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Brugsanvisning for Invacare®Sonnet

Dual

Dette sengebord er udviklet til brug både på hospitaler og i hjemmeplejen. Invacare®Sonnet Dual indeholder en
række funktioner og egenskaber, der er specielt rettet mod sundhedssektoren.

Bordpladen klappes ud, ved at løfte pladen helt op, hvorefter den vippes
ned.
Når bordpladen skal klappes sammen igen løftes den, og den vil så glide ned
til bundstillingen. Se fig. 1.

Bordpladen kan højde reguleres i både ud- og sammenklappet tilstand.
For at regulere højden skal låsepalerne trykkes op.
Der er låsepaler i begge sider og begge paler skal aktiveres for at hæve
bordet. Hvis kun den ene låsepal aktiveres vil bordet skråtstilles.
Ved at gribe om låsepaler og bordplade samtidig vil man have fuld kontrol
over bevægelsen.
Fig. 1

Så snart grebet slippes, låses pladen i den nye højde. Se fig. 2.
For at skråtstille bordpladen, aktiverer man den nærmeste låsepal og
bordpladen føres ned og tilbage. Hvis bordpladen ønskes mere skrå,
aktiverer man den fjerneste låsepal og bordpladen føres op. Bordpladen
kan nu benyttes som læsestativ for bøger og ugeblade.
BEMÆRK Husk at stille bordpladen vandret, inden den klappes sammen.

For at højre/venstre vende sengebordet skal skufferne først tages ud. Disse
trækkes ud til stoppet, løftes og trækkes helt ud.
Fig. 2

Bagpladens fjederdyvler i bundrammen trykkes ind. Rammen vippes ud og
tages af. Se fig. 3.
Herefter skal skabslågen demonteres. Det ene hængsel skrues fri, hvorved
lågen kan løftes op og tages ud. Se fig. 4.
Bagpladen monteres nu i bordets modsatte side. Trædyvlerne øverst i
bagpladen skal i indgreb først, dernæst trykkes fjederdyvlerne op og pladen
skubbes ind på plads.
Det løse beslag placeres i bordets beslag. Lågen placeres i bordets andet
beslag, skabslågen vippes ned og det løse beslag skrues på.
Skufferne sættes på plads.

Fig. 3
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For at lette rengøring ved kraftig tilsmudsning, kan de to skuffer og
dækpladen kan afmonteres. Se fig. 5.
Skufferne trækkes/løftes ud.
Dækpladen er monteret med hægtebeslag. Når dækpladen løftes, frigøres
beslagene fra skruerne på sengebordet side og pladen kan løftes ned.
Se fig. 6.
Fig. 4

Efter rengøring skubbes/løftes skufferne ind på plads og bagpladen hægtes
på sengebordets side.

Der kan anvendes almindelige rengøringsmidler, og sengebordet kan
afvaskes med klud eller blød børste.
Der må ikke anvendes ætsende midler eller midler, der indeholder
opløsningsmidler.
De aftagelige plastdele kan rengøres under rindende vand og i
opvaskemaskine.
Bordet tåler ikke rengøring ved højtryksspuling.
Der er ingen af bordets bevægelige dele, der kræver smøring.
De skal blot være rene for at fungere tilfredsstillende.
Fig. 5

Sengebordet skal opbevares i rum med luftfugtighed svarende til
opholdrumsklima.
Der skal være frostfrit.
Under transport skal bordpladen være klappet ned langs sengebordet.
Skabslåger og skuffer skal være lukkede.

Fig. 6
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