
 
4.  Vervolgens kan de RayE met bed worden gekanteld 

 door middel van de handbediening.  

 

5.  Hou tijdens het kantelen het bed vast en begeleid  

 het in de richting van de RayE (niet duwen).  

 Let op: het bed blijft in een hoek van 20 graden  

 staan. 

 

6.  Duw vervolgens het bed handmatig helemaal op zijn zijkant.  

 Daarna kan door middel van de handbediening het onderstel van de RayE 

 worden opgeklapt. 

 

3.  Bed op zijn plaats zetten vanaf de RayE beddenkantelaar 

1.  Zorg er voor dat de wielen van de RayE weer naar  

 buiten wijzen en op de rem staan.  

 

2.  Laat vervolgens het onderstel zakken door middel  

 van de handbediening.  

 Let op: het bed blijft in een hoek van 20 graden staan.  

 

3.  Duw het onderstel van de RayE helemaal naar beneden. 

 

4.  Vervolgens kan het bed met de handbediening weer verder naar beneden 

worden gebracht.  

 

5.  Maak de klauwen los en rij de RayE onder het het bed vandaan.  

 

6.  Zet de RayE vervolgens weer recht op en zet de klauwen op de daarvoor 

bestemde plaats. 

 
 
 

 

 
.   

   

De RayE beddenkantelaar is een mobiele elektrische 90 graden 

beddenkantelaar. Met de RayE beddenkantelaar kunnen op eenvoudige wijze 

hoog/laag bedden worden gekanteld en verplaatst, zonder fysieke inspanning of 

belasting. 

 

1. Bed voorbereiden 

Alvorens de RayE beddenkantelaar kan worden gebruikt, moet het te kantelen 

bed worden ontdaan van losse onderdelen, zoals matras, bedlampje of 

papegaai. Verder moet worden gecontroleerd of het bed van de 

stroomvoorziening is afgehaald.  

 

Het te kantelen bed moet op de rem worden gezet en de eventuele zijhekken 

moeten in de hoogste stand worden gezet. De afstandsbediening moet over een 

zijhek heen op het ligvlak worden gelegd. 

 

2.  Bed plaatsen op de RayE beddenkantelaar 

1.  Zet de wieltjes op de rem. Beide wielen moeten dwars ten opzichte van de  

 beddenkantelaar staan en op de rem worden gezet.  

 

2.  Kantel vervolgens de RayE op de kleine wieltjes en rij hem  

 boven en onder het bed, totdat hij niet verder kan.  

 Let er daarbij wel op dat de RayE goed aansluit op het bed. 

 

3.  Zet vervolgens de klauwen vast op de uiteinden.  

 Let er op dat de klauwen goed vastzitten door middel 

 van de snappersluiting. 

 

 

 

 

 

GEBRUIKSAANWIJZING RAYE BEDDENKANTELAAR 
 

Bij storingen kunt u bellen naar  

0182 – 624 990 
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