
Cinfographic
Bed plaatsen en

profiel aanzetten
AANWEZIG
Als je het bed van een cliënt wilt 
verplaatsen of je wilt een pro�el 
instellen dan kan je dat alleen doen 
als je (digitaal) aanwezig bent op de 
kamer. Dat kan door in het kamer-
overzicht de kamer te selecteren en 
op de knop AANWEZIG te drukken.BED KORTE ZIJDE

Als je het bed met de korte zijde 
tegen de wand aan zet staat het 
bed met het hoofeind tegen de 

muur. De zijkanten en het 
voeteneind van het bed zijn vrij 

om langs te lopen. Zet het bed altijd 
op de juiste plek tegen de muur. 

Alleen het UITBED pro�el is geschikt 
voor deze positie.

BED LANGE ZIJDE
Als je het bed met de lange zijde 

tegen de wand aanzet heb je nog 
maar één zijkant beschikbaar om 

langs te lopen. Zet het bed altijd op 
de juiste plek tegen de muur. Alleen 
het UITBEDMUUR pro�el is geschikt 

voor deze positie. 

AFWEZIG
Als je klaar bent met het verlenen 
van zorg dan moet je de kamer in 

afwezig zetten door op de AFWEZIG 
knop te drukken. Dit is heel 

belangrijk omdat de sensoren in de 
kamer alleen in de AFWEZIG stand 

weer actief zijn!

UITBED 
Als je nu de slimme sensor wil 
aanzetten om te detecteren of een 
cliënt uit bed is, moet je het pro�el 
UITBED aanzetten. Het pro�el 
UITBEDMUUR moet je uit zetten, 
anders krijg je onjuiste of geen 
meldingen van de sensor.
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KLAAR
Als de kamer in AFWEZIG staat ben 
je klaar. De sensoren gaan na de 
Uitloop Timer weer aan. Zolang de 
kamer NIET in AFWEZIG blijf je 
berichten hierover ontvangen. 
Dus om onnodige ‘piepjes’ te voor-
komen, volg dan altijd de procedure.


