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instruksjon for brukere av Qvintett type S/A/A4

Qvintett har elektrisk regulerbare funksjoner som forenkler stillingsforandring og 
forflytning til og fra seng. Qvintett kan utstyres med forskjellig tilbehør som kan 
gjøre brukeren mer selvhjulpen og skape bedre arbeidsmiljø for betjeningen.

Qvintett oppfyller kravene ihht. sengenormen EN 60601-2-52 og skal brukes som 
handikaphjelpemiddel, for hjemmepleie ol.  
Qvintett er tilpasset brukere eldre enn 12 år.
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1. Strømtilførsel
Plugg sengens nettkabel til vegguttaket.

Sengene drives av et lavvoltsystem (24V).  Systemets strømtilførsel skjer via en 
innebygd transformator i elektronikkboksen.

viktig! Kontroller at nettkabelen ikke ligger i klem eller henger seg fast i noe.

2. Regulering av sengeløfteren
Sengen kan heves/senkes ved hjelp av en elektromotor (24V). 
Sengeløfteren styres av håndkontrollen. Trykknapper indikerer OPP eller NED 
som vist på skissen.

!  Maximal belastning på sängbotten (SWL) 180 kg, 
varav personvikt = 145 kg alt 220 kg (185 kg) om 
förstärkningssats är monterad.

!  Kontrollera att sängen har fri plats uppåt när sängen 
höjs.

!  Kontrollera att sängen kan röra sig fritt när den sänks.

!  Kontrollera att nätsladd och sladd till manöverdon inte 
kommer i kläm eller fastnar vid höjning eller sänkning.

Monteringsanvisning 
1 Placera sängbotten på sänglyft

2 Rätt placering

3 Sängbottens snabbfäste

4 Anslutning av motorer

5 Reglering av längd

 6 Montering av gavel/långsida

7 Låsning av hjul

8 Hantering av sängbottens delar

9 Demontering elektronikbox

För rätt arbetsställning – anslut sänglyften till ett 
vägguttag och kör upp sänglyften till lämplig arbetshöjd 
(se bruksanvisningen). Placera sängbotten på sänglyften 
enligt bild.

OBS! Sängens fotända skall placeras över sänglyftens 
fotända (över lyftmotorn) – se punkt 2!

Rätt placering innebär att sängbottens snabbfäste skall 
stämma med sänglyftens fästplåtar. Två fästen i fotändan 
och ett fäste i huvudändan.

Haka fast snabbfästets krok i sänglyftens fästplåt. Lyft 
snabbfästets övre del så att kroken ’når ner’. Fäll ner 
snabbfästets övre del och se till att spärren låser i detta 
läge. 

Vid demontering: frigör snabbfästets övre del genom att 
trycka ner låsmekanismen, fäll upp den övre delen och 
frigör kroken. 

Anslut sängbottens rygg- och fotmotor till sänglyftens 
elektronikbox. Se markering på elektronikboxens lock!. 
För att underlätta anslutningen av kontakterna – lyft lätt 
i elektronikboxen! OBS! Motorkablarna skall ligga över 
sänglyftens tvärgående rör (se bild).

Sängbottens längd kan regleras genom att justera 
sängbottens fotgavel och madrass-stopp. Innan justering 
– lägg märke till hur fotgavelns markeringar (små 
nedsänkningar) står i förhållande till sängbotten. Lossa 
insexskruvarna och justera till önskad längd i steg om 5 
centimeter. Ställ fotgavelns markeringar motsvarande 
utgångspositionen och skruva åt insexskruvarna. Justera 
madrass-stoppet på motsvarande sätt.

Montera skruvskallen på pinnbulten. Sätt bulten i gavelns 
förborrade hål. Placera gaveln mot sängbotten på ett 
sådant sätt att bulten passar i sängbottens gavelplåtar. 
Skruva fast muttern och dra åt ordentligt så att gaveln 
sitter stabilt.

Om fast långsida skall monteras, gör motsvarande 
montering mot sängbottens längsgående profilrör.

Sängen kan vara utrustad med individuellt eller centralt 
låsbara hjul. Om individuell låsning – tryck ner den lilla 
spärren på resp hjul. Frigör genom att trycka spärren mot 
sängen. 

       Lås alltid minst två hjul!

Om central låsning – tryck ner en av pedalerna som finns i 
sängens fotända. Tryck ner ut från sängen = låsning, tryck 
ner in mot sängen = riktningsspärr. Pedalen i horisontalt 
läge = neutralläge.

 

På QVINTETT typ S, kan sängbottens ryggstöd och lår-/
fotdel enkelt lyftas ur sängbotten. Vik upp den valda delen 
så att den står i rak vinkel mot sängbotten. Lyft rakt upp så 
att delen frigörs från fästpunkterna. 

OBS! Utnyttja denna möjlighet vid hantering av sängen i 
trånga utrymmen, för att få ner vikten på hanterade delar 
eller i samband med rengöring!

På QVINTETT typ A (aktiv rygg) kan endast lår-/fotdel 
lyftas på detta sätt! Ryggdel kan fällas upp manuellt för 
rengöring etc.

Elektronikboxen är monterad i sänglyften under 
sängbottens huvudända.

OBS! Boxen får EJ vara ansluten till väg guttaget vid 
demontering!

Vid montering – gör ovanstående i omvänd ordning.

1 Avlägsna 
motorkontakterna

2 Dra ur stickkontakten till 
handkontrollen

3 På boxens sidor sitter små plastnitar 
som transportsäkring – ta loss dessa.

 

!

Riktningsspärr

Låsning

C O M F O R T  S Y S T E M

1. Strömförsörjning

Anslut sängens nätkabel till vägguttag.

Sängarna drivs av ett lågvoltssystem (24V). Systemet 
strömförsörjning via en i styrenheten inbyggd transformator.

!  Kontrollera att nätsladden inte ligger i kläm eller fastnar.

 

Bruksanvisning

2. Reglering av sänglyft

Sängen kan höjas/sänkas med hjälp av elektriskt driven 
motor (lågvolt).

Sänglyften styrs från manöverdonet. Knappar för UPP resp 
NER enligt nedanstående skiss.

3. Reglering av sängryggstöd

Sängryggstödet kan höjas/sänkas med hjälp av elektriskt 
driven motor (lågvolt).

Sängryggstöd styrs från manöverdonet. Knappar för UPP 
resp NER enligt nedanstående skiss.

4. Reglering av lår- och fotdel – Comfort QVINTETT

På Comfort QVINTETT kan lår- och fotdel höjas/sänkas 
med hjälp av elektriskt driven motor (lågvolt).

Lår- och fotdel styrs från manöverdonet. Knappar för UPP 
resp NER enligt nedanstående skiss.

5. Reglering av ben-del – Comfort QVARTETT

På Comfort QVINTETT kan ben-delen höjas/sänkas 
manuellt. Höj ben-delen genom ayy lyfta uppåt i madrass-
stoppet (är utformat som ett handtag). Madrass-stoppet 
finns på bendelen mot fotgaveln.

Ben-delen stannar i önskad höjd med hjälp av s k raster-
beslag. Sänk bendelen genom att först lyfta så högt det 
går – sänk sedan ner till planläget.

!  Kontrollera att bendelen har fri plats för att kunna 
höjas.

!  Kontrollera att ingenting befinner sig under bendelen 
när den sänks.

6. Att använda dävert

Monter dävert enligt Monteringsanvisning. Handtaget kan 
regleras i längd.

!  Däverten får endast belastas då den är riktigt monterad 
och då handtaget befinner sig mitt i sängen.

Tillbehör

!  Comfort System´s tillbehörsprogram tillsammans 
med sängen, uppfyller sängnorm EN 1970. Comfort 
System kan EJ ta produktansvar om andra tillbehör 
appliceras på sängen utan Comfort System´s 
godkännande

!  Kontrollera att sängryggstödet har fri plats för att 
kunna fälla uppåt/framåt.

!  Kontrollera att ingenting befinner sig bakom/under 
sängryggstödet när det det fälls nedåt/bakåt.

 

Kontrollera att lår- och fotdel har fri plats för att kunna höja 
uppåt/bakåt.

Kontrollera att ingenting befinner sig under lår- och fotdel 
när det fälls nedåt/framåt.

Vid användning:

Lår- och fotdelen styrs av samma motor.

Om manöverdonets knapp för UPP aktiveras, intar lår- och 
fotdelen ett Psoas-liknande läge.

Om manövaerdonets knapp för NED aktiveras intar lår- och 
fotdelen först planläge och därefter s k hjärtläge (fotdelen 
under horisontallinjen).

 

viktig! Qvintett A
Maksimal belastning på sengebunnen SWL 180 kg = maks brukervekt 145 kg. 
Med forsterkningssett montert øker SWL til 220 kg = maks brukervekt 185 kg.

viktig! Qvintett A4B & SB  
Maksimal belastning på sengebunnen SWL 199 kg = maks brukervekt 164 kg.

viktig! Qvintett A4C & SC  
Maksimal belastning på sengebunnen SWL 224 kg = maks brukervekt 189 kg.

viktig! Kontroller at det er fri plass over sengen når den heves

viktig! Kontroller at det er fri plass under sengen når den senkes.

viktig! Kontroller at nettkabelen og ledningen til håndkontrollen ikke kommer i 
klem eller henger seg fast ved høydejusteringer.
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3. Regulering av hjertebrett
Hjerterbrettetjusteres ved hjelp av en elektromotor (24V) som betjenes med 
håndkontrollen.

Trykknapper indikerer OPP eller NED som vist på skissen.

!  Maximal belastning på sängbotten (SWL) 180 kg, 
varav personvikt = 145 kg alt 220 kg (185 kg) om 
förstärkningssats är monterad.

!  Kontrollera att sängen har fri plats uppåt när sängen 
höjs.

!  Kontrollera att sängen kan röra sig fritt när den sänks.

!  Kontrollera att nätsladd och sladd till manöverdon inte 
kommer i kläm eller fastnar vid höjning eller sänkning.

Monteringsanvisning 
1 Placera sängbotten på sänglyft

2 Rätt placering

3 Sängbottens snabbfäste

4 Anslutning av motorer

5 Reglering av längd

 6 Montering av gavel/långsida

7 Låsning av hjul

8 Hantering av sängbottens delar

9 Demontering elektronikbox

För rätt arbetsställning – anslut sänglyften till ett 
vägguttag och kör upp sänglyften till lämplig arbetshöjd 
(se bruksanvisningen). Placera sängbotten på sänglyften 
enligt bild.

OBS! Sängens fotända skall placeras över sänglyftens 
fotända (över lyftmotorn) – se punkt 2!

Rätt placering innebär att sängbottens snabbfäste skall 
stämma med sänglyftens fästplåtar. Två fästen i fotändan 
och ett fäste i huvudändan.

Haka fast snabbfästets krok i sänglyftens fästplåt. Lyft 
snabbfästets övre del så att kroken ’når ner’. Fäll ner 
snabbfästets övre del och se till att spärren låser i detta 
läge. 

Vid demontering: frigör snabbfästets övre del genom att 
trycka ner låsmekanismen, fäll upp den övre delen och 
frigör kroken. 

Anslut sängbottens rygg- och fotmotor till sänglyftens 
elektronikbox. Se markering på elektronikboxens lock!. 
För att underlätta anslutningen av kontakterna – lyft lätt 
i elektronikboxen! OBS! Motorkablarna skall ligga över 
sänglyftens tvärgående rör (se bild).

Sängbottens längd kan regleras genom att justera 
sängbottens fotgavel och madrass-stopp. Innan justering 
– lägg märke till hur fotgavelns markeringar (små 
nedsänkningar) står i förhållande till sängbotten. Lossa 
insexskruvarna och justera till önskad längd i steg om 5 
centimeter. Ställ fotgavelns markeringar motsvarande 
utgångspositionen och skruva åt insexskruvarna. Justera 
madrass-stoppet på motsvarande sätt.

Montera skruvskallen på pinnbulten. Sätt bulten i gavelns 
förborrade hål. Placera gaveln mot sängbotten på ett 
sådant sätt att bulten passar i sängbottens gavelplåtar. 
Skruva fast muttern och dra åt ordentligt så att gaveln 
sitter stabilt.

Om fast långsida skall monteras, gör motsvarande 
montering mot sängbottens längsgående profilrör.

Sängen kan vara utrustad med individuellt eller centralt 
låsbara hjul. Om individuell låsning – tryck ner den lilla 
spärren på resp hjul. Frigör genom att trycka spärren mot 
sängen. 

       Lås alltid minst två hjul!

Om central låsning – tryck ner en av pedalerna som finns i 
sängens fotända. Tryck ner ut från sängen = låsning, tryck 
ner in mot sängen = riktningsspärr. Pedalen i horisontalt 
läge = neutralläge.

 

På QVINTETT typ S, kan sängbottens ryggstöd och lår-/
fotdel enkelt lyftas ur sängbotten. Vik upp den valda delen 
så att den står i rak vinkel mot sängbotten. Lyft rakt upp så 
att delen frigörs från fästpunkterna. 

OBS! Utnyttja denna möjlighet vid hantering av sängen i 
trånga utrymmen, för att få ner vikten på hanterade delar 
eller i samband med rengöring!

På QVINTETT typ A (aktiv rygg) kan endast lår-/fotdel 
lyftas på detta sätt! Ryggdel kan fällas upp manuellt för 
rengöring etc.

Elektronikboxen är monterad i sänglyften under 
sängbottens huvudända.

OBS! Boxen får EJ vara ansluten till väg guttaget vid 
demontering!

Vid montering – gör ovanstående i omvänd ordning.

1 Avlägsna 
motorkontakterna

2 Dra ur stickkontakten till 
handkontrollen

3 På boxens sidor sitter små plastnitar 
som transportsäkring – ta loss dessa.

 

!

Riktningsspärr

Låsning

C O M F O R T  S Y S T E M

1. Strömförsörjning

Anslut sängens nätkabel till vägguttag.

Sängarna drivs av ett lågvoltssystem (24V). Systemet 
strömförsörjning via en i styrenheten inbyggd transformator.

!  Kontrollera att nätsladden inte ligger i kläm eller fastnar.

 

Bruksanvisning

2. Reglering av sänglyft

Sängen kan höjas/sänkas med hjälp av elektriskt driven 
motor (lågvolt).

Sänglyften styrs från manöverdonet. Knappar för UPP resp 
NER enligt nedanstående skiss.

3. Reglering av sängryggstöd

Sängryggstödet kan höjas/sänkas med hjälp av elektriskt 
driven motor (lågvolt).

Sängryggstöd styrs från manöverdonet. Knappar för UPP 
resp NER enligt nedanstående skiss.

4. Reglering av lår- och fotdel – Comfort QVINTETT

På Comfort QVINTETT kan lår- och fotdel höjas/sänkas 
med hjälp av elektriskt driven motor (lågvolt).

Lår- och fotdel styrs från manöverdonet. Knappar för UPP 
resp NER enligt nedanstående skiss.

5. Reglering av ben-del – Comfort QVARTETT

På Comfort QVINTETT kan ben-delen höjas/sänkas 
manuellt. Höj ben-delen genom ayy lyfta uppåt i madrass-
stoppet (är utformat som ett handtag). Madrass-stoppet 
finns på bendelen mot fotgaveln.

Ben-delen stannar i önskad höjd med hjälp av s k raster-
beslag. Sänk bendelen genom att först lyfta så högt det 
går – sänk sedan ner till planläget.

!  Kontrollera att bendelen har fri plats för att kunna 
höjas.

!  Kontrollera att ingenting befinner sig under bendelen 
när den sänks.

6. Att använda dävert

Monter dävert enligt Monteringsanvisning. Handtaget kan 
regleras i längd.

!  Däverten får endast belastas då den är riktigt monterad 
och då handtaget befinner sig mitt i sängen.

Tillbehör

!  Comfort System´s tillbehörsprogram tillsammans 
med sängen, uppfyller sängnorm EN 1970. Comfort 
System kan EJ ta produktansvar om andra tillbehör 
appliceras på sängen utan Comfort System´s 
godkännande

!  Kontrollera att sängryggstödet har fri plats för att 
kunna fälla uppåt/framåt.

!  Kontrollera att ingenting befinner sig bakom/under 
sängryggstödet när det det fälls nedåt/bakåt.

 

Kontrollera att lår- och fotdel har fri plats för att kunna höja 
uppåt/bakåt.

Kontrollera att ingenting befinner sig under lår- och fotdel 
när det fälls nedåt/framåt.

Vid användning:

Lår- och fotdelen styrs av samma motor.

Om manöverdonets knapp för UPP aktiveras, intar lår- och 
fotdelen ett Psoas-liknande läge.

Om manövaerdonets knapp för NED aktiveras intar lår- och 
fotdelen först planläge och därefter s k hjärtläge (fotdelen 
under horisontallinjen).

 

viktig! Kontroller at hjertebrettet har fri plass til å beveges både frem og 
oppover.

viktig! Kontroller at ikke noe kan komme i klem bak eller under hjertebrettet 
når det senkes ned og bakover.

4. Regulering av lår- og fotdel
Lår- og fotdel justeres ved hjelp av en elektromotor (24V) som betjenes med 
håndkontrollen.

Trykknapper indikerer OPP eller NED som vist på skissen.

!  Maximal belastning på sängbotten (SWL) 180 kg, 
varav personvikt = 145 kg alt 220 kg (185 kg) om 
förstärkningssats är monterad.

!  Kontrollera att sängen har fri plats uppåt när sängen 
höjs.

!  Kontrollera att sängen kan röra sig fritt när den sänks.

!  Kontrollera att nätsladd och sladd till manöverdon inte 
kommer i kläm eller fastnar vid höjning eller sänkning.

Monteringsanvisning 
1 Placera sängbotten på sänglyft

2 Rätt placering

3 Sängbottens snabbfäste

4 Anslutning av motorer

5 Reglering av längd

 6 Montering av gavel/långsida

7 Låsning av hjul

8 Hantering av sängbottens delar

9 Demontering elektronikbox

För rätt arbetsställning – anslut sänglyften till ett 
vägguttag och kör upp sänglyften till lämplig arbetshöjd 
(se bruksanvisningen). Placera sängbotten på sänglyften 
enligt bild.

OBS! Sängens fotända skall placeras över sänglyftens 
fotända (över lyftmotorn) – se punkt 2!

Rätt placering innebär att sängbottens snabbfäste skall 
stämma med sänglyftens fästplåtar. Två fästen i fotändan 
och ett fäste i huvudändan.

Haka fast snabbfästets krok i sänglyftens fästplåt. Lyft 
snabbfästets övre del så att kroken ’når ner’. Fäll ner 
snabbfästets övre del och se till att spärren låser i detta 
läge. 

Vid demontering: frigör snabbfästets övre del genom att 
trycka ner låsmekanismen, fäll upp den övre delen och 
frigör kroken. 

Anslut sängbottens rygg- och fotmotor till sänglyftens 
elektronikbox. Se markering på elektronikboxens lock!. 
För att underlätta anslutningen av kontakterna – lyft lätt 
i elektronikboxen! OBS! Motorkablarna skall ligga över 
sänglyftens tvärgående rör (se bild).

Sängbottens längd kan regleras genom att justera 
sängbottens fotgavel och madrass-stopp. Innan justering 
– lägg märke till hur fotgavelns markeringar (små 
nedsänkningar) står i förhållande till sängbotten. Lossa 
insexskruvarna och justera till önskad längd i steg om 5 
centimeter. Ställ fotgavelns markeringar motsvarande 
utgångspositionen och skruva åt insexskruvarna. Justera 
madrass-stoppet på motsvarande sätt.

Montera skruvskallen på pinnbulten. Sätt bulten i gavelns 
förborrade hål. Placera gaveln mot sängbotten på ett 
sådant sätt att bulten passar i sängbottens gavelplåtar. 
Skruva fast muttern och dra åt ordentligt så att gaveln 
sitter stabilt.

Om fast långsida skall monteras, gör motsvarande 
montering mot sängbottens längsgående profilrör.

Sängen kan vara utrustad med individuellt eller centralt 
låsbara hjul. Om individuell låsning – tryck ner den lilla 
spärren på resp hjul. Frigör genom att trycka spärren mot 
sängen. 

       Lås alltid minst två hjul!

Om central låsning – tryck ner en av pedalerna som finns i 
sängens fotända. Tryck ner ut från sängen = låsning, tryck 
ner in mot sängen = riktningsspärr. Pedalen i horisontalt 
läge = neutralläge.

 

På QVINTETT typ S, kan sängbottens ryggstöd och lår-/
fotdel enkelt lyftas ur sängbotten. Vik upp den valda delen 
så att den står i rak vinkel mot sängbotten. Lyft rakt upp så 
att delen frigörs från fästpunkterna. 

OBS! Utnyttja denna möjlighet vid hantering av sängen i 
trånga utrymmen, för att få ner vikten på hanterade delar 
eller i samband med rengöring!

På QVINTETT typ A (aktiv rygg) kan endast lår-/fotdel 
lyftas på detta sätt! Ryggdel kan fällas upp manuellt för 
rengöring etc.

Elektronikboxen är monterad i sänglyften under 
sängbottens huvudända.

OBS! Boxen får EJ vara ansluten till väg guttaget vid 
demontering!

Vid montering – gör ovanstående i omvänd ordning.

1 Avlägsna 
motorkontakterna

2 Dra ur stickkontakten till 
handkontrollen

3 På boxens sidor sitter små plastnitar 
som transportsäkring – ta loss dessa.

 

!

Riktningsspärr

Låsning

C O M F O R T  S Y S T E M

1. Strömförsörjning

Anslut sängens nätkabel till vägguttag.

Sängarna drivs av ett lågvoltssystem (24V). Systemet 
strömförsörjning via en i styrenheten inbyggd transformator.

!  Kontrollera att nätsladden inte ligger i kläm eller fastnar.

 

Bruksanvisning

2. Reglering av sänglyft

Sängen kan höjas/sänkas med hjälp av elektriskt driven 
motor (lågvolt).

Sänglyften styrs från manöverdonet. Knappar för UPP resp 
NER enligt nedanstående skiss.

3. Reglering av sängryggstöd

Sängryggstödet kan höjas/sänkas med hjälp av elektriskt 
driven motor (lågvolt).

Sängryggstöd styrs från manöverdonet. Knappar för UPP 
resp NER enligt nedanstående skiss.

4. Reglering av lår- och fotdel – Comfort QVINTETT

På Comfort QVINTETT kan lår- och fotdel höjas/sänkas 
med hjälp av elektriskt driven motor (lågvolt).

Lår- och fotdel styrs från manöverdonet. Knappar för UPP 
resp NER enligt nedanstående skiss.

5. Reglering av ben-del – Comfort QVARTETT

På Comfort QVINTETT kan ben-delen höjas/sänkas 
manuellt. Höj ben-delen genom ayy lyfta uppåt i madrass-
stoppet (är utformat som ett handtag). Madrass-stoppet 
finns på bendelen mot fotgaveln.

Ben-delen stannar i önskad höjd med hjälp av s k raster-
beslag. Sänk bendelen genom att först lyfta så högt det 
går – sänk sedan ner till planläget.

!  Kontrollera att bendelen har fri plats för att kunna 
höjas.

!  Kontrollera att ingenting befinner sig under bendelen 
när den sänks.

6. Att använda dävert

Monter dävert enligt Monteringsanvisning. Handtaget kan 
regleras i längd.

!  Däverten får endast belastas då den är riktigt monterad 
och då handtaget befinner sig mitt i sängen.

Tillbehör

!  Comfort System´s tillbehörsprogram tillsammans 
med sängen, uppfyller sängnorm EN 1970. Comfort 
System kan EJ ta produktansvar om andra tillbehör 
appliceras på sängen utan Comfort System´s 
godkännande

!  Kontrollera att sängryggstödet har fri plats för att 
kunna fälla uppåt/framåt.

!  Kontrollera att ingenting befinner sig bakom/under 
sängryggstödet när det det fälls nedåt/bakåt.

 

Kontrollera att lår- och fotdel har fri plats för att kunna höja 
uppåt/bakåt.

Kontrollera att ingenting befinner sig under lår- och fotdel 
när det fälls nedåt/framåt.

Vid användning:

Lår- och fotdelen styrs av samma motor.

Om manöverdonets knapp för UPP aktiveras, intar lår- och 
fotdelen ett Psoas-liknande läge.

Om manövaerdonets knapp för NED aktiveras intar lår- och 
fotdelen först planläge och därefter s k hjärtläge (fotdelen 
under horisontallinjen).

 

viktig! Kontroller at lår- og fotdel har fri plass til å beveges både opp og 
bakover.

viktig! Kontroller at ikke noe kan komme i klem foran eller under lår- og  
fotdelen når det senkes ned og fremover.
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Ved bruk:
Lår- og fotdelen styres av samme motor.

Ved å trykke på håndkontrollens OPP-knapp justeres lår- og fotdelen til en 
Psoas-lignende posisjon.

Ved å trykke på håndkontrollens NED-knapp justeres lår- og fotdelen først til en 
plan liggeflate og deretter til såkalt hjerteleie (fotdel under horisontallinjen).

Bruk av løftebøyle med håndtak
Monter løftebøylen i et av festene i hjørnene ved hodedelen av sengen. Løfte-
bøylen svinges inn mot midten av sengen slik at den går i lås i festet. Håndtaket 
kan reguleres i lengde.

5. tilbehør

viktig! Qvintett tilbehørsprogram brukt sammen med sengen, oppfyller 
sengenorm EN 60601-2-52. Handicare eller dets representanter kan 
IKKE ta produktansvar om annet tilbehør anvendes på sengen uten deres 
godkjennelse.

6. Avtagbare gavler

Plasser hendende på senge-
gavlens topp ved utskjæringen 
mellom skiven og overliggeren.
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7. Justering av sengens lengde

Løft rett opp slik at gavlen går fri 
fra aluminiumprofilen på sidene. 
Gavlen er nå delt og klar for bruk.

For å sette gavlen på plass, sett 
tilbake gavlen i aluminiumprofilens 
spor. Gjør en sikkerhetssjekk på at 
delene sitter ordentlig sammen.

Før du begynner å justere, pass 
på at fordelens innstilling står i 
vater med sengerammen.

Løsne skruene eller vri på
skruerattet for å kunne trekke ut 
sengerammen til ønsket lengde.

Stram skruen eller skruerattet 
ordentlig når du har fått sengen 
i ønsket lengde.
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