklakenet ned i sporet på den andre motorrullen.    

6. Kjør trekklakenet inn på denne motorrullen ved å trykke på  eller   
inntil lakenet ligger glatt på madrassen med den røde stripen midt på  
madrassen.

7. Skulle trekklakenet være for løs på den ene siden, kan du stramme trekkla-
kenet ved å trykke samtidig på  +  eller  + .

1. Før strikkene i hjørnene på glidelakenet rundt madrassen. 

2. Sjekk at overflaten er glatt og jevn uten folder.  
Den glatte siden skal vende opp.

3. Fest borrelåsbåndene rundt madrassens liggeflate.  
Det er viktig at båndene monteres rundt madrassens  
liggeflate, og ikke rundt sengerammen, fordi sengens  
rygg-, lår og fotdel ellers ikke kan heves. 
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