
Handbediening 
Blokkeer/deblokkeerfuncties  
(op de achterkant van de handbediening) 

 = Verzorgmodus 1: alle functies 1-11 zijn vrij, 
      functie 12 (Trendelenburg) is geblokkeerd. 
 = Verzorgmodus 2: alle functies kunnen worden bediend. 

   = Gebruikersmodus: de scenariofuncties (1,2 en 3) kunnen worden bediend. 
   = Blokkeermodus: alle functies zijn geblokkeerd, alleen de verlichting onder    
      het bed kan worden in-en uitgeschakeld. 

Remmen en rijden 
Het bed is verrijdbaar op iedere hoogte en in iedere positie. Het vastzetten van 
het bed vindt per as plaats met een 2 + 2 systeem of optioneel met een 
centraal remsysteem voor 4 wielen. De rempedalen bij de wielen zijn van elke 
kant goed bereikbaar. Door de remhefboom naar beneden te drukken worden 
de wielen geblokkeerd.  

Mogelijke storingen  
Indien de Formidabel First niet werkt, raadpleeg dan onderstaande tabel om de 
storing op te sporen en te verhelpen. Wanneer u het probleem niet kunt 
verhelpen, neem dan contact op met Doove Care Groep.  

PROBLEEM MOGELIJKE OPLOSSING 
Het bed werkt niet - Controleer of het netsnoer goed aangesloten is

- Controleer of er spanning op het stopcontact zit
- Controleer of de handbediening of aandrijving

defect is; neem contact op met Doove Care Groep
- Controleer of de schakelaar op de achterkant

van de handbediening niet op “vergrendeld” staat

De zijhekken kunnen niet 
goed versteld worden 

- Controleer de bewegende delen en verwijder
vreemde voorwerpen

Wielen remmen of 
draaien niet 

- Verwijder vreemde voorwerpen

GEBRUIKSAANWIJZING FORMIDABEL FIRST 

Bij storingen kunt u bellen naar 
0182 - 624 990 

Bij storingen kunt u bellen naar 
0182 - 624 990 

Fabrikant: 
FMB Care GmbH 
Am Schlinge 8  
33154 Salzkotten 
Duitsland 

A1) Diode licht groen op: de bewoner kan 
scenario’s 1,2,3 bedienen.  
Diode licht niet op: bewonersscenario’s zijn 
geblokkeerd. 

1) Mobilisatiestand: het ligvlak wordt in de 
optimale uitstaphoogte van 35/38* cm gezet.

2) Slaapstand: het bed gaat naar een lighoogte 
van 23/26* cm en zorgt voor een goede 
valpreventie.

3) Comfort ligstand: de rug- en onderbeensteun 
worden in een schuine positie geplaatst.

4) Verzorgstand: het bed beweegt naar de 
hoogste stand van 80/83* cm en het ligvlak 
wordt horizontaal ingesteld.

5/6) Positie rugleuning omhoog/omlaag. 

A2) Diode licht groen op: de verzorgingsmodus 
is geactiveerd, alle functies zijn vrij (behalve de 
Trendelenburg stand. 

7/8) Positie beenverstelling omhoog/omlaag. 

9/10) Hoogtepositie omhoog/omlaag. 

11) Verlichting onder het bed (optioneel).

12) Trendelenburg stand; alleen beschikbaar in
ingeschakelde verzorgmodus II. Het minimaal
12⁰ gekantelde ligvlak dient om de benen hoger
te leggen dan het hoofd.

A3) Diode licht groen op: functie 12 is 
geactiveerd. 
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* hoogte afhankelijk van de
grootte van de loopwielen;
50 mm, 75 mm of 100 mm.


