Snabbguide till RotoBed® Free

Utgång: Tryck på knappen Sittposition tills sängen stannar i
utgångsposition. För at underlätta
utgången kan ryggstödet drivas den
sista delen framåt och sängen höjas
lite i höjd.
Vill du ha en snedställd utgång för att underlätta övergången till rullstol eller rollator, se bruksanvisningen.
Inträde: Tryck änden så långt bak som
möjligt för bästa komfort. Tryck på
knappen Liggposition, tills sängen är
helt roterad och madrassen är
horisontal. Nu fungerar RotoBed®Free
som en vanlig vårdbädd.
Standard sitshöjd utan madrass är 32 cm över golvet. För individuell inställning, se bruksanvisningen.
Fjärrkontroll

Ryggdel upp

Bendel upp

Sänghöjd upp

PROGRAM UPP:
SITTPOSITION

Ryggdel ned

Bendel ned

Sänghöjd ned

PROGRAM NED:
LIGGPOSITION

RotoBed®Free kan svänga antingen höger eller vänster. Därför kan fjärrkontrollen också anslutas till
höger eller vänster sida av sängen. Ytterligare fjärrkontroll kan köpas. Når fjärrkontrollen inta används
hänger den på sänghästen.

Montering av madrass
RotoBed®Free innehåller en madrass som består av en huvuddel och en fot-del.
Huvudmadrassen är utrustad med 5 knappar på baksidan. Lägg först de tre nedre knapparna i spåren
längst ner på sängen. Skjut madrassen mot foten. Tryck nu på de två knapparna i madrassens mitt ner i
motsvarande hål i mitten av sängen.
På samma sätt har fotmadrassen två knappar som pressas ner i de två runda hålen i sängytan.

Montering av sänghästar

RotoBed® sängar kan levereras med sänghästar i metall eller eklaminat. Oavsett modell är
sänghästarna monterade och borttagna på samma sätt:

Tryck på det lilla fästet medan du lyfter sänghästen.
Sänghästen sätts på igen och låses automatiskt.

Hjul och bromsar

Sängen är standard med integrerat Tente Linea dubbelhjul.
Hjulen är roterbara. Bromsarna arbetar i par och kan
manövreras från båda sidor av sängen.

OBS: RotoBed®Free ska inte användas av personer utan introduktion vid användning av sängen. Sängen testas enligt
gällande standarder och regler för vårdbäddar. RotoBed®Free ska endast drivas med fjärrkontrollen. Var medveten
om att varken barn eller djur ligger under sängen när sängens delar är inställda. När bendelen är uphöjd, ladda det
inte på personer eller tunga föremål. Sängen måste användas av användare enligt följande kriterier: Vikt 40-190 kg.
Höjd ≥ 146 cm. BMI ≥ 17.

