
Het opbouwen van     
een MUC bed
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*Bed slechts ter illustratie.



Het 
multicomfor

t bed op 
transportset 

verstopt 
onder een 
matras.



Het 
multicomfor

t bed op 
transportset 

in al haar 
schoonheid.



Zo moeilijk kan 
dit toch niet 

zijn…

(Red.: er staat  
belangrijke informatie 

in de 
gebruiksaanwijzing)



Eerst halen we 
het voetdeel van 

het inlegraam 
eraf.



Zo, en nu 
het 

voetdeel 
eraf.



Koffie?



Die nieuwe strips 
zijn wel een stuk 

makkelijker!



Schiet een 
beetje op met 
die foto, wil 

je?!?



Nu draaien we de 
vleugelschroeven 

uit de 
transportset.



En draaien de 
vleugelschroeven 
vast in het bed.



Vervolgens steken 
we de stekkers in 
de transformator.



Groen op groen, 
blauw op blauw en 

de hoog laag 
motoren aan de 

zijkant.



Nadat we hebben 
gecontroleerd of 
de wielen op de 

rem staan, trekken 
we het bed in 

horizontale positie.



Als m´n 
haar maar 
goed zit…



Met de ene hand 
tillen we het bed op 
en met de andere 

hand het 
voeteneind.



Vervolgens schuiven 
we de delen in elkaar 

en draaien de 
vleugelschroeven 

vast.



Alle 
vleugelschroeven

goed vast 
zetten.



Door het 
rugdeel op te 

klappen, kunnen 
we gemakkelijk 
de laatste hoog 

laag motor 
aansluiten.



Vervolgens 
halen we het 
snoer los en 
sluiten deze 

aan.



Vergeet niet te 
controleren of alle 
functies het doen!



Het matras erop 
en slapen maar.



Het afbreken van 
een MUC bed



Heb ik dit 
bed niet net 

opgebouwd?!?



Het bed altijd eerst in 
de laagste positie en dan 
de stekker eruit halen.



De hoog laag 
motoren los 
koppelen.



De 
vleugelschroeven 

losdraaien.



Dan het 
kopschot 

eruit 
schuiven,



en de 
transport set 

op het 
kopschot 
plaatsen.



Vervolgens 
kantelen we 
het bed in 
verticale 
positie,



en maken het 
voetdeel vast met 

een tie-wrap 
(of kabelbinder).



Nu draaien we de 
vleugelschroeven uit 

het bed,



en zetten deze 
in de 

transportset.



Nog even de 
stekker netjes 

opbergen.



Na het 
loshalen 
van de 
groene 

stekker,



kan het 
voetdeel van 
het rugdeel 

worden getild,



en op de 
transportset 

worden 
geplaatst.



Niet vergeten de 
vleugelschroef 
vast te zetten!



Vervolgens 
tillen we het 
rugdeel van 

het kopschot.



Ook deze zetten 
we vast met een 

tie-wrap.



Koffie?



Nu schuiven 
we het 

kopschot op 
de 

transportset.



En zetten het 
rugdeel op de 

transportset en 
draaien de 

vleugelschroeven 
aan.



Zo, díe is klaar 
voor transport of 

opslag!



Het opbouwen en 
afbreken van een 
MUC bed

Mogelijkheid 2



Een andere manier om het bed op 
te bouwen is door het bed op zijn 

kant te leggen.



Zonder dat het bed 
omvalt, kunnen nu de 
kopschotten worden 

verwijderd.



Kijk mamma: 
zonder handen !



Het opbouwen en 
afbreken van het 
paris hek



Zet het bedhek 
vanaf een 

gekantelde positie 
op het bed.



Draai het bed 
vast wanneer 
het bedhek 
tussen de 

twee blauwe  
pijlen is 

geplaatst.



Het bedhek in 
neergeklapte 

positie.



Het opbouwen en 
afbreken van het 
hek bij de 
uitvoering 
Mantovani en 
Haydn



Is dit nou echt 
niet stuk te 
krijgen?!?



Schuif de geleider 
met de punt naar 

boven in de 
geleiderail.



Het bed met 
de 

bedhekken in 
de onderste 

positie.



Het bed met de 
bedhekken in 
de bovenste 

positie.



Van Chopin via 
Mantovani naar 
Haydn



Draai deze 
bout los,



en het kopschot kan met 
een opwaartse beweging 

van het bed worden getild.



Het Mantovani 
kopschot kan 

worden geplaatst.



Draai de 
meegeleverde bout 

vast en het 
Mantovani kopschot 

is gemonteerd.



Maar net zo 
makkelijk is het 
om een Haydn 
kopschot te 
monteren.



Wel 
belangrijk is 

dat het 
kopschot en 

het 
voetschot 

van de 
Haydn niet 

worden 
verwisseld. 
Anders past 
de papagaai 

namelijk 
niet.



De Lockingbox



Op de achterkant 
van de 

handbediening 
bevind zich de 

Lockingbox.
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