
 
 
 
  
Montering af madras 
 

 
Til RotoBed®Home hører en madras bestående af en hoveddel 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®Home kan leveres med sengeheste af metal eller egetræsfinér. Uanset model monteres og          
fjernes sengehestene på samme måde: 
 
 

     
 

 
Tryk på det lille beslag forneden samtidig med, at sengehesten løftes.   
 
Sengehestene låser automatisk, når de sættes på plads igen. 
 
Lad ikke sengehestene stå opret i beslagene. Dette kan medføre klemfare og skader på sengen under 
rotation. 
 
 
 

 

OBS: RotoBed®Home bør ikke benyttes af personer uden introduktion i brugen af sengen. RotoBed®Home er CE-

mærket i henhold direktiv (EU) 2006/42/EF. 

RotoBed®Home skal udelukkende betjenes med fjernbetjening. Sørg for, at børn i nærheden er opmærksomme på 
klemfare, når sengens positioner justeres. Når sengens ben-del er hævet, må denne ikke belastes af personer eller 
tunge genstande.  

 

 

 



 

Quick guide for RotoBed® Home 

 

        

 

                                                                                     

Obs: RotoBed®Home er ved levering indstillet til at køre til en skrå udstigning for at lette overgang til kørestol eller 
rollator. For at få en vinkelret udstigning, se brugermanualen.  

 
Fjernbetjening 

 

 

RotoBed®Home kan indstilles til at dreje enten til venstre eller til højre. Fjernbetjeningen kan ligeledes valgfrit 
tilsluttes højre elle venstre side af sengen. Når fjernbetjeningen ikke anvendes, kan den hænges på sengehesten 

 

Udstigning: Hold tasten Stole-

position inde, til sengen 

standser i udstigningsposition. 

For at lette udstigningen, kan 

ryglænet køres det sidste stykke 

fremad.              

 

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 kan ryglæn og ben-

del justeres som ønsket.  

Ryglæn op 

Ben-del op Ben-del ned 

PROGRAM:            

STOLEPOSITION 

PROGRAM: 

LIGGEPOSITION 

Ryglæn ned 


