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Sengebordet kan placeres ved siden af sengen eller drejes, så benene går ind under sengen og bordpladen over sengen.  

Sengebordet skal anvendes på plant underlag, ikke på tæppe. Bordpladen kan vippes i forbindelse med skrivning og læsning.

Visuel inspektion    
Foretag regelmæssige funktionskontroller af sengebordet. Kontroller, at materiale er helt og ikke udviser tegn på beskadigelse.

Før brug:

Kontroller, at sengebordet er monteret korrekt.

Kontroller, at håndtagene er strammet godt til.

Læs altid manualerne for alle hjælpemidler, som anvendes ved en forflytning.

Opbevar manualen tilgængeligt for brugere af produktet.

Funktionskontrol

Læs altid manualen

Manual - Sengebord

Max: 20 kg/44 lbs



Montering
Mellemrøret monteres på basen (pos. 5 + 6) med det 

medfølgende stjernegreb og skiven. Kontroller, at de 

skruet godt fast.

Den vinklede del af rammen indstilles i ønsket højde, og 

stjernegrebet strammes til (pos. 4).  

Bordpladens underside er forsynet med to halvcirkelfor-

mede beslag. Vinklingen af bordpladen monteres ved, 

at bolten (pos. 1) føres gennem de halvcirkelformede 

beslag.

Når bordpladen er på plads, monteres bolt, skiver og 

stjernegreb (pos. 1 + 8 + 2 + 3) og strammes til i ønsket 

vinkel.

Indstillinger
Sengebordets højde reguleres ved, at stjernegrebet 

(pos. 4) og mellemrøret justeres op eller ned. Stram 

stjernegrebet ved ønsket højde.

Bordpladen kan vinkles, når stjernegrebet (pos. 3) 

er løsnet. Stram stjernegrebet til igen ved ønsket 

vinkling.

Hjulene kan låses ved at bremserne trædes ned (pos. 

7).

Vedligehold
Sengebordet kan rengøres med husholdningsrengøringsmiddel uden slibemiddel eller ætsende egenskaber. 

Opløsningsmidler og klor må ikke anvendes. Rengør hjulene for snavs og hår for optimal funktion.

Vigtig information
• Max. belastning er 20 kg.

• Kontroller, at håndtagene er strammet godt til.

• For optimal sikkerhed anbefaler vi, at hjulene låses, når bordet skal stå stille.

• Sengebordet må ikke anvendes til at støtte sig til i stående stilling.

Genvinding
Plastikdele sorteres som brændbart og ståldele som metal.

Tilbehør
Sideplade til sengebord

Artikelnummer: 300500310



Ready for life er en serie af hjælpemidler, som er designede til at give brugeren bedre forudsætninger for at leve et så godt og 

aktivt liv som muligt hver dag. Produkterne er specielt producerede for at passe til de forhold, som findes indenfor hjemmeple-

jen og andre hjemmelignende miljøer. Ready for life tilbyder den rette kvalitet, den rette funktion og den rette præstation til 

den rette pris. Forflytningsprodukterne kan anvendes enten uafhængigt eller som supplement til produkter i SystemRoMedic.

Ved spørgsmål om produkterne og deres anvendelse, kontakt din lokale forhandler. Se www.romedic.com for en komplet 

forhandlerliste. Sørg for, at du altid har den korrekte version af manualen. Den seneste version kan downloades fra vores hjem-

meside www.romedic.com
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