Bruksanvisning
Uppresning Adam

Artikelnummer:151060,151082

Golvplatta, Bygel standard
Uppresning Adam är med sin mönsterskyddade design avsedd att
använda på låga sängar alternativt vid soffa som
stöd/uppresningshandtag.

Bygel

Uppresningsstödet monteras genom att klicka i bygeln i golvplattan,
skruva fast bygeln med golvplattan genom att dra åt insexskruvarna.
Justera fästena så att de lägger an mot säng- eller sofframen
(långsidan) och skruva fast insexskruvarna med medföljande
insexnyckel. Nyckeln bör därefter fästas mot magneten på
golvplattans fäste för att finnas tillgänglig vid behov. Möbelns ram
ska bestå av massivt trä och bredden av ramens underkant bör vara
2-5,5 cm. Säkerställ korrekt montering innan användning och att
samtliga skruvar är ordentligt åtdragna.
Höjd (H) monterad, standard: 68,5 – 78,5 cm.

Fäste
Golvplatta

Teknisk specifikation
Art. nr: 151060:
Golvplatta Bredd: 35 cm Vikt: 8,4 kg
Insexnyckel ska alltid medfölja golvplattan.

Art. nr: 151082
Bygel standard totalhöjd:
68,5 – 78,5 cm
Vikt: 3 kg

8 cm

3.2 cm

26,5-36,5cm
33 cm
30 cm

Material: Stålrör, pulverlack
Säkerhetsanvisningar:
Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett. Installationen skall göras av behörig personal.
Swereco påtar sig inget ansvar om produkten används, förändras eller monteras ihop på annat sätt än vad
som anges i denna bruksanvisning.
2. Uppresningsstödet är ej avsedd att användas till små barn på grund av avståndet mellan ribborna. Klämrisk.
3. Om soffan/sängen är utrustad med förhöjningsklossar ex. BILL, BULL, Liljan, Vivan eller liknande, bör dessa
klossar omsluta och sitta fast i benen.
4. Produkten bör ej fästas på sängar med medar då dessa sängar utgör en ökad tipprisk.
5. Uppresning Eva/Adam bör ej användas tillsammans med dävertar.
6. Om sängen har motordriven justerbar rygg och/eller benstöd ska klämrisken beaktas. En sådan säng i
kombination med sängbygel bör inte användas av personer som har demens eller spasmer om inte en
dokumenterad individuell utprovning/riskanalys har gjorts.
7. Avståndet (A) mellan gavel och sängbygel ska vara mindre än 4 cm eller mer än 32 cm. Detta säkerhetsavstånd
gäller också om en extra sängbygel monteras på samma sida. Se bild.
8. Avståndet (B) mellan madrass och bygel ska vara mindre än 6 cm. Om sängen har rörliga delar (motordriven
rygg och/eller benstöd) bör avståndet (B) dessutom vara större än 2,5 cm. Även om säkerhetsavstånden
efterföljs kvarstår viss klämrisk
9. Säkerställ att bygeln låser i läge vid ändring av höjd/vinkel av den övre bygeldelen.
10. Säkerställ korrekt montering innan användning och att skruvarna är ordentligt åtdragna.
11. Max brukarvikt 150 kg
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Bruksanvisning
Monteringsanvisning soffa:
1.
2.
3.

Kontrollera sängens/soffans höjd från golv till möblens ram så att rätt modell av bygel valts.
Fäst bygeln i golvplattan och dra åt insexskruvarna med medföljande insexnyckel. Golvplattans fästen med
tillhörande skruvar ska vara vänd mot sängen/soffan.
Justera fästena mot sängens/soffans regel (långsidan) och skruva åt insexskruvarna ordentligt med
medföljande insexnyckel. Säkerhetsställ så uppresningsstödet sitter ordentligt.

Art.nr: 15106020 Fäste, passar när höjden från golv till möbelns undersida är minst 6 cm och kantens bredd är
2,5 cm.

OBS! Läs säkerhetsanvisningarna på sidan 1 före montering och användning. Säkerhetsavstånden måste respekteras då brukare inte
kan motta muntlig information om klämrisk. Om osäkerhet råder kontakta Swereco för vägledning.

Skötselanvisningar: Kontrollera regelbundet att samtliga skruvars är ordentligt åtdragna.
Produkten ska rengöras regelbundet och vid behov med tvållösning, ph 5-9. Produkten kan även torkas med 70%
isopropanol. Vid rekonditionering får produkten desinficeras i maskin i max 85°C i 3 minuter. Efter tvätt måste
eventuellt stillastående vatten tömmas ut ur produkten för att minimera risken för rostangrepp och försvagningar av
produkten.
Produkten ska kontrolleras och utslitna eller skadade delar ska bytas ut. Rondellgummit under golvstödet samt
gummit på fästet bör kontrolleras och bytas ut vid behov. Reservdelar beställs från order@swereco.com.
Art nr: 151086 Uppresning ADAM std komplett
Produkten innehåller:
Art. nr: 151060, Golvplatta inkl fäste
Art. nr: 151082, Bygel 68,5 – 78,5 cm
Reservdelar: Art. nr: 15106020 Fäste

Reservdelar:
Art. nr: 15106022 Insexskruv M8x16 mm
Art. nr: 15106023 Insexnyckel NV4 mm fzb
Art. nr: 15100013 rondell gummi 2 mm Eva/ Adam
Art. nr: 15106025 Antiglid (till Fäste) 74x20x2 mm
Art. nr: 11171004 Plaststyrning, svart till fäste
Art. nr: 15106026 Magnet till insexnyckel 12x2 mm

Återvinning: Då produkten är uttjänt återvinns den som metallskrot. Emballaget
består av wellpapp och återvinns i enlighet med detta.
Symboler: Förklaring av symbolerna på produkten och i bruksanvisningen.
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Max 150 kg

Max säker brukarvikt.

Kan tvättas med alkalisk
tvållösning, pH 5-9.

Produkten följer (EU) MDR
2017/745 och 2007/47/EG för
medicintekniska produkter.

Tvättas i max 85°C i max
3 minuter.

Tillverkad av:
Swereco AB
Vagnvägen 4
SE-364 42 Lenhovda
Tel: +46 (0)8 5000 52 40
www.swereco.com
info@swereco.com

Alla allvarliga händelser som inträffar under användning skall rapporteras till
Swereco AB.
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