Instruktioner för användare av

Comfortsängen
QIDDY - BED

QIDDY-BED uppfyller kraven enligt nordisk standard för barnsängar,
och är avsedd för barn upp t.o.m. 12 år.

ComfortSystem
- för trygg omvårdnad

Montering
1 Öppna dörr

För att frigöra grinden: frigör låsningen på resp sida genom
att fälla upp låsklaffen på excenterlåset.

De öppningsbara dörrarna är försedda med dubbla
låsanordningar, en övre och en nedre.

För att öppna det övre låset: lyft beslaget uppåt (1) och åt
sidan (2) som pilarna visar.

Ställ dig ungefär mitt för grinden, fatta tag i grindens
överliggare med ca 1 meter mellan händerna. Lyft
grinden rakt upp ca 5 cm så att grinden frigörs från
gavlarna. Fäll grindens överkant utåt så att den går fri från
upphängningsanordningen. Sänk grinden så parallellt som
möjligt!
! Vid sänkning av grind finns klämrisk av fötterna eftersom
grinden kan nå ner mot golvet!

För att öppna det undre låset: Frigör låset genom att föra
säkerhetslåset åt sidan (1) och lyft upp låset (2). Öppna
dörren.
! En öppen dörr får EJ belastas!

4 Fäll upp grind
Enligt punkt 3 men i omvänd ordning.
! Kontrollera att grinden sitter stadigt.

2 Stäng dörr
Enligt punkt1 omvänd ordning. OBS! Kontrollera att låset
tar tag ordentligt i sängbotten!

5 Spärra funktioner

3 Fäll ner hel grind
Sängens hela grind är försedd med låsning mot resp gavel.
OBS! För att kunna sänka grinden på ett bra sätt och kunna
nå in i sängen, rekommenderas att sängen höjs till rimlig
arbetshöjd innan sänkning av grind påbörjas!

Sängen är utrustad med kontrollbox med vars hjälp man
kan stänga av / sätta på sängens funktioner. Monteras på
vägg eller på någon av sängens gavlar.

gsanvisning
Bruksanvisning
6 Låsning av hjul
Sängen är utrustad med individuellt låsbara hjul. Tryck
ner den lilla spärren på resp hjul. Frigör genom att trycka
spärren mot sängen.
! Lås alltid minst två hjul!

1. Strömförsörjning
Anslut sängens nätkabel till vägguttag.
Sängarna drivs av ett lågvoltssystem (24V). Systemet
strömförsörjning via en i styrenheten inbyggd transformator.
! Kontrollera att nätsladden inte ligger i kläm eller fastnar.

2. Reglering av sänglyft
Sängen kan höjas/sänkas med hjälp av elektriskt driven
motor (lågvolt).
Sänglyften styrs från manöverdonet. Knappar för UPP resp.
NER enligt nedanstående skiss.

! Maximal belastning på sängbotten (SWL) 180 kg, varav

personvikt = 145 kg

! Kontrollera att sängen har fri plats uppåt när sängen

höjs.

! Kontrollera att sängen kan röra sig fritt när den sänks.

7 Demontering elektronikbox

! Kontrollera att nätsladd och sladd till manöverdon inte

kommer i kläm eller fastnar vid höjning eller sänkning.

Elektronikboxen är monterad i sänglyften under
sängbottens huvudända.
OBS! Boxen får EJ vara ansluten till vägguttaget vid
demontering!
Vid montering – gör ovanstående i omvänd ordning.

! Grindar och dörrar skall vara stängda vid reglering av

höjd.

3. Reglering av sängryggstöd
Sängryggstödet kan höjas/sänkas med hjälp av elektriskt
driven motor (lågvolt).
Sängryggstöd styrs från manöverdonet. Knappar för UPP
resp. NER enligt nedanstående skiss.

! Kontrollera att sängryggstödet har fri plats för att kunna

fälla uppåt/framåt.

1 Avlägsna
motorkontakterna

2 Dra ur stickkontakten till
handkontrollen

! Kontrollera att ingenting befinner sig bakom/under

sängryggstödet när det det fälls nedåt/bakåt.

! Kontrollera att inga händer eller fötter sticker ut genom

dörrar eller grinden.

4. Reglering av ben-del
Ben-delen kan höjas/sänkas manuellt. Höj ben-delen
genom att lyfta uppåt i sängbottens bendel.

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

Ben-delen stannar i önskad höjd med hjälp av s k rasterbeslag. Sänk bendelen genom att först lyfta så högt det går
– sänk sedan ner till planläget.
! Kontrollera att bendelen har fri plats för att kunna höjas.
! Kontrollera att ingenting befinner sig under bendelen

när den sänks.

C O M F O R T

S Y S T E M

Underhåll/Rekonditionering
Sängen är konstruerad för att kräva minimal skötsel. Beroende på miljö och
användningsområde kan dock visst underhåll krävas.

1. Normal Rengöring

4. Årlig tillsyn/Rekonditionering

– Sängbotten och sänglyft rengörs med fuktig trasa.
Normalt förekommande rengörings-och desinfektionsmedel kan användas.
Sängen kan spolas med strilande vatten.

– Kontrollera att infästningspunkter för samtliga motorer är
oskadda och ej har ett onaturligt stort glapp.

– Gavlar och långsida rengörs med fuktig trasa. 		
Normalt förekommande rengörings- och desifektionsmedel kan användas.

– Kontrollera att leder och infästningar för rygg och bendel
är oskadda och ej har ett onaturligt stort glapp.

– Kontrollera att det ej finns synliga skador på motorer och
mekanik.

– Kontrollera att leder och infästningar för sänglyftens
saxdel är oskadd och ej har ett onaturligt stort glapp.
– Kontrollera att sänglyftens hjul är fast åtdragna.
– Efterdra skruvar för gavlar och långsidor.

2. Högtryckstvätt
Sängar tillverkade efter mars månad 2004 kan även
högtryckstvätttas.

5. Smörjpunkter/Rekonditionering
Sängbottens ledpunkter behöver normalt ej smörjas.

! Innan tvätt:

– Lyft ur elektronikenheten (se Monteringsanvisning)

3. Kvartalsvis tillsyn/Rekonditionering

Om sänglyften rengjorts med kraftig spolning eller
högtryckstvätt, skall sänglyftens lagerbanor kontrolleras och
vid behov smörjas.

– Kontrollera att nätkabel och kabel till manöverdon är
oskadda.
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