
 

Hurtigguide till RotoBed® Free 

 

 

Standard er skrå utgang for å lette overgangen til rullestol eller rullator. For vinkelrett utgang, se håndbok.  

                                                                        

Standard setehøyde uten madrass er 32 cm over gulvet. For individuel innstilling, se håndbok. 

 

Fjernkontroll 

 

 

 

RotoBed®Free kan svinge enten høyre eller venstre. Derfor kan fjernkontrollen også kobles til høyre 

eller venstre side av sengen. Ekstra fjernkontroll kan kjøpes. Når fjernkontrollen ikke er i bruk, henger 

den på senghesten.  

Utgång: Trykk på knappen 

Stolposisjon til sengen er i utgangs-

posisjon. For å lette utgangen, kan 

ryggstøtten kjøres den siste delen 

fremover og sengen løftes litt i 

høyden. 

Inngang: Skyv enden så langt bak som 

mulig for best mulig komfort. Trykk på 

knappen Liggeposisjon til sengen er 

fullt rotert og madrassen er horisontal. 

Nå fungerer RotoBed®Free som en 

vanlig pleieseng. 

Ryggdel opp Ryggdel ned 

Bendel opp Bendel ned 

Seng høyde opp Seng høyde ned 

PROGRAM OPP: 

STOLPOSITION 

PROGRAM NED: 

LIGGEPOSITION 



Ulåste hjul  Låste hjul 

castors  

        

 

 

Montering av madrass 
 

RotoBed®Free inneholder en madrass som består av en hoveddel og en fotdel. 

Hovedmadrassen er utstyrt med 5 knapper på baksiden. Først legg de tre nedre knappene i sporene i 

bunnen av sengen. Skyv madrassen mot foten. Trykk nå de to knappene midt på madrassen ned i de 

tilsvarende hullene i midten av sengen. 

 

På samme måte har fotmadrassen to knapper presset inn i de to runde hullene i sengens overflate. 

 

 

Montering av sengeheste 
 

RotoBed®Free kan levereras med sengeheste i metall eller eikefiner. Uansett hvilken modell, 

er senghestene montert og fjernet på samme måte: 

 

     
 

Trykk på den lille monteringen mens du løfter senghesten.  

Sengehesten kan ganske enkelt settes tilbake og vil automatisk låses. 

 

NB. Sengehestene må enten monteres eller fjernes. Ikke la dem stå loddrett i braketten. Dette kan 

forårsake klemming og skade på sengen under rotasjon. 

 

Hjul och bromsar  
 

 

 

 

 

 

 

MERK: RotoBed®Free skal ikke brukes av personer uten introduksjon ved bruk av sengen. Sengen er testet i henhold 

til gjeldende standarder og regler for omsorgssenger. RotoBed®Free skal kun betjenes med fjernkontrollen. Vær 

oppmerksom på at verken barn eller dyr ligger under sengen når sengens deler er satt. Når ben-delen er hevet, 

overbelast den ikke av personer eller tunge gjenstander. Sengen må brukes av brukere i henhold til følgende 

kriterier: Vekt 40-190 kg. Høyde ≥ 146 cm. BMI ≥ 17.  

Sengen er standard med integrert Tente 

Linea dobbelthjul.                                                                             

Hjulene er roterbare.  

Bremsene fungerer i par og kan betjenes 

fra begge sider af sengen 


