
Hoofdsteun 
Aan beide zijden van de douchebrancard bevindt zich halverwege 
een hendel voor de hoofdsteun. De plek is aangegeven met een sticker. 

Omhoog: Duw met één hand de hendel omhoog tegen het ligvlak en 
trek met uw andere hand het handvat van de hoofdsteun omhoog.  
Als de gewenste hoogte is bereikt, kan de hendel worden losgelaten 
en daarna pas de hoofdsteun. 
 
Omlaag: Duw met één hand de hendel omhoog tegen het ligvlak aan 
en duw met uw andere hand het handvat van de hoofdsteun omlaag. 
Als u de gewenste hoogte heeft bereikt, dan kunt de hendel loslaten 
en daarna de hoofdsteun. 
 
Zijhekken 
Omhoog: Trek het zijhek omhoog totdat het vastklikt. Controleer of ze vastzitten. 
Omlaag: Aan weerszijde van de douchebrancard  
zitten twee zwarte hendels. Pak met één hand het 
veiligheidshek vast en knijp met de andere hand  
beide zwarte hendels naar elkaar toe en laat het  
veiligheidshek zakken. 
 
Verplaatsen van de douchebrancard 
Het rempedaal werkt centraal op de 4 wielen en kan in 3 standen gezet worden. 
 Pedaal omhoog: 3 wielen kunnen vrij roteren, 1 geeft richting aan 
 Pedaal neutraal: alle wielen kunnen vrij roteren 
 Pedaal omlaag: alle wielen zijn vergrendeld. 
 
Rijden met de douchebrancard trek de zijhekken omhoog en vergrendel het 

richtingswiel door het rempedaal omhoog te zetten.  

Douchebrancard verplaatsen naar links of rechts alle wielen dienen vrij te 
roteren. Ze het rempedaal vrij in de neutrale positie. 
 
Douchebrancard tijdens gebruik blokkeer de wielen door het rempedaal naar 
beneden te duwen. NB: de wielen mogen in geblokkeerde stand nooit naar binnen 
gericht te zijn. 

Elektrische bediening 
Met de bovenste knoppen op de afstandsbediening kan het liggedeelte omhoog 
en omlaag bewogen worden.  
 

 
Opladen van de accu 
Wanneer er een geluidsignaal klikt moet de accu opgeladen worden. De 
muuroplader heeft twee lichtsignalen; groen betekent dat de lader is aangesloten 
op stroom en geel betekent dat de batterij bezig is met opladen. Wanneer de 
batterij helemaal vol is, gaat het gele licht vanzelf uit. Het opladen duurt +/- 4 uur. 
Voor de eerste ingebruikname dient de accu 12 uur opgeladen te worden.  
 
 

Mogelijke storingen 

Storing Oorzaak Mogelijke oplossing 
De hoofdsteun wil 

niet omhoog, ook al 

wordt de hendel 

ingeduwd 

1. Zeer grote belasting op   

     de hoofdsteun 

2. Schade aan de  

     gasveer of hendel 

1. Verminder het gewicht op de 

 hoofdsteun en probeer het opnieuw. 

2. Neem contact op met de technische dienst   

    van Doove Care Groep 

De remblokkering 

werkt niet 

1. Schade aan de wielen 

2. Schade aan het  

     rempedaal 

1. & 2. Neem contact op met de 

 technische dienst van Doove Care Groep. 

Het ligvlak gaat niet 

omhoog 

1. De accu is leeg of niet  

     op de juiste wijze   

     aangesloten 

2. De handbediening  

     werkt niet goed 

3. De motor is kapot 

4. Kapotte stroomkabel 

5. Verkeerde controlebox 

1. Laad de accu op of bel de technische  

    dienst van Doove Care Groep. 

2. & 3. Neem contact op met de 

 technische dienst van Doove Care Groep. 

4. Controleer of alle kabels op de juiste  

    wijze zijn aangesloten of neem contact op   

    met de technische dienst van Doove Care  

    Groep.  

5. Neem contact op met de technische  dienst  

    van Doove Care Groep. 

 

 
Indien de douchebrancard niet werkt, raadpleeg dan bovenstaande tabel om de 
storing op te sporen en te verhelpen. Wanneer u aan de hand van bovenstaande 
informatie het probleem niet kunt verhelpen, neem dan contact op met  
Doove Care Groep.  
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