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Monteringsanvisning
Montering av grind
Sengegrind QV-162 monteres direkte på sengebunnens langsgående metallrør. Sengegrinden
plasseres derfor mellom madrass og sengens
tregrindside.
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2. Trykk ned grinden (bilde 2) mot sengbunnens
langsgående metallrør. Vis forsiktighet slik at
gjengene på boltene ikke skades.
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Sänggrind - modell SH-160
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Sänggrind - modell SH-160

Sängrind SH-160 kräver normalt inget löpande underhåll.
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Bruksanvisning
1. Fell opp grinden
Hold med en hånd i grindens øverste metallrør (markert med ”LØFT HER”)
nær grindens låsemekanisme.
Løft rett opp/bakover til grinden er i øverste posisjon. Slipp grinden.
NB! Kontroller at grinden er låst ved å presse grinden mot fotgavlen.
Fell ned grinden
Hold med en hånd i grindens øverste metallrør (markert med ”LØFT HER”).
Løft rett opp og fell grinden ned mot fotgavlen.
NB!
Kontroller at den sengeliggende ikke har armer eller ben ut gjennom grinden.

Vedlikehold
Sengegrind QV-162 krever normalt ikke fortløpende vedlikehold.
Vanlig rengjøring
Sengegrind QV-162 kan rengjøres med vanlige rengjørings- og desinfeksjonsmidler.
Kvartalsvis tilsyn
Kontroller at ingen unormale glipper oppstår eller at skruhåndtakene løsner.
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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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