Qvintett S/A/A4
Vedlikehold/gjenbruk
C O M F O R T

S Y S T E M

Underhåll/Rekonditionering

Sengen er konstruert for å trenge minimalt vedlikehold. Avhengig av miljø og bruksområde
kan likevel et visst vedlikehold være påkrevd.
Sängen är konstruerad för att kräva minimal skötsel. Förebyggande
underhåll skall utföras enligt vårt serviceschema vartannat år.

1.	Normal rengjøring
Sengebunn og sengeløfter rengjøres med en fuktig
1. Normal Rengöring
klut.
– Sängbotten och sänglyft rengörs med fuktig trasa.
Normalt forekommende
rengjørings- og desinfeksjonNormalt förekommande rengörings-och desinfektionsmedel kan användas.
smidler kan benyttes.
Sengen kan spyles med strømSängen kan spolas med strilande vatten.
mende vann. – Gavlar och långsida rengörs med fuktig trasa.
Normaltrengjøres
förekommande med
rengöringsdesinfektionsGavler og langsider
en och
fuktig
klut.
medel kan användas.
Normalt forekommende rengjørings- og desinfeksjonsmidler kan benyttes.
2. Högtryckstvätt

F

5. Smørepunkter/Gjenbruk
Sengebunnens ledd behøver normalt ikke smøres.
5. Smörjpunkter/Rekonditionering
Sängbottens ledpunkter behöver normalt ej smörjas.

1
Om sengeløfteren ble rengjort med kraftig spyling eller
høyttrykksvask, skal sengeløfterens lagerbaner kon-Sängen fungerar ibland
trolleres og ved behov smøres (Würth Litiumfett).
2

Om sänglyften rengjorts med kraftig spolning eller
högtryckstvätt, skall sänglyftens lagerbanor kontrolleras
och vid behov smörjas.

En motorfunktion är bor
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Sängar tillverkade efter mars månad 2004 kan även

högtryckstvätttas.
2. Høytrykksvask
! Innan tvätt:
Senger produsert
etter 2004 kan høyttrykksvaskes
– Lyft ur elektronikenheten (se Monteringsanvisning)

Sängen orkar ej lyfta vid
normalbelastning

44
Sängen är helt tyst vid
aktivering

Viktig! Før spyling; Løft ut elektronikkenheten (se
3. Kvartalsvis tillsyn/Rekonditionering
monteringsanvisning).
– Kontrollera att nätkabel och kabel till manöverdon är
oskadda.

3. Kvartalsvis ettersyn/Gjenbruk
4. Årlig tillsyn/Rekonditionering
Kontroller at nettkabelen
og kabelen til håndkontrol– Kontrollera
infästningspunkter
för samtliga
motorer
len ikke er skadet
eller att
har
uvanlig store
åpninger.
är oskadda och ej har ett onaturligt stort glapp.

– Kontrollera att det ej finns synliga skador på motorer
och mekanik.

4. Årlig tilsyn/Gjenbruk
– Kontrollera att leder och infästningar för rygg och
oskadda
och ej skader
har ett onaturligt
stort glapp. og
Kontroller at detbendel
ikkeärer
synlige
på motorer
– Kontrollera att leder och infästningar för sänglyftens
mekanikk.
saxdel är oskadd och ej har ett onaturligt stort glapp.
– Kontrollera
att sänglyftens
hjul är fast åtdragna.
Kontroller at ledd
og fester
for rygg– Efterdra skruvar för gavlar och långsidor.
og bendel ikke er skadet eller har uvanlig store åpninger.
Kontroller at ledd og fester for senge-løfterens saksdel ikke er skadet eller har uvanlig store åpninger.
Kontroller at sengeløfterens hjul er fastskrudde.
Ettertrekk skruer på gavler og langsider.
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