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Monteringsanvisning
Montering av distansestykker
1. Distansestykkene monteres på sengeløfterens ramme (på den rammen
hjulene sitter). Man fester den på undersiden på kort- eller langside.
OBS! Når distansestykkene festes på langsiden må en påse at ikke rygg eller
fotmotor tar i når man senker sengebunnen.
2. For å tilpasse innfestningsstykket til rammen, skru på den grå delen av
distansestykket.
3. For å tilpasse distansestykket til ulike sengebredder, skru på den svarte
delen av distansestykket.

Gassfjær
Medfølger:
- 1 stk gassfjær
- 1 stk bolt 70 mm
- 1 stk bolt 50 mm
- 2 stk låsringer
- 1 stk metalldistanse15 mm
- 2 stk plastdistanser 5 mm
- 2 stk skruer
- 1 stk beslag for ramme

2

- 1 st sprint 70mm

- 2 st plastdistans 5mm

- 1 st sprint 50mm

- 2 st bult

GASSFJÆR OG DISTANSESTYKKER
Brukermanual
- 1 st plåtfäste för hjulbalk
- 2 st låsring

a) Sätt fast plåtfäste för hjulbalken på
hjulbalken, skruva fast med bultarna.

Montering avS gassfjær
Y S T E M
1. Fest beslaget på rammen, skru fast med de
medfølgende
C O boltene.
M F O R T
S Y S T E M

C O M F O R T

onteringsanvisning
Monteringsanvisning

Ta bort
sprint från
övre
lyftmotor
2. Fjern bolten fra b)
øvre
løftemotors
feste
og från övre lyftmotor
b) Ta
bort sprint
konare
Montering av väggskonare fäste och byt denfäste
motoch
70mm
byt den mot 70mm
bytt den med medfølgende
70
mm
bolt.
sprint. från
Trä påhöger
sprinten från höger
sprint. Trä på sprinten
mot
vänster,
trä på metalldistans.
Tre
bolten
inn
fra
høyre
mot
venstre,
tre
på
mot
vänster,
trä
på
metalldistans.
aren
påförs
underifrån
på
balk.
Fungerar
både
på
. Fungerar både på
Där efter gaskolven med den
ångsida. OBS! När väggskonaren fästes Där
på långefter gaskolven
med den mot övre motormetalldistansen.
tres gassfjæren
aren
fästes
på
lång- fotmotor inteDeretter
”tjocka” ändenmed
e till att
rygg respektive
tar
i
när
”tjocka”
änden
mot
övre
fäste.
Sätt motorpå låsringen.
motor
inte tar
i när
er
sängbotten.
den
”tykke” enden
motSätt
øvre
fäste.
på motorfeste.
låsringen.
passa infästningsmått till balk så snurra på den grå
äggskonaren. Sett på låsringen.

CE-mär

ComfortSys

så snurra på den grå

passa väggskonaren efter olka sängbreddar snurra
arta delen.

- för trygg omvårdnad

3. Løsne
sängbreddar
snurra løftemotoren i nedre motorfeste.
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4. Tre to plastdistanser på 50 mm bolt.
Lossa lyftmotorn i nedre motorFest gassfjæren i beslaget medc) fäste.
50 mm bolt.
Tre bolten inn fra venstre mot høyre.
d) Trä på 2st plastdistanser på 50mm
Fäst
gaskolv i plåtfästet
c) Lossa lyftmotorn sprint.
i nedre
motorSett på låsringen.
med 50mm sprint. Trä på sprinten
fäste.

från vänster mot höger. Sätt på

låsring. på 50mm
d) Trä på 2st plastdistanser
5. Fest motor med eksisterende
bolt
og
låsring.
e) Fäst
motor
med befintlig spring
sprint. Fäst gaskolv
i plåtfästet
och
låsring.
med 50mm sprint.
Trä
på sprinten
från vänster mot höger. Sätt på
Montering av gaskolv
låsring.

lv

e) Fäst motor med befintlig spring
och låsring.

- 1 st metalldistans 15mm

70mm
kolv

- 2 st plastdistans 5mm

g

- 1 st plåtfäste för hjulbalk

50mm

- 2 st bult

ldistans 15mm

låtfäste för hjulbalken på

distans
5mm
, skruva fast
med bultarna.

ste för hjulbalk
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For ytterligere informasjon kontakt Handicare på
tlf. 03250. Sørg for at du alltid har siste versjon
av brukermanualen. Den kan du finne på vår
hjemmeside www.handicare.no/bolig
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Faks: 85 02 88 22
post@handicare.no
www.handicare.no
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