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1. Plasser sengebunnen på sengeløfteren
Riktig arbeidsstilling oppnås
ved atsängbotten
sengeløfteren
til et strømuttak og
Placera
på kobles
sänglyft
44
11 Placera
sängbotten på
sänglyft
heves til passe arbeidshøyde. Plasser sengebunnen på sengeløfteren som
Anslutsängbott
sängbot
Förrätt
rättarbetsställning
arbetsställning––anslut
anslutsänglyften
sänglyftentill
tillett
ett
illustrert.
Anslut
För

elektronikbox.SS
vägguttagoch
ochkör
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tilllämplig
lämpligarbetshöjd
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Föratt
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Placera
sängbotten
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OBS! Sengens
fotende
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Sängbottens lä

Sängbottens län
2. Riktig plassering
Rätt placering
placering
sängbottensfot
fo
22 Rätt
sängbottens
Riktig plassering innebærer at sengebunnens hurtigfester skal stemme overens
–
lägg
märke
ti
– lägg märke till
Rättplacering
placering
innebär
atter
sängbottens
snabbfästeog
skall
nedsänkningar)
med sengeløfterens
festebeslag.
Det
to fester i snabbfäste
fotenden
ett feste i nedsänkningar)
Rätt
innebär
att
sängbottens
skall
stämmamed
medsänglyftens
sänglyftensfästplåtar.
fästplåtar.Två
Tvåfästen
fästeni ifotändan
fotändan
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och ett fäste i huvudändan.
och ett fäste i huvudändan.
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Hakafast
fastsnabbfästets
snabbfästetskrok
kroki isänglyftens
sänglyftensfästplåt.
fästplåt.Lyft
Lyft
Haka
snabbfästets
övre
del
så
att
kroken
’når
ner’.
Fäll
ner
snabbfästets övre del så att kroken ’når ner’. Fäll ner
snabbfästetsövre
övredel
deloch
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attspärren
spärrenlåser
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detta
snabbfästets
läge.
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Stä
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utgångspositio
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madrass-stoppe

M
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3. Sengebunnens hurtigfeste
Fest hurtigfestets Haka
krok fast
i sengeløfterens
festebeslag.
Løft
hurtigfestets
øvre delMontera skr
snabbfästets krok
i sänglyftens
fästplåt.
Lyft
snabbfästets
övre
del
så
att
kroken
’når
ner’.
Fäll
ner
slik at kroken ”rekker ned”. Klem ned hurtigfestets øvre del og pass på at sperren
förborrade h
snabbfästets övre del och se till att spärren låser i detta
sådant sätt
låser i denne stilling.
läge.

Vid demontering: frigör snabbfästets övre del genom att

Ved demontering:trycka
frigjørner
hurtigfestets
øvre del gjennom å trykke ned
låsmekanismen, fäll upp den övre delen och
låsemekanismen, frigör
fell opp
den øvre delen og frigjør kroken.
kroken.

Skruva fast m
sitter stabilt

Om fast lån
montering m

4.	Tilkobling av motor
Plugg sengebunnens rygg- og fotmotor i sengeløfterens elektronikkboks. Følg
merkingen på elektronikkboksens lokk. For å forenkle tilkoblingen av kontaktene
änglyft– løft lett i elektronikkboksen.4 Anslutning av motorer

Anslut sängbottens rygg- och fotmotor till sänglyftens
till ett
elektronikbox.
Se markering
på elektronikboxens
lock!. rør (se bildet).
plig arbetshöjd
OBS! Motorkablene
skal ligge
over sengeløfterens
tverrgående
För att underlätta anslutningen av kontakterna – lyft lätt
på sänglyften
i elektronikboxen! OBS! Motorkablarna skall ligga över
sänglyftens tvärgående rör (se bild).
sänglyftens

5 Reglering av längd
Sängbottens längd kan regleras genom att justera
sängbottens fotgavel och madrass-stopp. Innan justering
– lägg märke till hur fotgavelns markeringar (små
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5. Regulering av lengde
Sängbottens längd kan regleras genom att justera
längd kan regleras
genomsengebunnens
att justera
Sengebunnens Sängbottens
lengde
kan reguleres
ved
å justere
fotgavl og
sängbottens
fotgavel och
madrass-stopp.
Innan justering
sängbottens fotgavel och madrass-stopp. Innan justering
madrass-stopper.
Før märke
justering
– legg
merkemarkeringar
til hvordan(små
fotgavlens markeringer
– lägg
till hur
fotgavelns
– lägg märke till hur fotgavelns markeringar (små
abbfäste skallnedsenkninger)
nedsänkningar)
står i til
förhållande
till sängbotten.
Lossa
står
i
forhold
sengebunnen.
Løsne
abbfäste(små
skall
nedsänkningar) står i förhållande till sängbotten.umbrakoskruene
Lossa
ästen i fotändan
insexskruvarna och justera till önskad längd i steg om 5
sten i fotändan
insexskruvarna
och ájustera
önskad
längd i markeringer
steg om 5
og juster til ønsket
lengde i steg
5 cm.tillStill
fotgavlens
ihht.
centimeter. Ställ fotgavelns markeringar motsvarande
centimeter.
Ställ
fotgavelns
markeringarJuster
motsvarande
utgangsposisjonen
og
skru
fast
umbrakoskruene.
madrass-stopperen
utgångspositionen och skruva åt insexskruvarna. Justera
utgångspositionen och skruva åt insexskruvarna. Justera
madrass-stoppet
i fotenden på tilsvarende
måte. på motsvarande sätt.
madrass-stoppet på motsvarande sätt.

ste
ste

6 Montering av gavel/långsida
6 Montering av gavel/långsida

6. Montering av gavl og langside
ästplåt. Lyft
messingtoppen
bolten og
disse i Sätt
gavlens
forborrede
Montera på
skruvskallen
på sett
pinnbulten.
bulten
i gavelns hull. Plasser
ästplåt. Monter
Lyft
Montera skruvskallen på pinnbulten. Sätt bulten i gavelns
er’. Fäll ner
förborrade
hål.
Placera
gaveln
mot
sängbotten
på
ett
er’. Fäll ner
gavlen mot kortsiden
av sengebunnen
slik at
bolten
passerpåoverens
med hullene
förborrade
hål. Placera gaveln
mot
sängbotten
ett
n låser i detta
sådant sätt att bulten passar i sängbottens gavelplåtar.
n låser i detta
sätt Skru
att bulten
i sängbottens
gavelplåtar.
i sengebunnenssådant
kortside.
fast passar
mutteren
slik at gavlen
sitter stabilt.

Skruva fast muttern och dra åt ordentligt så att gaveln
Skruva fast muttern och dra åt ordentligt så att gaveln
sitter stabilt.
e del genom att
sitter
stabilt.
del genom att
Om
skal monteres, gjør tilsvarende montering mot sengebunnens
vre delen
ochfast langsideOm
fast
långsida skall monteras, gör motsvarande
re delen och
Om fast långsida skall monteras, gör motsvarande
langsgående profilrør.
montering mot sängbottens längsgående profilrör.
montering mot sängbottens längsgående profilrör.
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e bild).

sängens fotända. Tryck ner ut från sängen = låsning, tryck

!
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ner in mot sängen = riktningsspärr. Pedalen i horisontalt

lägecentral
= neutralläge.
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Om
låsning
– tryck ner en av pedalerna som
sängens fotända. Tryck ner ut från sängen = låsning
ner in mot sängen = riktningsspärr. Pedalen i horiso
läge = neutralläge.

7. Låsing av hjul
Sengen kan være utstyrt med individuelt
låsbare hjul eller med sentralbrems. Individuell
låsing – tråkk ned den lille sperren på hvert
Reglering av längd
hjul. Frigjør ved å tråkke sperren mot sengen.

d kan regleras genom att justera
vel och madrass-stopp. Innan justering
ur fotgavelns markeringar (små
Viktig! Lås alltid minst to hjul!
r i förhållande till sängbotten. Lossa
g av längd
h justera till önskad längd i steg om 5
tgavelns markeringar motsvarande
as
genom
attinsexskruvarna.
justera
och
skruva
åt
Justerapå en av pedalene
Sentralbrems
– tråkk
å motsvarandeInnan
sätt. justering
drass-stopp.

Riktningsspärr
Låsning

Retningssperre
Riktningsspärr

som
8 Hantering av sängbottens delar
finnes (små
over hjulene i sengens fotende. Tråkk
ns markeringar
Låsing och lår-/
Låsning
På QVINTETT typ S, kan sängbottens ryggstöd
den røde pedalen
nde till sängbotten.
Lossa helt ned = låst, tråkk denfotdel enkelt lyftas ur sängbotten. Vik upp den valda delen
önskadgrønne
längd i steg
omhelt
5 ned = retningssperre på. så att den står i rak vinkel mot sängbotten. Lyft rakt upp så
delen

arkeringar motsvarande
att delen frigörs från fästpunkterna.
a åt insexskruvarna. Justera
OBS! Utnyttja
denna möjlighet
vid hantering av sängen
Hantering
av sängbottens
delari
Når pedalen står i horisontal stilling er sengen
ikke8 låst.
nde sätt.
trånga utrymmen, för att få ner vikten på hanterade delar
eller i samband med rengöring!

På QVINTETT typ S, kan sängbottens ryggstöd och
På QVINTETT typ A (aktiv rygg) kan endast lår-/fotdel
fotdel
enkelt lyftas ur sängbotten. Vik upp den valda
lyftas på detta sätt! Ryggdel kan fällas upp manuellt för
8.
Håndtering
av
sengebunnens
deler
sårengöring
att den etc.
står i rak vinkel mot sängbotten. Lyft rakt
tering av gavel/långsida
På Qvintett modell S kan sengebunnens att delen frigörs från fästpunkterna.

en på pinnbulten.
Sätt bulten
i gavelns
ryggstøtte,
lår- og
fotdel enkelt tas av sengeOBS! Utnyttja denna möjlighet vid hantering av säng
cera gaveln mot sängbotten på ett
bunnen.
Rettgavelplåtar.
opp den valgte delen slik at trånga
den utrymmen, för att få ner vikten på hanterade
ten passar
i sängbottens
eller
n och drastår
åt ordentligt
så
att
gaveln
i rett vinkel mot sengebunnen og løft den i samband med rengöring!

På QVINTETT typ A (aktiv rygg) kan endast lår-/fotd
rett opp slik at delen frigjøres fra festepunk-

kall monteras, gör motsvarande
tene.
ngbottens
längsgående profilrör.
gavel/långsida

lyftas på detta sätt! Ryggdel kan fällas upp manuellt
rengöring etc.

bulten. Sätt
bulten
i gavelns
OBS!
Utnytt
denne muligheten når senn mot sängbotten på ett
gen håndteres i trange omgivelser, for å
sängbottens gavelplåtar.
redusere
vekten på sengebunnen eller i
t ordentligt
så att gaveln

forbindelse med rengjøring.

ras, gör motsvarande
ängsgående profilrör.

På Qvintette type A (aktiv rygg) kan bare lår- og fotdel fjernes på denne måten.
Ryggdelen kan felles opp manuelt for rengjøring etc.
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dalen i horisontalt
9 9.
Demontering
elektronikbox
Demontering
av elektronikkboks
9 Demontering
elektronikbox

1. Strömförsö
1. Strömför

Elektronikkboksen er montert på sengeløfteren under sengebunnens hodeende.

Anslut sängens nätkabel
till väggu
1. Strömförs
9 Demontering
onikboxen
är monterad i elektronikbox
sänglyften under
Anslut sängens nätkabel till vägg
tronikboxen
är monterad i sänglyften under
bottens
huvudända.
Sängarna drivs av ett lågvoltssyste
gbottens huvudända.
Sängarna
drivsnätkabel
av
Anslut
sängens
till väggu
Strømkabelen
måguttaget
IKKE
ved demontering!
strömförsörjning
viaett
en lågvoltssys
i styrenhet
ronikboxen
ärvara
monterad
i sänglyften
undervære
Boxen fårOBS!
EJ
ansluten
till väg
vid plugget til vegguttaket
strömförsörjning
via
en i styrenh
S!
Boxen
får
EJ
vara
ansluten
till
väg
guttaget
vid
bottens
huvudända.
Sängarna
drivs av ett
lågvoltssyst
! Kontrollera
ntering!
nätsladden
inte
! Kontrolleraatt
montering!
1 Avlägsna
att
in
strömförsörjning
vianätsladden
en i styrenhe
Boxen
får
EJ
vara
ansluten
till
väg
guttaget
vid
ontering – gör ovanstående i omvänd ordning.
motorkontakterna
Ved– montering
– gjøri nedenstående
montering
gör ovanstående
omvänd ordning.i omvendt rekkefølge. ! Kontrollera att nätsladden inte
ontering!

montering – gör ovanstående i omvänd ordning.

1. Ta ut motorkontaktene

ning

tens delar

2. Reglering av s
2. Reglering av

Sängen kan höjas/sänkas
med av
hjä
2. Reglering
Sängen
kan höjas/sänkas med h
motor
(lågvolt).
motor (lågvolt).
Sängen kanstyrs
höjas/sänkas
med hjä
Sänglyften
från manöverdon
Sänglyften
styrs
från
manöverdo
motor
(lågvolt).
NER enligt nedanstående skiss.
NER enligt nedanstående skiss.
Sänglyften styrs från manöverdon
NER enligt nedanstående skiss.
2 Dra ur stickkontakten till
handkontrollen

ryggstöd och lår-/
upp den valda delen
tten. Lyft rakt upp så 1 1Avlägsna
Avlägsna
motorkontakterna
motorkontakterna
2. Trekk ut stikkontakten
til håndkontrollen.
1 Avlägsna
tering av sängen i motorkontakterna
på hanterade delar

! Maximal belastning på sängbot
! Maximal belastning på sängb

varav personvikt = 145 kg alt 2
varav personvikt = 145 kg alt
förstärkningssats är monterad
varav personvikt
= 145har
kg fri
altpl2
! Kontrollera
att sängen
! förstärkningssats
Kontrollera att sängen
har fri p
är monterad.
höjs.
ndast lår-/fotdel
höjs.
upp manuellt för
Kontrollera att
att sängen
sängen kan
har röra
fri p
!! Kontrollera
! höjs.
Kontrollera att sängen kan rör
! Kontrollera att nätsladd och sla
! ! Kontrollera
Kontrollera
attsängen
nätsladd
att
kanoch
röra
kommer
i kläm
eller
fastnar
vids
kommer
i
kläm
eller
fastnar
vi
! Kontrollera att nätsladd och sla
3 På boxens sidor sitter små plastnitar
2 Dra ur stickkontakten till
3.	På 2siden
avstickkontakten
boksen sittertillsmå plastplugger som transportsikring
kommer i kläm eller fastnar vid
Drahandkontrollen
ur
som transportsäkring – ta loss dessa.
3. Reglering av sän
handkontrollen
– disse løsnes. Ta så ut elektronikkboksen.
3. Reglering av sä
2 Dra ur stickkontakten till
Sängryggstödet
kan höjas/sänkas
handkontrollen
3. Reglering
av sän
Sängryggstödet
kan höjas/sänka
driven
motor (lågvolt).
driven motor (lågvolt).
Sängryggstödet
kanfrån
höjas/sänkas
Sängryggstöd
styrs
manöverd
Sängryggstöd
styrs
från manöve
driven
motor
(lågvolt).
resp
NER
enligt
nedanstående
ski
resp NER enligt nedanstående s
Sängryggstöd styrs från manöverd
resp NER enligt nedanstående sk

3 På boxens sidor sitter små plastnitar
3
På transportsäkring
boxens sidor sitter
små
som
– ta
lossplastnitar
dessa.
som
transportsäkring
–
ta
dessa.
6 3 På boxens sidor sitter små loss
plastnitar
som transportsäkring – ta loss dessa.

är monterad.
! förstärkningssats
Maximal belastning
på sängbo

! Kontrollera att sängryggstödet
! Kontrollera att sängryggstöde

kunna fälla uppåt/framåt.
kunna fälla uppåt/framåt.

Kontrollera att
att ingenting
sängryggstödet
!! Kontrollera
befinn
! kunna
Kontrollera
att ingenting befin
fälla uppåt/framåt.

sängryggstödet när det det fäll
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For ytterligere informasjon kontakt Handicare på
tlf. 03250. Sørg for at du alltid har siste versjon av
monteringsanvisningen. Den kan du finne på vår
hjemmeside www.handicare.no

Tlf: 03250
Faks: 85 02 88 22
post@handicare.no
www.handicare.no

Handicare jobber hele tiden for å tilby forbedrede og oppgraderte produkter. De kan derfor til enhver tid avvike i spesifikasjoner, design, materiale eller dimensjoner uten at dette er meldt på forhånd. 01-2009
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