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Bruksområde
Oppresningsstøtte Quick-up må kun brukes sammen med Qvintett sengesystem 
som hjelp ved forflytning i seng eller ved forflyttning til og fra seng.

Quick-up støtten oppfyller kravene i sengenorm en 1970:1999 og skal brukes 
som handikapp hjelpemiddel til hjemmesykepleie eller lignende.  
Quick-up støtten er beregnet for personer eldre enn 12 år.
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Monteringsanvisning
OBs! Hvis Quick-up støtten skal monteres på en accordseng, hopper man over 
punkt 1 “montering av feste”. Festpunkter finnes allerede forberedt på denne 
sengetypen.

Montering av feste 1. 
Festet for Quick-up monteres i sengens fotende. Hvis brukeren skal stå opp 
av sengen mot høyre skal festet monteres i sengens høyre hjørne,  
ellers i venstre hjørnet. 
•  Sengens tregavl skal IKKE være montert. 
•  Plasser festet som bilde 1 viser.  
 utfresningen på festet skal peke mot  
 sengens midtparti. 
•  På hver side av sengebunnens fotgavl   
 finnes to hull for montering av tregavl.  
 Det hull som IKKE brukes for montering av 
 tregavl, skal brukes til å montere den ene    
 siden av festet ifølge bilde 2 (hvis sengen    
 er utstyrt med sengegavl for integrert grind,   
 brukes det indre hullet, i andre tilfeller det 
 ytre hullet). Benytt den vedlagte bolten    
 M6x15. 
•  Festet skal nå være ifølge bilde 3.  
 kontroller at festet er rett og at hullet på    
 festets andre side passer midt på fot-  
 gavlens hull der tregavlen skal monteres. 
•  Monter tregavl. Skru tregavlens bolt rett  
 i festet ifølge bilde 4. 
 
OBs! kontroller at festet sitter stabilt.

   MONTERINGSANVISNING
    Quick-Up-støtten

OBS! Hvis Quick-Up støtten skal monteres på en Accord-
seng, hopper man over punkt 1 ‘MONTERING AV FESTE’.
Festpunkter finnes allerede forberedt på denne sengetypen.

1. MONTERING AV FESTE
Festet for Quick-Up monteres i sengens fotende. Hvis 
brukeren skal stå opp av sengen mot høyre skal festet mon-
teres i sengens høyre hjørne, ellers i venstre hjørnet.

    • Sengens tregavl skal IKKE være montert.
    • Plasser festet som bilde 1 viser. Utfresningen på festet
    skal peke mot sengens midtparti.
    
    • På hver side av sengebunnens fotgavl finnes to hull for
    montering av tregavl. Det hull som IKKE brukes for mon  
    tering av trevl, skal brukes til å montere den ene siden av   
    festet ifølge bilde 2 (Hvis sengen er utstyrt med sengegavl  
    for integrert grind, brukes det indre hullet, i andre tilfeller  
    det ytre hullet). Benytt den vedlagte bolten M6x15.

    • Festet skal nå være ifølge bilde 3. Kontroller at festet er
    rett og at hullet på festets andre side passer midt på fot  
    gavlens hull der tregavlen skal monteres.

    • Monter tregavl. Skru tregavlens bolt rett i festet ifølge
    bilde 4.
    
    Kontroller at festet sitter stabilt.

2. MONTERING AV QUICK-UP-STØTTE
    Sett ned Quick-Up-støtten i festet ifølge bilde 5. På 
    støttens rør finns en stopper. Kontroller at støtten går i   
    festet slik at stopperen ligger i utfresningen på festet.

3. DEMONTERING AV QUICK-UP-STØTTE
    Løft opp Quick-Up-støtten av festet.

4. DEMONTERING AV FESTET

    • Demonter tregavlen

    • Skruv løs den lilla bolten M6x15.

    • Ta bort festet

    • Monter tregavlen igjen

Bilde 1
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Bilde 3

Bilde 4

Tregavel

Utfresing
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2. Montering av Quick-up-støtte
Sett ned Quick-Up-støtten i festet ifølge bildet.  
På støttens rør finns en stopper. Kontroller at 
støtten går i festet slik at stopperen ligger i 
utfresningen på festet.

3. Demontering av Quick-up-støtte
løft Quick-up-støtten opp av festet.

4. Demontering av festet
• Demonter tregavlen.
• Skruv løs den lille bolten M6x15.
• Ta bort festet.
• Monter tregavlen igjen.

   BRUKSANVISNING
    Quick-Up-støtten

Quick-Up-støtten skal IKKE benyttes utenfor sengens lang-
side!

1. PLASSERING AV QUICK-UP-STØTTEN I 
POSISJON FOR BRUKER
      • Når støtten brukes skal den være plassert i festet på   
      slik at den peker på skrå inn mot sengens midtlinje.
      Den lille stopperen som finnes på støttens rør skal ligge i
      det utfreste sporet (se monteringsanvisningen, bilde 1).

      Kontroller at Quick-Up-støtten er i riktig posisjon ved å
      forsøke å bevege det til en av sidene!

2. LENGDEJUSTERING 
      • Støtten kan justeres til riktig lengde ved å løsne på
      låsehendelen ifølge bilde 6 og dra ut håndtaket til ønsket  
      lengde. OBS! Det finns en innebygd stopp som sikrer at   
      håndtaket ikke kan trekkes helt ut av røret!

2. NÅR STØTTEN IKKE BRUKES
      • Når støtten ikke er i bruk kan den plasseres parallelt   
      med sengens fotgavl. Løft Quick-Up-støtten og vri det
      til siden ifølge bilde 5. Når støtten igjen skal till bruker  
      posisjon - vri den inn over sengen til den stopper.   
      Kontroller igjen at Quick-Up-støtten er i riktig posisjon   
      ved å forsøke å bevege den til en av sidene!

      Når Quick-Up-støtten brukes til forflyttning skal alltid
      minst to hjul på sengeløfteren være låst! Bilde 6

Bilde 5

!

!

  VEDLIKEHOLDSANVISNING
    Quick-Up-støtten

Quick-Up-støtten krever normalt intet løpende vedlikehold.
Rengjøring kan skje med fuktig klut og normalt forekom-
mende rengjørings- og desinfeksjonsmidler.

   BRUKSOMRÅDE
    Quick-Up-støtten

Handibed oppresningsstøtte, type Quick-Up-støtten, må kun 
brukes sammen med Handibed Sengesystem som hjelp ved 
forflytning i seng eller ved forflyttning til og fra seng.
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Vedlikeholdsanvisning
Quick-up-støtten krever normalt intet løpende vedlikehold.
rengjøring kan skje med fuktig klut og normalt forekommende rengjørings-  
og desinfeksjonsmidler.
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