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Scanbed 755TM

Forlængelse af liggefladen
Samling af sengen fra transportstilling
Placering af sengen i transportstilling
Demontering af sengen

•
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•
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Forlængelse af liggefladen•

Sengen kan forlænges henholdsvis 5 og 10 cm i både fod- og hovedende, ialt 20 cm
For at forlænge liggefladen i henholdsvis fod- og/eller hovedenden skal unbraconøgle bruges.
Unbraconøglen sidder indvendigt på tværrøret i hovedenden.

1. Sengehest afmonteres. 

2a. Benende: Fjern de 2 skruer der fastholder gavlbeslaget ved hjælp af unbraconøglen. 

2b. Hovedende: Fjern de 2 skruer der sidder placeret ca 20 cm fra gavlen ved hjælp af unbraconøglen. 

3. Træk gavlbeslaget/tværrøret 5 eller 10 cm ud, montér og spænd de 2 skruer igen. 

4. Løs de 2 skruer, der sidder under madrasbøjlen, træk bøjlen ud til ønsket position, 
 og spænd de 2 skruer igen. 

5. Ilæg madrasforlænger, eller udskift madras. 

6. Sengehest monteres igen.
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 1. Sørg for at hjulene er bremsede. 

 2. Kør sengen til en passende højde. 

 3. Afmontér alt tilbehør. 

 4. Kør sengen til den afmærkede højde, således at “knasterne” på
  henholdsvis understellets kulisse og saksen er placeret over for 
  hinanden. 

 5. Tag stikproppen ud af stikkontakten. 

 6. Fjern låsekammen fra styringen. 

 7. Afmontér stikkene fra ryg-, lår- og bendelsmotor, 
  og kontroller atkablerne er fri af understellet. 

 8. Vip sædedelen op. 
 
 

 9. Træk hovedenden ud til stop og vip den ned, 
  så den hviler mod gulvet. 

 10. Udløs de 2 snaplåse på benenden ved at trække snaplåsen 
  ud og dreje den med uret. 

 11. Vip benenden ned, løft den 
  væk fra understellet, og stil den 
  på gulvet. Vip hovedenden væk 
  fra understellet, og stil den lige- 
  ledes på gulvet. 

 12. Stikproppen kan nu sættes 
  i stikkontakten, og understellet 
  kan køres helt ned. 

   Delbart understel
   adskilles således: 

Håndbetjening og styring 
vippes op og fjernes. 

Snaplåsen ved styringen 
(i understellets hovedende) udløses 

Saksen rejses op til lodret ved at 
gribe i håndtaget, og løftes ud af 
kulissen.. 

Samling foretages i omvendt 
rækkefølge
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Demontering af sengen•
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Placering af sengen i transportstilling•
Understellet skal være kørt helt ned. 
Hoved- og benende hænges på understellets sider som vist. 
Det er underordnet hvilken del der hænger hvor. 
 
 
 
 
 
 

Hoved- og benende vippes lidt indad, når de hænges på krogene. 
Når hoved- og benende vippes tilbage til lodret, kan de stå selv. 
 
 
 
 
 
 

Hoved- og benende låses på plads med afstandspinden, 
dette sikrer at de ikke kan vippe imod hinanden. 

 4. De to kroge til tilbehøret vippes ud. 
  Det er vigtigt at man ikke hænger noget på krogene 
  før afstandspinden er på plads. 

 5. Sengeheste og gavle hænges på krogene, og galgen monteres i  
  røret i understellets fodende. 

 6. NB. Evt. kan en madras placeres mellem hoved- og benende.
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Samling af sengen fra transportstilling•
 1. Sørg for at hjulene er bremsede. 

 2. Sengehestene og gavlene afmonteres transportkrogene. 

 3. Transportkrogene klappes op og afstandspinden foldes ind. 

 4. Stikproppen kan nu sættes i stikkontakten. 

 5. Saksen køres op til en højde hvor “knasterne” på henholdsvis understellets kulisse og saksen 
  er placeret over for hinanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6. Stil hovedenden for enden af understellet i den ende hvor styringen er placeret.
  Vip hovedenden ned, så gliderskoene fanger ind i kulissen. 
 
 

 7. Placér benenden, således at de to låsebeslag fanger ind i tappene på 
  saksen. Herefter føres benenden til vandret. Det skal sikres, at låse- 
  palen er klikket ind og låst, samt at indskudene bliver placeret ud for 
  røråbningerne i hovedenden. 
 
 
 
 
 
 

 8. Løft hovedenden op til vandret, og skub den ind over indskudene til stop. 
 

 9. Vip sædedelen ned til 
  vandret,  hvorved hoved- 
  og benenden låses sammen. 
 
 
 
 
 
 

 10. Montér stik fra ryg-, lår- og ben motor i styringen, og fastgør låsekammen. 
 

 11. Montér diverse tilbehør.


