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Scanbed 755TM

Betjening av den innebygde madrasstøtteforlengeren
Montering
Plassering av sengen i transportposisjon
Demontering

•
•
•
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Betjening av den innebygde madrasstøtteforlengeren•

SB755TM kan forlenges henholdsvis fem og ti cm i både hode- og fotende, 20 cm til sammen. For å forlenge 
sengen i begge ender, må man benytte unbrakonøkkelen. Nøkkelen sitter på innsiden av tverrstangen i hode-
enden.

1. Sidegrinden fjernes 

2a. Fotenden: Fjern de to skruene som holder sengens gavlfeste  i fotenden ved å bruke unbrakonøkkelen. 

2b. Hodeenden: Fjern de to skruene som sitter ca. 20 cm fra sengegavlen ved å bruke unbrakonøkkelen.

3. Dra ut sengens gavlfeste  fem eller ti cm, og sett i/stram skruene.

4. Løsne begge skruene som holder madrassforlengeren på plass, dra ut forlengeren til ønsket posisjon
 og stram begge skruene. 

5. Legg madrassen på plass, eller legg inn madrassforlengeren 

6. Sett sidegrinden(e) på plass.
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 1. Forsikre deg om at bremsene står på. 

 2. Tilpass sengen til egnet høyde. 

 3. Demonter alt tilleggsutstyr. 

 4. Juster sengen til riktig høydenivå slik at sveisepunktene på under- 
  stellets ramme og løftearm står på tvers overfor hverandre. 

 5. Trekk ut strømledningen. 

 6. Fjern låsekammen fra styringsenheten. 

 7. Koble fra ledningene ryggstøtte-, lår- og benmotoren, 
  og forsikre deg om at kablene ikke sitter fast i understellet. 

 8. Løft opp setedelen. 
 
 
 

 9. Trekk hodedelen av liggeflaten ut til den stopper 
  og senk den ned til gulvet. 

 10. Utløs de to smekklåsene i benenden ved å vri 
  låsebolten med klokken. 

 11. Vipp bendelen ned, løft den av 
  understellet og plasser 
  seksjonen på gulvet. 

 12. Sett inn strømledningen 
  og juster sengens høyde til 
  laveste posisjon.  
 
 

   Det delelige understellet kan
   demonteres på følgende måte: 

Håndkontroll og kontrollenhet 
vippes opp og fjernes. 

Smekklåsen på kontrollenheten 
(på hode- og fotende) utløses 

Den mekaniske armen heves til 
vertikal posisjon ved å bruke 
håndtaket, og løftes vekk fra 
understellet 

Montering udføres i omvendt 
rekkefølge.
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Plassering av sengen i transportposisjon•
Løftesaksen må være i laveste posisjon. 
Hode og bendelen henges på basens transportkroker, som vist. 
Det er ikke viktig hvilken side seksjonene henger. 
 
 
 
 
 
 

Hode og bendelen skal tiltes noe innover når de festes på krokene. 
Etter at de er tiltet tilbake i vertikal  posisjon, står de ved egen hjelp. 
 
 
 
 
 
 

Hode og bendelen låses med distansestangen. 
Dette sikrer at de ikke velter. 

 4. Opphengsbøyler er foldet ut. 
  Det er viktig at ikke tilbehøret henges på krokene 
  før distansestangen er montert. 

 5. Sidegrinder og endegavler henges på opphengsbøylene 
  og løftebøylen festes i understellet fotende.   

 6. NB! En madrass kan nå plasseres mellom hode og bendelen.
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Montering•
 1. Forsikre deg om at bremsene står på. 

 2. Sidegrindene og sengegavlene må fjernes fra transportkrokene. 

 3. Transportkrokene foldes opp og distansekroken foldes inn. 

 4. Sett strømledningen i en stikkontakt. 

 5. Juster saksen til riktig høydenivå slik at sveisepunktene på understellets ramme 
  og løftearm står på tvers overfor hverandre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6. Plasser hodeenden på enden av understellet og vipp hodeenden slik at glidestykkene glir inn 
  i styresporet. 
 
 
 

 7. Plasser benenden slik at de to smekklåsene settes inn i de to 
  leddene på den mekaniske armen etter at benenden er vippet til 
  horisontal stilling. Det er viktig at smekklåsene festes ordentlig 
  og at innleggene settes i motsatt ende av åpningene i hodeenden. 
 
 
 
 
 
 

 8. Løft hodeenden til horisontal posisjon og legg den over innleggene til den stopper. 
 

 9. Dytt ned setedelen, og hode- 
  og bendelen låses sammen. 
 
 
 
 
 
 
 

 10. Monter kablene til motorenei styringsenheten og monter låsekammen på styringsenheten. 

 11. Monter tilleggsutstyr.


