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1. Monteringsanvisning Comfort 
Uppresningsstöd RESOLUT
1.1 Montering

Innan montering:   

         Uppresningsstödet skall vara uppfällt!

Uppresningsstöd RESOLUT placeras i något av sängbottens fyra runda 
uttag i resp hörn på sängen.

–  Placera uppresningsstödet i uttaget så som bild 1 och 2 visar. Spåren 
i botten på den undre rördelen skall passa in i uttagets diagonala stag.

-  Den översta delen av uppresningsstödet skall ’peka’ ut från sängens 
långsida. Bild 2. 
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Bild 1 Bild 2

Kontrollera att uppresningsstödet sitter korrekt genom  
att försöka vrida det runt i uttaget – skall EJ gå!!



RESOLUT INSTRUKTION  |   3

ComfortSystem – vår erfarenhet din trygghet

1.2 Demontering

- Lyft uppresningsstödet rätt upp ur uttaget. Bild 3.

1.3 Användande

- Uppresningsstöd RESOLUT används som hjälp vid förflyttning till/från 
sängen. När det inte används kan det fällas upp till upprättstående 
ställning. Mekanism för låsning i olika positioner finns i stödets 
knutpunkt (den svarta runda detaljen i mitten!).

– Fäll ned eller upp den övre delen av uppresningsstödet genom att ta 
tag enligt bild 4. 

Bild 3



!!

ComfortSystem – vår erfarenhet din trygghet

4  |  RESOLUT INSTRUKTION

I nedfällt läge stannar stödet i horisontellt läge. Vid uppfällning – fäll 
stödet rakt upp tills det ’fastnar’ i upprättstående läge.

OBS! Vid användning för förflyttning till/från säng skall stödet användas 
enligt bild 5. 

Användning enligt bild 6 får EJ förekomma!!

           Stödet får belastas med maximalt 75 kg!

Bild 4 Bild 5

Bild 6
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2. Skötselanvisning
Uppresningsstöd RESOLUT kräver normalt inget löpande underhåll.

2.1 Normal rengöring

Uppresningsstöd RESOLUT kan rengöras med vanligt förekommande 
rengörings- och desinfektionsmedel. Appliceras med fuktig trasa.

2.2 Löpande tillsyn

Kontrollera regelbundet infästningen av uppresningsstödet och att det 
inte förekommer något onaturligt stort glapp i leden.

2.3 Belastning

- Belastning 75 kg (ej brukarvikt)

3. Användningsområden
Skall användas som hjälpmedel vid förflyttning till/från säng.

Uppresningsstöd RESOLUT får endast monteras tillsammans med 
Comfort Sängsystem, sängar tillverkade efter 1995.
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Vår erfarenhet - din trygghet
Comfort System har sedan starten 1987 haft i stort sett samma 

ägarstruktur och verkat under samma namn – ett faktum som idag 
är närmast unikt i branschen! Vår långa erfarenhet och kunskap 

kring vårt produktsortiment, gör att du som kund kan känna 
trygghet i ditt val av leverantör.
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