ComfortSystem – vår erfarenhet din trygghet

Instruktioner för användare av

MULTI SKÖTBORD
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1. Väggmonterat stativ inkl motor och elektronik.
2. Fällbar skiva inkl madrass.
3. Klämskydd
4. Nätkabel
5. Handkontroll för manövrering upp/ner
6. Gasfjäder

Denna principskiss visar hur MULTI
skötbord skall se ut efter montering!
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INTRODUKTION
ComfortSystem Scandinavia AB har nöjet att leverera ett elektriskt höj -och sänkbart skötbord.
Endast behöriga personer får använda detta elekriska skötbord. Genom att använda skötbordet förbinder sig användaren att ta del av och följa
instruktionerna.
Instruktionen ska finnas tillgänglig för behöriga personer, samt åtfölja produkten om den flyttas till annan installationsplats.

Avsedd användning
Skötbordet är avsett att höja och sänka skötbordsytan till en för användaren lämplig arbetshöjd. Produkten är avsedd att användas inomhus, i
normala bostadsförhållanden avseende temperatur och luftfuktighet.

Tillverkare
ComfortSystem Scandinavia AB
Vistakullevägen 18
56146 Huskvarna
E-post: info@comfortsystem.se
Telefon: 036-51590

Monteringsanvisning
MULTI Skötbord är avsett för montering på vägg.
! Kontrollera därför att aktuell vägg klarar den belastning
som skötbordet medför och att det finns tvärgående reglar eller
motsvarande att skruva bordet i. Om reglar saknas finns en sats
med ’Monteringskonsol’ som tillbehör (art.nr 1190).

830

! TÄNK PÅ: Om MULTI Skötbord skall placeras vid en vägg skall måttet mellan vägg
och skötbordsskiva vara mindre än 5 mm
eller större än 300 mm.

! TÄNK PÅ: Om MULTI Skötbords sida skall placeras vid en tvättbänk eller liknande, skall bänken vara helt täckt mot skötbordet för
att förhindra att ben eller fötter hamnar i kläm under
bänk/tvättbänken vid höjning av skötbordet.

Måttet mellan bänk och skötbordsskiva skall vara mindre än
5 mm eller större än 300 mm!
Montera skötbordet på lämpligt vis så att det är möjlig att
ansluta till ett jordat vägguttag.
OBS! Nätkabel skall vara tillräckligt lång så att den kan följa
skötbordet upp och ner!
!

TÄNK PÅ: Om vägguttaget är monterat eller skall monteras i vått utrymme måste det föregås av jordfelsbrytare.
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Kontrollera också att bordet får plats – se erforderliga mått
enligt skiss.
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2 Skruva fast bordet – övre fästpunkter

1 Justera Bordet
Ställ bordet i våg genom att justera ställfötterna. Placera
bordet mot väggen.
! Bordet skall stå mot golv. Det får ej ’hänga’ på väggen!

Lossa täckpluggarna i stativets överkant.
Skruva fast bordet i väggen med kraftig fransk bult
alternativt mot monteringskonsol och återplacera täckpluggarna.

4 Kontrollera klämskyddets funktion

3 Skruva fast bordet – nedre fästpunkter
Sätt i kontakten i väggutaget, kör upp skötbordet så att
bordets nedre fästöron blir synliga.
Skruva fast bordet i väggen med kraftig fransk bult alternativt mot monteringskonsol.

MULTI Skötbord är utrustat med klämskydd som skall
stoppa bordet om något kommer i vägen vid nerfart.
Kontrollera klämskyddets funktion genom att köra bordet
neråt och samtidigt trycka upp klämskyddet. Bordet skall
nu stanna!

!

Om klämskyddet ej fungerar ta bordet ur drift och
tillkalla reparatör
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Bruksanvisning
Vid användning fälls skötbordets skiva ut i horisontellt läge. När
bordet ej används fälls skivan upp mot skötbordets stativ. Bordet
hålls på plats i uppfällt läge med hjälp av gasfjäder – skivan behöver
därför ej låsas i uppfällt läge.

Skötselanvisning
1 Normal rengöring
- Skötbordets lackerade metalldelar kan rengörs med fuktig
trasa. Normalt förkommande rengörings och desinfektionsmedel kan användas.
- Skötbordets dyna kan rengörs med fuktig trasa. Normalt förkommande rengörings och desinfektionsmedel kan användas.
Går även att maskintvättas 60 °C.

2 Smörjning
- Om det uppstår gnisslande ljud vid användning, skall stativets
gejdrar behandlas med ex vis vaselin eller liknande smörjmedel.
Kör upp bordet i högsta läget och påför smörjmedel på stativets
vertikala gejdrar.

3 Tillsyn
Kör bordet upp eller ner genom att trycka på handkontrollens UPP resp NER knapp. Bordet kör så länge knappen hålls
nedtryckt. Bordets lägsta höjd är ca 30 cm och högsta höjd ca
90 cm.
! När bordet ej används skall handkontrollen placeras så
högt att barn ej kan komma åt kontrollen!

Punkt 1-3 rekommenderas löpande
- Kontrollera att nätkabel är oskadd och att den löper fritt.
- Kontrollera att manöverdonets kabel är oskadd och att den
löper fritt.
- Kontrollera bordets undre klämskydd genom att köra upp
bordet i högsta läge. Kontrollera att den ’trekantiga’ klämskyddsplåten löper fritt. Testa funktionen genom att köra
bordet nedåt och manuellt påverka klämskyddet. Motorn
skall stanna då klämskyddet aktiveras.
! Om klämskyddet EJ fungerar skall bordet tas ur drift och
reparatör tillkallas!!

! MAX BELASTNING = 50 kg

- Kontrollera bordets infästning i väggen. Får EJ finnas tendens till att det lossnat i infästningspunkterna.

! HA TILLSYN ÖVER BARNET NÄR BORDET KÖRS UPP ELLER NER

- Kontrollera skötbordsskivans infästningar samt infästningar
för fällmekanism och gasfjäder.
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! LÄMNA EJ BARNET PÅ BORDET UTAN TILLSYN

