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Bruksanvisning
FÖR
ELEKTRISKT REGLERBARA

SÄNGRYGGSTÖD
EIRA OCH MAGNE

Användning av sängryggstödet på ett lämpligt sätt.
EIRA - max personvikt 135 kg
MAGNE - max personvikt 210 kg.

Närkes
Vital AB

Tel. 0585-81350 Fax 0585-81359
E-mail: Info@narkesvital.se
www.narkesvital.se
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Bruksanvisning
Kort produktbeskrivning
Sängryggstödet är en snabbinstallerad och enkel hjälp för personer som har svårt att resa sig
från liggande till sittande, ej får anstränga sig eller av medicinska skäl ej kan ligga plant.

Säkerhetsbestämmelser
•

Läs alltid igenom hela bruksanvisningen innan sängryggstödet tas i bruk.

•

Sängryggstödet är avsett för användning tillsammans med såväl privat säng som med
vårdsäng. All annan användning, än den är till för, kan orsaka skador på både användare
och produkt.

•

Stödet är ett hjälpmedel och skall ej användas som leksak för barn.

•

Överskridelse av angiven maximal belastning kan orsaka skador på både användare och
produkt. Se angivelse på produktmärkningen.

•

Om du märker att ryggstödet inte fungerar som beskrivet eller som du är van att den
skall göra, kontakta Hjälpmedelcentralen eller den som har förmedlat ryggstödet.

•

Service av elektriska delar får endast utföras av auktoriserad personal.

•

Närkes vital påtar sig inget ansvar om produkten används, förändras eller monteras
ihop på annat sätt än vad som anges i denna bruksanvisning.

Monteringsanvisning
Sängryggstödet placeras i sängens huvudända ovanpå madrassen med motorn utanför, se
bild 1 och 2.
Fästrem, A spänns fast i höjd med lyftmotorns främre infästning såsom på bilderna.
Fästrem, B placeras så nära sängens huvudända som möjligt. Spänn fast båda fästremmarna
så att sängryggstödet ligger stadigt.
OBS! Remmen bör ej spännas för hårt. Om madrassen är för mjuk eller för tunn, fästes
fästremmarna runt sängen istället.
Om sängen är utrustad med sänglyft, kontrollera att ingen fästrem kommer i kläm eller är
i vägen för glidskenor eller annat.
(B)

(B)

(A)

(A)

Bild 1

Bild 2
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Bruksanvisning
Monteringsanvisning, fortsättning.
Sängryggstödet består av ett 24 V system.
Transformator
24V lågspänning ut

220 V högspänning in

Kopplingen, pinnkontakten från motorns
sätts in här.

Bild 3.
Regleringsenhet; Transformator, 230 V in / 24 V ut, handkontroll och koppling för motor.
Kopplingens baksida är försedd med kardborre för fäste mot motorn.

Praktisk användning
Sängryggstödets vinkel justeras
med hjälp av handkontrollen.
Knapp med symbolen × används
för uppresning och knapp med
symbol Ø för återgång. Se bild 4

Bild 4.
Vid transport kan sängryggstödets klädseln samt
regleringsenhet (handkontroll - transformator)
praktiskt förvaras i en tillbehörspåse. (Beställs separat.)

Bild 5.

Rengöring/underhåll
Överdraget rengörs antingen vattenfuktad trasa eller tvättas i maskin, max 60 grader.
Övriga delar torkas med fuktig trasa, eventuellt med mild rengöringsmedel.
Ingående delar i regleringsenheten samt motor (bild 3 o 10) bör monteras bort från
sängryggstödet innan rengöring.
Regleringsenheten tål ej maskintvätt, högtryckstvätt eller översköljning. Dessa delar får
endast avtorkas med vattenfuktad trasa.
Motor, bild 10, får ej utsättas för kraftiga vattenstrålar t ex högtryckstvätt el dylikt.

sid. 4 av 5

Mars07 Version 1.7

Bruksanvisning
Omplacering av motorn från ena sidan till den andra.
OBS! Skall endast utföras av Hjälpmedelscentralen eller den som har förskrivit produkten.

1.

Kör sängryggstödet helt till sitt nedersta
läge med hjälp av handkontrollen. Lösgör
därefter el-anslutningen mellan motor och
handkontroll.

2.

Demontera motorn genom att ta bort
nitarna (bild 6 och 7) och dess
säkerhetslås. Med rätt handlag (tvåhandsgrepp) lossas säkerhetslåset enkelt.
Använd inga verktyg. Böj upp ringen, 3-4
mm, och dra låset bakåt. Var försiktig så
att säkerhetslåset ej böjs sönder.

3.

Vrid runt ryggbågen helt, se bild 8.

4.

Lossa därefter momentarmens insexskruv,
med hjälp av en insexnyckel stl M8. Dra
ur momentarmen något tills den går att
vrida runt, se bild 9. Vrid armen ett halvt
varv. Den ska nu peka åt motsatt håll.

5.

Kontrollera att momentarmen sitter korrekt
nedsänkt i urtagen på momentbussningen,
och skruva tillbaka insexskruven
ordentligt, se bild 9.

6.

Montera tillbaka motorn med avsedda
nitar och dess säkerhetslås, se bild 6 och 7.
OBS! Använd ingen annan typ av låsning.

7.

OBS!
Ytterst viktigt !
Vid korrekt montering ska motorns plana
sida vara vänd uppåt och momentarm vara
vänd nedåt (peka mot golvet).

Bild 6.

Bild 7.

Bild 8.

Bild 9.
Momentarm

Bild 10.
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Felsökning.
PROBLEM
Ryggstödet reagerar inte.
Sängryggstödet varken
höjer eller sänker sig.

MÖJLIG ORSAK
A. Motorn saknar ström.
B. Fel på handkontrollen.
C. Ingen kontakt mellan
regleringsenhet och motor.
D. Transformatorn ur funktion.

Sängryggstödet kärvar då
ryggdelen höjs resp. sänks.

A. Motorn sitter felvänd.
B. Momentarmen felvänd.

Hela sängryggstödet vill
glida av sängen.

ÅTGÄRD
A. Kontrollera att kontakten är väl ansluten i
väggkontakten.
B. Kontrollera pinnkontakten mellan växel och
motor.
C. Kontrollera handkontrollens knappar och
sladdanslutningar.
D. Ta kontakt med Hjälpmedelscentralen och/eller
den som har förskrivit produkten.
A. Den plana sidan av motordel (märkt) skall vara
vänd uppåt. Se bild 12.
B. Kontrollera att momentarmen är vänd neråt mot
golvet då ryggstödet ligger i sängen.
Se bild 11 och bild12.

Spännbanden ej tillräckligt hårt Dra åt spännbanden.
åtspända kring sängmadrassen.

Momentarmen svår att lös- Oxidation.
göra inför skifte av motor till
andra sidan

Gänga ur insexskruven ca 10 mm, tryck därefter ev.
med lämpligt verktyg, på skruven tills
momentarmen lossnar.

Handkontroll

Transformator, ut = 24V, in = 220V

220V högspänning

Bild 13.

Koppling 24V.
Vidhängande pinnkontakt, på
motor, kopplas in här.

Plan yta

Bild 11.
Bild 12.

