
Doe het zelf handbediening  
Vervangen relaxfauteuil / staopstoel 
 
Het kan gebeuren dat uw bediening na jaren gebruik kapot gaat, of dat de draden gaan 
rafelen (vergaan), contacten kapot zijn, waardoor uw stoel/fauteuil niet meer naar behoren 
werkt.  
 
Dit is geen ramp en kan eenvoudig door een handig persoon worden vervangen. 
 
Bij de staopstoel-specialist in Best kunt u een nieuwe handbediening bestellen voor uw 
relaxfauteuil of staopstoel.  (www.staopstoel-specialist.nl)  
 
Om erachter te komen welke bediening u nodig dient te hebben, zijn enkele gegevens voor 
ons belangrijk. Daar hebben wij diverse foto’s voor nodig.  1 foto van bovenzijde van de 
afstandsbediening,  1 foto van de stekker en 1 foto van de motor waar een sticker op zit 
(indien aanwezig). Tevens het merk is belangrijk.  
 
Zodra wij deze kunnen leveren laten wij dat uiteraard weten met een duidelijk kostenplaatje 
erbij. Zelf plaatsen is veel interessanter dan laten plaatsen i.v.m. voorrijdkosten en uurloon. 
 
Hoe maak ik deze foto’s, of hoe plaats ik de nieuwe bediening? 

• Ga achter de stoel staan en kantel de stoel voorover 
• U ziet nu de onderkant. 
• Volg de snoer (vaak krulsnoer) die het zijzakje ingaat van de stoel en probeer deze 

aan de onderkant te vinden, en blijf deze volgen tot waar deze is aangesloten.  
• Klik het stekkertje eruit en maak de foto’s voor het versturen. 
• Om de bediening te wisselen met de nieuwe bediening kunt u makkelijk een touwtje 

(± 1 meter) aan de stekker maken wanneer u de bediening eruit trekt, daar bind u 
vervolgens de nieuwe bediening aan, en trekt u het touwtje voorzichtig terug. 

• Stekker er weer in en u kunt weer genieten van de stoel. 
 
LET OP! 
In sommige gevallen kan de snoer nog ergens aan de binnenzijde vastzitten met een 
schroefje en kabelhouder, deze dient u dan eerst los te schroeven al volgens u de 
bovenstaande procedure volgt. 
 
Wij hopen dat u middels deze beschrijving makkelijk uw bediening kunt wisselen zonder al te 
veel moeite. 
 
Lukt het zelf niet, vraag dan een buurman/vrouw, zoon/dochter of kennis dan lukt het vast. 
 
Indien het dan nog niet lukt mag u ons uiteraard altijd inschakelen. 
U kunt ons bereiken op werkdagen van dinsdag. t/m zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur via 
telefoonnummer: 0499-377173  


