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Scanbed 755TM

Användning av integrerad sängbottenförlängning
Montering
Placering av sängens delar i transportläge
Demontering

•
•
•
•

Användning av integrerad sängbottenförlängning•

SB755TM kan förlängas 5 eller 10 cm i både huvud och fotände, 20 cm totalt. Vid förlängning används den 
medföljande insexnyckeln som ni finner vid sängens tvärbalk i huvudänden.

1. Ta bort sänggrinden 

2a. Fotänden: Lossa de 2 skruvarna under vardera sidorör som håller gavelbeslagen med insexnyckeln.. 

2b. Huvudänden: Lossa de två insexskruvarna (ca 20 cm från huvudänden) med hjälp av medföljande
 insexnyckel.

3. Dra ut gavelbeslaget 5 eller 10 cm och skruva åt skruvarna igen. 

4. Lossa de 2 skruvarna under madrasstödet på bendelen, dra ut madrasstödet 5 eller 10 cm och skruva åt
 skruvarna igen. Tänk på att madrasstödets avstånd till gaveln alltid skall vara minst 2,5 cm. 

5. Lägg i en madrass eller en madrassförlängningsbit. 

6. Montera sänggrindarna.
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 1. Bromsa sängens hjul. 

 2. Ställ sängen i lämpligt höjdläge. 

 3. Demontera alla tillbehör. 

 4. Kör sängen till markerad höjd, så att markeringarna på sänglyften 
  och markeringen på saxen är placerade mot varandra. 

 5. Ta ut stickproppen ur vägguttage. 

 6. Ta bort spärranordningen från elektroniken. 

 7. Ta ur kontakter från rygg-, lår- och benmotor 
  och kontrollera att ledningarna går fria från sänglyften. 

 8. Lyft upp sätesdelen. 
 
 

 9. Dra ut sängbottnens huvudände till stopp och tippa/sänk dess 
  gavelände mot golvet. 

 10. Lossa de två snäpplåsen på sängbottens bendel genom att 
  dra ut spärren och vrida den åt höger. 

 11. Tippa upp sängbottnens bendel, 
  lyft av och placera den på 
  golvet. 
  Lyft av sängbottnens huvudände 
  och placera den på golvet 

 12. Anslut stickkontakten till 
  vägguttaget och sänk 
  sänglyftens sax.     

   SB755TM sänglyft kan
   demomnteras på detta sätt: 

Demontera elektronik inklusive 
manöverdosa från snabb-fästet. 

Spärranordningen i sänglyftens 
huvudände frigörs. 

Lyft i handtaget och ta bort saxen-
heten från sänglyftsramen. 

Montering sker i omvänd ordning.
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Placering av sängens delar i transportläge•
Sänglyftens sax måste vara i sitt lägsta läge. 
Sängens rygg och bendel hängs på sänglyftens krokar. 
Det är oväsentligt vilken sektion som hängs på var sida. 
 
 
 
 
 
 

Sängen rygg och bendel lutas något inåt när de hängs på krokarna. 
När sängens sektioner står vertikalt står de av sig själva 
men skall låsas av avståndspinnen innan belastning. 
 
 
 
 
 

Sängens rygg och bendel skall säkras med avståndspinnen. 

 

 4. Upphängningskrokarna fälls ut. Det är viktigt att avståndspinnen 
  ovan sitter på plats innan upphängningskrokarna belastas. 

 

 5. Gavlar och grindar hängs på krokarna och ev. lyftbåge 
  på sänglyftens fäste.   

 

 6. NB! Eventuell madrass kan placeras mellan rygg och bendel.
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Montering•
 1. Bromsa sängens hjul.

 2. Se till att sänggrindar och gavlar är borttagna från transportkrokarna och att transportkrokarna är
  infällda. 

 3. Transportkrokarna och avståndspinnen fälls in. 

 4. Anslut sängens stickkontakt till vägguttaget. 

 5. Kör sängen till markerad höjd, så att markeringarna på sänglyften och markeringen på saxen är placerade 
  mot varandra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6. Placera huvudänden vid sänglyftens motsvarande sida och tippa ner huvudänden så att glidskorna 
  på sänglyften kommer in i sängbottens glidskena. 
 
 

 7. Placera bendelen så att dess låsspärrar sitter på saxens motsvarande 
  del. Det är viktigt att snabblåsen sitter riktigt och är låsta. 
  Sängbottendelen tippas sedan ner till horisontalläge. 
 
 
 
 
 
 
 

 8. Lyft upp huvudänden och skjut den till stoppläge mot bendelen. 
 

 9. Sänk ner sätesdelen till 
  låsläge. 
 
 
 
 
 
 
 

 10. Montera motorledningar till elektroniken och montera låskammen till elektroniken. 
 

 11. Montera grindar och andra tillbehör.


