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Sonnet Combi er spesielt utviklet til bruk i helsesektoren, og har en rekke funksjoner og egenskaper
som er designet for å imøtekomme denne sektorens behov.

Sideklappbordet klappes ut ved å løfte i håndtaket samtidig som
det vippes ned. Når bordet senkes mer enn 45º låses det i valgt
posisjon. Se figur 1.
Sideklappbordet slås sammen ved å løfte det i håndtaket og la det
gli tilbake i stående posisjon.
Sengebordet kan betjenes fra både høyre og venstre side av
sengen.

Figur 1

Sideklappbordet kan monteres på begge sider av sengebordet.
Trekk da klappbordet loddrett opp med den ene hånden, trykk inn
låsetappen med den andre hånden og dra beslaget på klappbordet
over denne. Låsetappen sitter øverst på sengebordets bakside. Se
figur 2.
Montér klappbordet på den andre siden ved å trykke låsetappen inn
og føre beslaget over denne.

Figur 2

Sideklappbordet høydereguleres ved å løfte det til 45º og føre det
til ønsket høyde. Det låses i denne høyden ved å senke det til vannrett posisjon. Se figur 3.

Figur 3
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For å forenkle rengjøring ved tilsmussing, kan skuffeinnsatsen
demonteres og rengjøres i skyllerom.
Skuffen trekkes da ut til den stopper, løftes opp og trekkes helt ut
slik at skuffeinnsatsen kan tas ut. Se figur 4.
Etter rengjøring settes innsatsen tilbake og skuffen dyttes/løftes
tilbake på plass.
Figur 4

Sengebordet kan rengjøres med vanlige rengjøringsmidler og klut
eller myk børste. Bruk ikke etsende midler eller løsemidler.
De avtagbare plastikkdelene kan rengjøres i oppvaskmaskin.
Bordet tåler ikke høytrykkspyling.
Ingen av sengebordets bevegelige deler krever smøring. Sørg imidlertid for at de er rene.

Invacare Sonnet Combi må oppbevares i et rom med luftfuktighet tilsvarende et vanlig oppholdsrom (10–80 %) og temperatur
mellom 0–50º.
Under transport må sideklappbordet være slått opp langs sengebordet og dør og skuffer må være lukkede.
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