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Bruksanvisning  Spjälsängen Lotte 

Tillhör säng med serienummer:

_________________________



Denna bruksanvisning ger information om 
användningsområde, montering och skötselråd för 
spjälsängen Lotte.

Genom att läsa igenom bruksanvisningen och följa 
skötselråden, så hoppas vi att ni får glädje och nytta av 
sängen.
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Användningsområde

Spjälsängen Lotte är en spjälsäng och/eller vårdsäng som 
kan användas till barn i åldersgruppen nyfödda, till ca 2-3 
års ålder.

Sängen får endast användas av ett barn. Syskon och 
föräldrar får inte vara i sängen tillsammans med barnet.
Sängen skall användas för att sova i. Sängen skall inte 
användas som lekplats för barnet om inte en vuxen finns 
i närheten.

De två grindarna på sängens långsida kan öppnas och 
stängas på ett enkelt men säkert sätt. Sängen kan höjas 
och sänkas för att underlätta för föräldrar med nedsatt 
rörlighet eller för annan vårdpersonal. 
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Kontroll vid leverans

Spjälsängen levereras i delar.  Kontrollera att sängens alla delar finns med, samt  
förpackningen för eventuella skador innan den monteras. Nedan följer en beskrivning 
av de delar som medföljer i paketen, kontrollera gärna med bild 1. 

Läs igenom hela monteringsanvisningen innan ni börjar montera sängen. 
Verktyg som behövs vid monteringen är:
• Insexnyckel (5 mm)
• Stjärnskruvmejsel 
• Skruvdaragarbit/skruvmejsel torx nr 20

1.    Hel långsida (1 st)

2.    Gavel med lyft (2 st)

3.    Grindlås (1 st)

4.    Grind på långsida (2 st)

5.    Underliggande balk (2 st)

6.    Gängad tapp med skruvhattar (6 st)

7.    Skruvar (8 st)

8.    Skruvhattar (8 st)

9.  Skruv 3 x 25 mm (6 st), torx nr 20

10.  Insexnyckel (1 st)

11. Träpluggar (4 st)

12.  Styrbox (2 st), bild 2
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Bild 2
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Monteringsanvisning

Två personer behövs vid montering av spjälsängen Lotte. Lägg ut samtliga delar på 
golvet. Skydda sängdelarna genom att placera dem på filtar eller mattor. 
Lås samtliga hjul under monteringen. 

Bild 4

Bild 3

Bild 2

För in träpluggarna på den 
underliggande balkens kortsida, 
enligt bild 2. 
Montera främre långsidans balk 
enligt bild 2.

För in skruvarna med skruv-
hattarna i de förborrade hålen på 
den  vänstra gaveln  och skruva 
fast, enligt bild 3. 

Lägg de underliggande balkarna 
enligt bilden med bärlisten för 
sängbotten inåt och grindstoppet 
(A) mot sängens framsida.

A
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Bild 7

Bild 6

Montera bakre långsidan med 
spjälor, över den bakre balken, se 
bild 5.

Skruva fast långsidan  i sänggaveln, 
uppe och nere, se bild 6.

Skruva in skruvarna på 
underbalken och montera högra 
sänggaveln, enligt bild 7 och bild 8.

Bild 5
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Matcha träpluggarna och 
skruvarnas förborrade hål 
på sänggaveln, se bild 8

Bild 8

Skruva på skruvhattarna på höger 
och vänstra sidan på gaveln. 
Skruva först i dem löst för att 
slutligen dra åt alla skruvar hårt. 
Se bild 9.

Bild 9
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Placera sängbotten på sängens 
bärlister. Tänk på att de två
förmonterade sängmotorerna skall 
hamna vid den bakre långsidan.

Bild 10

Bild 11 A

Bild 12

Börja med att plugga in högra sladden som utgår från höger kortsida, se bild 11 
A (höger gavel i motorn). Montera därefter vänster sladd i yttersta kontakten i 
motorn, se bild 11 B.

Skruva fast kontaktskyddet, när alla sladdarna är 
monterade, med en stjärnskruvmejsel.

Bild 11 B
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Skruva fast sängbotten i ramen. 
Använd de sex skruvarna i de 
förborrade hålen. Använd en 
skruvmejsel/skruvdragare med 
torx.

Tänk på att grindarna är rörliga när 
de monteras. Stor klämrisk!

Håll fast grinddelarna vid 
monteringen för att undvika 
klämskador.

Skruva fast grinden i sänggaveln. 
Använd medföljande insexnyckel, 
se bild 15.

Bild 13

Bild 14

Bild 15
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Testa åt vilket håll grinden öppnas 
innan den monteras fast i sängen, 
grindarna skall öppnas utåt.

Sätt fast grindarna enligt bild 17.

Skruva fast grindarna 
i sänggavlarna.

Bild 16

Bild 17

Bild 18
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Öppna grindarna

1. Lyft upp grindlåset (A).

2. Lyft grinden rakt uppåt och öppna.

Stäng grindarna

4. Lyft grindarna rakt uppåt och stäng.

6. Fäll ner grindlåset.

Bild 21

A

Bild 19

Bild 20

www.maydayaid.se tel 0300 - 56 97 00

2017-10-13

12



Elektriskt styrsystem

Det elektriska styrsystemet består 
av två boxar monterade på säng-
bottens undersida. Var noggrann 
med att montera sladdar på rätt 
sätt för att undvika skador på en-
heten, enligt bild 22.

1. Anslut lyftpelarnas, högra
och vänstra sida, elkablar
i A. Se sidan 9 för mer
information.

2. Montera kontaktskyddet
över kontakterna med hjälp
av en stjärnskruvmejsel.

3. Anslut motorns kontakt i
närmaste vägguttag, se D.

Var uppmärksam på att inte överskridaden maximala användningstiden för motor-
enheten. Efter två minuters användning måste enheten vara avstängd i minst 18 
minuter.

OBS!  Använd inte sängen om problem uppstår med det elektriska styrsystemet. 
Kontakta Mayday Aid AB omedelbart.

4. Lås upp manöverdosan, enligt ”Anvisning för manöverdosan”, sidan 14.
Testa att höj- och sänk funktionerna fungerar innan sängen används för att
sova i.

OBS! Drag alltid ur strömsladden innan förflyttning av sängen sker!

Bild 20 A
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Anvisning för manöverdosan

Manöverdosans knapplås skall 
vara aktiverat,är manöverdosan 
inte används, för att förhindra 
skador och olyckor.

Lås upp manöverdosan genom att 
sätta den blå nyckeln i 
manöverdosans baksida och vrida 
nyckeln till symbolen med ett 
öppet lås. 
Manöverdosan är nu redo att 
användas.

För att låsa manöverdosan, vrid 
den blå nyckeln till symbolen med 
ett stängt lås. 

Manöverdosans knappar kan nu 
inte användas, denna inställning 
rekommenderas då småsyskon 
finns i närheten.

Bild 23

Bild 24

Bild 25

Testa sängens funktioner:

Höj upp sängen till max höjd.
Sänk sängen till lägsta höjd.

Öppna grindlåset genom att föra rundeln 
bakåt. Lyft därefter upp grinddörren.
För bägge grindarna så brett isär, som det är 
möjligt, för information se sid 12.
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Rengöring och rekonditionering

VARNING!

Sängens elkontakt får inte vara ansluten till ett vägguttag
vid rengöring.

Tvätta av sängen med flytande, neutrala rengöringsmedel, använd  
ett rengöringsmedel utan slipmedel. 
Torka av med torr trasa. Vid behov kan desinfektionsprit användas.

Använd inte rengöringsmedel som innehåller syror, baser eller 
lösningsmedel som t ex aceton eller thinner.

Använd inte scotchsvamp eller andra hårda material som kan skrapa 
sönder lackfärgen.

Högtryckstvätt skall inte användas. Sängen får inte spolas  eller 
läggas i vatten eller andra vätskor.

På en av lyftpelarna hittar man en märkningetikett, se nedan. 
Observera bland annat följande:
- Sängen får endast användas inomhus.
- Sängen skall sänkas ner när ett barn är i sängen.
- Höjdjustering får endast göras av vuxen person

Rengöring av manöverdosa 

Tvätta manöverdosan ren med fuktad trasa och rengöringsmedel. 
Utsätt inte manöverdosan för högrtyckstvätt eller ångrengöring.
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Garanti

Spjälsängen Lotte har 3 års garanti. Garantin 
gäller under förutsättning att rengöringsråden, 
rekonditionering- och säkerhetsanvisningarna 
följs och att sängen endast används till det 
sängen är avsedd för, se användningsområde 
sidan 3. 

Fel, som omfattas av garantin, skall omedelbart 
meddelas till Mayday Aid AB.  
Kontaktuppgifter finns på sista sidan. 
Uppge alltid sängens serienummer. Numren finns 
på etiketten som sitter på sängen, se bild 26.

Rekonditionering fortsättning

Följande färger skall användas vid målningsförbättring.

RAL No Färg

1023 Trafikgul
3000 Eldröd
5013 Koboltblå
5015 Himmelsblå
6027 Ljusgrön
6005 Mossgrön
6018 Gulgrön
6019 Grönvit
7037 Dammgrå
9016 Trafikvit

KayserBetten GmbH & Co. KG
Rieper Str. 12
29683 Bad Fallingbostel
Germany
Tel.: + 49 (0)5163 6595
Fax: + 49 (0)5163 2076
E-Mail: info@kayserbetten.de
www.kayserbetten.de

Carecots for children

Safe working load: 170 kg
Max. patient weight (incl. accessories): 150 kg Safe 
working load of the trapeze bar (optional): 80 kg 
230V ~ 50/60 Hz, 150 W, IPX4, ED 15% max. 2

• Only for interior home use!

• With unsupervised children, the bed must be moved
 to the lowest position!

• Only adjust the bed height under supervision!

• The child‛s clinical condition must be noted!

Bild 26
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min 104cm max 164 cm

141,5 cm

70 cm

60 x 120 cm

100 kg

75 kg

min 38 cm max 98 cm

65 cm

10 cm

18 cm

< 50 dB

Teknisk data

Höjd inkl hjul 

Längd  

Bredd  

Bädd/madrass mått Vikt 

(säng med lyftstativ) 

Max brukarvikt  

Ligghöjd med hjul  

Grind och spjälhöjd hjul, 

diameter 

Max madrasshöjd  

Driftsljud  

Produktansvar och säkerhet 

Sängen Lotte är en CE märkt produkt. Detta är en garanti på att sängen 
Lotte uppfyller alla gällande europeiska säkerhetskrav. 
Företaget Kayserbetten Gmbh  försäkrar härmed, som producent med 
ensamt ansvar, att sängen Lotte är CE märkt enligt (EU) direktiv 
2017/745 MDR om medicinsk utrustning i klass 1. Produkten får inte 
ändras, inga tillbehör eller reservdelar från någon annan tillverkare får 
monteras utan att CE märket tas bort och produktansvaret slutar att 
gälla.
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Säkerhetsanvisningar

Spjälsängen måste stå på plant golv. Sängen måste vara utrustad med 
spjälskydd och madrass anpassad efter spjälsängens mått.

Barnet får ej lämnas ensamt i sängen då grindarna är öppna. Sängen måste
vara i nedsänkt i dess nedersta läge om barnet ska krypa i eller ur på egen 
hand.

Var uppmärksam på att elsladdar placeras på ett sådant sätt att de inte kan 
komma i kläm eller skadas på annat sätt. Var noga med att inte utsätta det 
elektriska styrsystemet, sladdar och kontakter för fukt. Kontrollera regelbundet 
sladdarna för skador för att undvika kortslutning. 

OBS! Drag alltid ur strömsladden 
innan förflyttning av sängen sker!

Tänk på att madrass, spjälskydd, kuddar, täcke, lakan, lekmobiler och kramdjur 
skall vara barnsäkra och fria från farliga kemikalier.

Sängen får ej användas till annat än vad som anvisats i denna manual. 
Endast originaldelar får användas. 

Bild 27
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Säkerhetsanvisningar forts.

Det är inte tillåtet att vistas eller förvara saker under 
sängen, då kan det elektriska styrsystemet kan skadas. 
Var särskilt observant om det finns små barn eller 
husdjur i närheten.

Låt inte barn leka med manöverdosan.

Låt aldrig barn klättra på sängen.

Var uppmärksam på klämrisken från grindar och
lyftsystem när sängen används.

Låt hjulen vara låsta förutom då sängen behöver flyttas.
Sängen är tung och bör lyftas av minst två personer.

När barnet är ensam i sängen måste:
1.  grindarna vara stängda och låsta.
2. underredet vara i sitt nedersta läge.
3. manöverdosans knappar vara låsta.
Dra ur kontakten innan sängen flyttas.

Sängen bör kontrolleras en gång per månad. 
Kontrollera:
•  Sängens funktioner och utrustningen till det elektriska styrsystemet.
• Dra alla skruvar så att sängen är stabil.
• Sängbotten, så att inga sprickor eller liknande har uppstått.
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Spjälsängen Lotte
Säljs i Sverige genom:

MAYDAY AID AB
Arendalsvägen 35

434 39 KUNGSBACKA

Tel 0300-56 97 00
Fax 0300-56 97 01

info@maydayaid.se
www.maydayaid.se

Producent:

KAYSERBETTEN GmbH & Co. KG
Rieper Strasse 12

D-29683 Bad Fallingbostel

Tel: +49 5163-6595
Fax: +49 5163-2076

info@kayserbetten.de

www.kayserbetten.de




