
M O N T E R E N
Van der Mark zorghulpmiddelen Handleiding monteren hooglaagbed

VAN DER MARK ZORGHULPMIDDELEN



S T A P P E N

Schuif het schot in het frame
1. FRAME

Schroef de 2 moeren vast
2. VLEUGELMOEREN 

Kantel het bed op de wieltjes

De voor-en achterkant

3. KANTELEN

4. 2 DELEN

In deze handleiding staat uigelegd hoe u het bed in 10 stappen kunt 
monteren. Graag stap voor stap uitvoeren middels de handleiding 
welke na deze pagina begint en met afbeeldingen wordt toegelicht. 

DEMONTEREN HOOG/LAAG BED - VAN DER MARK AD-SYSTEMEN

Schuif de delen in elkaar 
5. IN ELKAAR SCHUIVEN

Sluit de stekkers aan
6. STEKKERS

Schuif de delen nu helemaal 
in elkaar

8. TEGEN ELKAAR SCHUIVEN

Schuif de planken in de pin
7. PLANKEN

Til de papagaai in het bed
10. PAPAGAAI

Schroef alle moeren vast
9. VLEUGELMOEREN



S T A P 1

Stap 1:  
Allereerst kunt u het schot in de rails van het frame tillen. Doe dit aan 
beide kanten. Nu heeft u 2 gelijke onderdelen; de voor- en achterkant 
van het hooglaadbed. 



S T A P 2

Stap 2
Als u stap 1 heeft uitgevoerd kun u de vleugelmoeren van de onderdelen vastschroeven (zie de pijltjes op de 
foto). Deze schroeven zitten er al op de juiste plek in, u hoeft ze dus enkel vast te draaien. 



Stap 3 
Het handigste is om het bed te gaan kantelen, zodat de wieltjes op de grond 
komen te staan. Wanneer u uw voet op de juiste manier op het schot plaatst 
(zie afbeelding hierboven) kunt u het bed veilig op de wielen kantelen. 

S T A P 3



S T A P 4

Stap 4 
Wanneer u stap 2 en 3 juist heeft 
uitgevoerd, houdt u 2 delen van 
het bed over zoals op de afbeelding 
hiernaast  aangegeven. 



 
Stap 5 
Nu het bed op de wieltjes staat, kunt u 
de 2 onderdelen van het bed rustig in het 
midden tegen elkaar aan schuiven. Zodat 
ze in het midden nog ongeveer 10 cm uit 
elkaar staan. Zoals op de foto hiernaast is 
aangegeven. 
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S T A P 6

Stap 6 
Nu de 2 delen in elkaar zijn geschoven kunnen de stekkers 
aangesloten worden aan de hoofdmotor. In de hoofdmotor 
zitten in totaal 5 stekkers. Slechts 3 hiervan hoef je zelf aan 
te sluiten. Met pijltjes op de afbeelding hierboven staat 
aangegeven welke 3 stekkers dat zijn. De stekker van de 
kleine motor moet in de aansluiting 3. De stekkers van de 
motoren op de schotten moeten in aansluiting 4 en 5. De 
kabels van de handbediening en van de hoofdmotor zitten 
namelijk al aangesloten (dit zijn de 2 linkse stekkers). Let 
op: de stekkers kunnen er soms wat moeizaam in gaan.



S T A P 7

Stap 7 
Als de stekkers erin zitten kunt u de planken erin gaan schuiven. Dit doet u door de planken 
richting het schot te schuiven, zoals op de afbeelding hierboven met pijltjes is aangegeven. De 
pinnen schuiven dan in de planken.  



Stap 8 
Zodra u de planken erin heeft geschoven kunt u het midden van het bed helemaal tegen elkaar aan 
schuiven. 

S T A P 8



Stap 9 
Onder het bed zitten in totaal 6 vleugelmoertjes. Allereerst 
schroeft u de middelste 2 vleugelmoeren van het bed vast. 
Daarna de andere. De vleugelmoertjes zitten al op de juiste 
plek, u hoeft ze dus alleen maar vast te draaien. 

Let op: op de volgende pagina vind u de laatste stap (stap 10) 
voor het monteren van het hooglaagbed.

S T A P 9
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S T A P 1 0
Stap 10 
Ten slotte kunt u de papagaai 
in het bed tillen. Nu kunt 
u het hooglaagbed gaan 
gebruiken en bedienen door 
middel van de knoppen op 
de handbediening. Als alle 
knoppen op de handbediening 
werken heeft u het bed op 
de juiste manier gemonteerd. 
Voor verdere instructies en 
informatie verwijzen wij u naar 
de handleiding. Heeft u verder  
nog vragen dan kunt u 
telefonisch contact met ons 
opnemen op 0186-573585.

E INDE HANDLEIDING


