
Demontering av sengen:

   Montering av sengen:

Løft opp begge sengebunnene. Fest dem 
sammen med madrassbøylene. 
Demontering av sengegrind, se siste side.

Ved demontering av liggeflate fra understell 
må liggeflatens motorer fjernes fra 
styringen. Husk å fjerne låsekammen som 
sitter over motorkontaktene på styringen.

Sengen er nå klar for demontering av 
liggeflate fra understell.

Demontering av sengegavler:
trekk ut hendelen på hver side nederst på 
sengegavlen. Løft aengegavlene av.

Liggeflaten kan da løftes opp i fotenden og 
skyves frem eller tilbake og deretter løftes 
og fjernes fra understellet. 

Låsetappene som sitter i fotenden av 
liggeflatens underside (røde) trekkes ut og 
vris slik at de blir stående ute.

Dersom liggeflaten må deles;
hev sengen slik at sveisepunktene på 
understellet og løfteenhet står rett overfor 
hverandre.

Fjern deretter 4 fingerskruer (2 på hver 
side midt på liggeflatens underside). 
Liggeflaten kan da trekkes fra hverandre.

Hjulene må låses før demontering. Husk å 
vri de røde låsetappene.

Liggeflaten kan nå trekkes fra hverandre.

Ved montering husk å montere motorene  
i styringen etter merkingen 1 til 1 og 2 til 2 
osv, og sett på låsebommen over pluggene. 
Kablene må ligge via kabelgjennomføringen 
slik at ingen kabler kommer i klem.



Bruksanvisning ScanBed 750

Hvordan håndtere ScanBed 750?
1. Husk alltid å å løfte sidegrinden før utløser presses mot midten.
2. All betjening av liggeflaten sitter på håndbetjeningen, se siste side.
3. Ved eventuelle feil sjekk følgende:
 - sjekk støpsel i stikkontakt
 - sjekk at alle ledninger står i styreboksen
 - sjekk at lampe lyser på styreboksen
4. Dersom sengen fortsatt ikke virker - kontakt hjelpemiddelsentralen.
5. Dersom sengen står i en ikke ønsket posisjon og sengen ikke reagerer på  
   håndkontrollen, førsøk en annen håndkontroll fra en annen seng, eller fjern  
   motoren ved å trekke ut pluggen som låser den, sengen blir da flat.
   Husk: Dersom brukeren ligger i sengen når motorene fjernes, må det være  
   min. 2 personer tilstede for å holde bruker. Se opp for klemfare!

Montering av BRITT II og BRITT III sidegrind
Kjør sengen opp i ca halv høyde. Fjern tapen ved 
låsen i hver ende av tregrinden. Monter en ende 
av gangen. Hold den nederste treribben og metall-
bøylen opp i gavlskinnen. Låsetappen (på sidegrind-
en) trykkes inn med fingeren. Sidegrinden føres opp 
til plasttappen i  gavlen kommer ut og forhindrer 
tresidegrinden å falle ut av gavlen. 
Demontering av BRITT II og BRITT III sidegrind
Kjør sengen opp i ca halv høyde. Demonter en 
ende av gangen. Senk sidegrinden slik at den hviler 
på låsebolten i glideskinnen. Løft nederste ribbe 
på sidegrinden slik at låsebolten blir synlig. Trykk 
plastknappen inn med en nøkkel eller skrutrekker.
Senk sidegrinden helt til metallbøylen går klar av 
gavlskinnen.

Sidegrinden kan også brukes i skrå stilling.
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Teknisk info
Vekt hodeende:  25  kg
Vekt fotende:     25 kg
Vekt understell:  46 kg
Vekt div:            26 kg

Rengjøring
Tåler ikke høyttrykksspyling. 
Bruk alminnelige rengjørings-
midler.

Seng opp

Seng ned

Bringer alltid liggeflaten i sit-
testilling, uansett utgangsstilling

Bringer alltid liggeflaten i 
vannrett/sovestilling, uansett 
utgangsstilling

Reiser hjertebrettet og bringer 
lårdelen i vannrett posisjon

Hever lårdelen og bringer hjer-
tebrettet i vannrett posisjon

Aktiverer vipp av seng opp 
eller ned


