
Ligvlak 
Aan de onderzijde van de douchebrancard zit een pedaal waarmee het 
liggedeelte omhoog en omlaag verplaatst kan worden. 

Omhoog: Duw continu op het pedaal tot de gewenste hoogte  
is bereikt. 
 
 
Omlaag: Breng het pedaal langzaam met de voet omhoog tot de  
gewenste hoogte is bereikt. 

 
Ligvlak 90 graden kantelen (optie bij de Bariva met 1-delig ligvlak) 
Hou met één hand het ligvlak vast en met uw andere  
hand de hendel om het ligvlak omhoog te kantelen. 
 
Om het ligvlak weer omlaag te brengen dient het  
ligvlak vastgehouden te worden en teruggeduwd in  
de horizontale positie totdat het ligvlak vastklikt. 
  
Mogelijke storingen 
Storing Oorzaak Mogelijke oplossing 
De hoofdsteun wil 
niet omhoog, ook al 
wordt de hendel 
ingeduwd 
 
(alleen bij Bariva 
met 2-delig ligvlak) 
 

1. Zeer grote belasting op   
     de hoofdsteun 
2. Schade aan de gasveer 
3. Schade aan de hendel 

1.  Verminder het gewicht op de  
     hoofdsteun en probeer het  opnieuw 
2.  Neem contact op met de technische    
     dienst van Doove Care Groep 
3.  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 tech-  
    nische dienst van Doove Care Groep 

Het ligvlak gaat niet 
omhoog 

1. Hydraulisch cylinder is  
     mogelijk beschadigd 
2.  Het pedaal is geblokkeerd 

1.  Laad de accu op of bel de  technische  
     dienst van Doove Care Groep 
2.  Probeer het pedaal een aantal keren  
     om te zien of het ligvlak alsnog omlaag   
     of omhoog wil gaan. Lukt dat niet, bel   
     dan 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.   
   

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. 

 
 
 GEBRUIKSAANWIJZING BARIVA DOUCHEBRANCARD 

Bij storingen kunt u bellen naar  
0182 - 624 990 
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