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Montering af madras 
 

Til RotoBed®Free hører en madras bestående af en hoved-del samt en fod-del.  

Hovedmadrassen er udstyret med 5 knapper på bagsiden. Anbring først de tre nederste knapper i 

rillerne nederst i liggefladen. Skub madrassen mod fodenden. Nu trykkes de to knapper midt på 

madrassen ned i de tilhørende huller midt på liggefladen.  

 

Tilsvarende har fodmadrassen to knapper, som trykkes ned i de to knaphuller i liggefladen. 

 

 

Montering af sengeheste 
  

    RotoBed®Free kan leveres med sengehest af metal eller egetræs-finér. Uanset model monteres  

og fjernes sengehestene på samme måde: 

 

     
 

Tryk på det lille beslag forneden samtidig med, at sengehesten løftes. 

Sengehestene sættes på igen og låser automatisk. 

 

NB! Sengehestene skal enten være monteret eller tages af. Lad dem ikke stå løse lodret i beslaget, da 

dette kan forårsage klemfare og skade på sengen under rotation. 

 

 

Hjul og bremser  
 

 

 

 

 

 

 

OBS: RotoBed®Free bør ikke benyttes af personer uden introduktion i brugen af sengen. Sengen er testet efter de 

nyeste gældende normer og regler for plejesenge. RotoBed®Free skal udelukkende betjenes med fjernbetjeningen. 

Vær opmærksom på, at hverken børn eller dyr befinder sig under sengen, når sengens dele indstilles. Når sengens 

ben-del er hævet, må denne ikke belastes af personer eller tunge genstande. Sengen må benyttes af brugere 

indenfor følgende kriterier: Vægt 40-190 kg. Højde ≥ 146 cm. BMI ≥ 17. 

Sengen er som standard udstyret med integral Tente 

Linea dobbelthjul.  

Hjulene er drejelige og parvis bremsbare, og de kan 

betjenes fra begge sider af sengen.  

 



 

Betjening af RotoBed® Free 

 

Standard er skrå udstigning for at lette overgang til kørestol eller rollator. For vinkelret udstigning, se manualen. 

                                                                        

Standard sædehøjde uden madras er 32 cm over gulvet. For individuel indstilling, se manualen. 

 

Fjernbetjening 

 

RotoBed®Free kan dreje enten til højre eller venstre.                                                                                           

Fjernbetjeningen kan derfor valgfrit tilsluttes højre eller venstre side af sengen. Efter ønske kan tilkøbes ekstra 

fjernbetjening. Når fjernbetjeningen ikke anvendes, hænges den på sengehesten. 
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Udstigning: Hold tasten Stole-

position inde, til sengen standser i 

udstigningsposition.                        

For at lette udstigningen, kan 

ryglænet køres det sidste stykke 

frem og sengen hæves lidt i højden. 

 

Indstigning: Skub enden så langt 

tilbage som muligt for bedste komfort. 

Hold tasten Liggeposition inde, indtil 

sengen er drejet rundt, og liggefladen 

er vandret. Nu fungerer RotoBed®Free 

som en almindelig plejeseng.  

 

Ryg-del op Ryg-del ned 

Ben-del op Ben-del ned 

Sengehøjde op Sengehøjde ned 


