
ID-nr.: 913988

Versjon: 02.09.2002

Invacare®

Sonnet Basic

Norsk brukermanual

Brukermanual



Invacare®

Sonnet BasicBrukermanual

Dette stabile lese- og arbeidsbordet er utviklet for hjemmepleie sektoren og sykehus. Lese- og 
arbeidsbordet har flere funksjoner og kvaliteter som er spesielt utviklet for helsevesenet. 

Montering av teleskoprøret ved U-rammen:

Før de to skruene med skiver og avstandsstykket gjennom U - 
rammen og stram deretter skruene i teleskoprøret. Se figur 1. og 
figur 2.

Bruk umbrakonøkkelen til å justere skruene. 

Monter tommeskruen løst.

Monter de fire hjulene på U-rammen med en justerbar 
skiftenøkkel. 

Figur 1

Bordplaten monteres med den øvre delen av teleskoprøret.

Sett sammen teleskoprørets to deler og stram tommeskruen når 
bordplaten er ved ønskelig høyde. 
Se figur 3.

Figur 2

Dytt håndtaket under bordplaten for å løsne den justerbare platen.

Roter bordplaten 180º.

Slipp håndtaket og snu bordplaten til låsepinnen er festet.
Se figur 3.

Figur 3
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Monter sidebordet ved å føre røret inn i røret over håndtaket. Før 
røret helt ned og vri til det er i riktig posisjon. Se figur 4.

Figur 4

Vanlige rengjøringsmidler brukes for vask av bordet. Bruk en 
svamp eller en myk oppvaskkost. 

Bruk aldri syrer, baser eller løsemidler som aceton eller 
cellulosetynner.

Delene som kan demonteres kan vaskes for hånd og i 
oppvaskmaskin.

Lese- og arbeidsbordet tåler ikke maskinvask.

Bordets bevegelige deler trenger ikke å smøres; de må kun være 
rene for å fungere tilfredsstillende.

Figur 5

Invacare Sonnet Basic må lagres i rom med en luftfuktighet 
mellom 10- og 80%, og med en temperatur mellom 0 – 50º.

Lagringsrommet må være frostsikkert.

Figur 6
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