Invacare®Sonnet Dual
Bruksanvisning (SE)

Manual Sonnet Dual
Sängbordet är utvecklat för hemvård och sjukhus. Sängbordet har flera funktioner som är speciellt utformade för
områdena hemvård och sjukhus.

Vik ut mat- och läsbordsdelen genom att lyfta skivan helt upp och
sedan sänka ner den till horisontalläge.
Fäll in skivan genom att lyfta den och låt den sedan glida ner mot botten. Se fig 1.

Fig. 1.
Höjden på skivan kan justeras både i hopfällt läge och uppfällt läge.
Justera höjden genom att trycka låstapparna uppåt.
Låstapparna är placerade på framsidan och baksidan. Båda låstapparna
måste hållas intryckta för att kunna lyfta skivan. Då båda låstapparna
hålls in kan man justera skivan. När man släpper låstapparna, låses
skivan i sin nya position. Se fig 2.
Snedställ skivan genom att trycka in den närmsta tappen och styr
skivan nedåt och bakåt. Det är också möjligt att trycka in den andra
låstappen och lyfta skivan uppåt.
Mat- och läsbordsdelen fungerar nu utmärkt som bok- och tidningsstöd.
Fig. 2.

OBS!: Kom ihåg att placera skivan i horisontalläge innan den fälls in.
Sängbordet kan placeras på båda sidor om sängen. För att byta sida:
dra först ut lådan tills det tar stopp, lyft lådan uppåt och dra den
sedan helt ut.
Tryck in fjädersprinten på baksidan och lossa baksidan. Se fig 3.

Fig. 3.
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Manual Sonnet Dual
Lossa sedan bordsdörren genom att skruva bort det ena fästet.
Se fig 4.
Montera tillbaka baksidan på motsatta sidan om sängbordet. Träpluggarna överst på baksidan måste sättas dit först, tryck sedan upp
träpluggarna och placera baksidan i ramen.
Sätt tillbaka det borttagna fästet till dörren, i sängbordets fäste.
Placera bordsdörren i det motsatta fästet och sänk ner dörren till
horisontalläge. Ta bort det lösa fästet i bordsdörren.
Fig. 4.

Sätt tillbaka lådorna.
För att underlätta vid rengöring, ta bort de två lådorna och skivan
och spola ren sängbordet.
Se fig 5.
Dra ut lådan tills det tar stopp, lyft lådan uppåt och dra ut den. Lyft ur
innerlådan.

Fig. 5
Täckskivan är fastsatt med låsfästen. Lyft täckskivan för att skruva
bort låsfästena på sidan av sängbordet. Se fig 6.
Sätt tillbaka täckskivan och skjut in lådorna efter rengöringen.

Använd vanligt rengöringsmedel. Använd svamp, trasa eller en mjuk
borste vid rengöring av sängbordet. Var noga med att torka torrt
efter avslutad rengöring.

Fig. 6

Använd inte sura rengöringsmedel eller lösningsmedel typ aceton och
thinner.
De borttagbara plastdelarna kan handdiskas eller diskas i diskmaskin.
Undvik högtryckstvätt.

De rörliga delarna i sängbordet behöver inte smörjas. De behöver bara hållas rena för att fungera tillfredsställande.
Sonnet Dual ska förvaras i 10-80% luftfuktighet och med rumstemperatur på 0 - 50º.
Rummet måste vara frostsäkert.
Under transport ska mat- och läsbordsskivan vara infälld. Bordsdörren ska vara stängd och lådorna inskjutna.
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INVACARE N.V.
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