Bruksanvisning

Hannah

Denna bruksanvisning ger information om montering, öppning och
stängning av grindarna, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av sängen
Hannah.
Genom att läsa igenom och följa anvisningarna hoppas vi att ni får stor
glädje av sängen Hannah.
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Användningsområde
Sängen Hannah är en säker säng med spjälsidor som gör att aktiva barn
och vuxna med särskilda behov kan sova tryggt på natten. Sängen kan även
användas som lekplats under dagen.
Grindarna har en låsanordning som gör det omöjligt för brukaren att öppna
dem från insidan. Sängen är byggd av massivt trä med rejäla spjälor för att
minimera olycksrisken.
Hannah finns att beställa i ett flertal utföranden, exempelvis med sidor av
plexiglas för att underlätta kontakten med personen som är i sängen.
Plexiglas kan även vara en fördel om personen i sängen vill kunna titta på tv.
Som tillbehör kan beställas hjul som gör sängen enkel att flytta. Hjulen är
låsbara.
Hannah finns i storlekarna 90 x 170 cm, 90 x 200 cm och 100 x 200 cm.
Spjälsidorna finns i fyra höjder 70 cm, 98 cm, 135 cm och 170 cm.
(Hannah 170 finns ej i storlek 90 x 170 cm.)
Hannah tål en max brukarvikt på 150 kg.
Montering av sängen görs lämpligen av tre personer. Monteringsanvisning
finns på sidorna 5-11 i denna bruksanvisning.

Produktansvar och säkerhet
Sängen Hannah är en CE märkt produkt. Detta är en garanti på att Hannah
uppfyller alla gällande europeiska säkerhetskrav.
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.
Garanti och hållbarhet
Garanti gäller endast då produkten används enligt denna bruksanvisning
vilken följer producentens rekommendationer.
Sängen Hannah har 2 års garanti. Garanti gäller då sängen förvaras inomhus
samt att underhåll och skötselanvisningarna efterföljs.

Service och reparationer
Service och reparationer på Hannah skall endast utföras av behörig personal
som t ex hjälpmedelstekniker eller representanter från företaget MAYDAY
AID AB.

Monteringsanvisning
1. Öppna alla lådor och packa upp samtliga delar.
Släng direkt allt förpackningsmaterial, eftersom
det kan utgöra kvävningsrisk.
2. Sortera och kontrollera att antalet skruvar och
monteringstillbehör stämmer med
detaljspecifikationen som medföljer sängen.

3. Börja med att skruva fast hjulen på gavlarna,
om sängen beställts med hjul.
Först måste hjulet lossas från hjulhuset.
Muttrarna i gaffeln skruvas därefter loss med en
fast nyckel 10 mm.
Montera sedan hjulhuset i gavelns undersida i
det förborrade hålet med en insexnyckel 8 mm
(bild 3.1).
Skruva sist fast hjulet i gaffeln igen (bild 3.2).

Bild 3.1

Lås hjulen så att gavlarna blir lättare att hantera
under resten av monteringen.

4. Sätt fast knopparna på gavelstolparnas
ovansida innan gaveln reses upp (gäller framför
allt grindstorlek 170, där monteringen kan vara
svår att utföra på grund av närheten till taket när
sängen är färdigbyggd).
Träpluggarna passas in i de förborrade hålen.
Använd eventuellt träklubba för att få knopparna
ordentligt på plats.

Bild 3.2

5. Skruva fast skruvhattar på sex långa skruvar.
Trä igenom de långa skruvarna i de
genomgående hålen, tre skruvar i varje gavelben
(bild 5.1).
Gavelsidan med flest förborrade hål ska vara
gavelns utsida och den sida som skruvhattarna
ska sitta mot (bild 5.2).
Gavelsidan med minst antal förborrade hål (bara
genomborrade hål), ska vara gavelns insida (bild
5.3).
Gavelbenet med tre förborrade hål ska vara mot
sängens framsida, där dörrarna ska monteras
(bild 5.4).

Bild 5.1

Bild 5.2

Bild 5.3

6. Observera att inga skruvar ska dras åt hårt
innan sängen är helt färdigmonterad.

Bild 5.4

7. Montera fast den nedre delen av det bakre
sidostycket (A- bild 7.1 och 7.2) mot gaveln.
C

För in en bult med tvärgående gängat hål
(D- bild 7.3) i det förborrade hålet undertill på
det bakre sidostycket. Se till att det tvärgående
hålet i bulten hamnar mot det förborrade hålet
i det bakre sidostyckets kortända, så att det kan
fästas mot gaveln med den långa skruven
(bild 7.4).
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8. Den mellersta delen av det bakre sidostycket
(B- bild 7.1 och 8.1) monteras på samma sätt
som i punkt 7, med med två bultar (D) och två
långa skruvar.
För in båda bultarna (D) i det förborrade hålet
undertill på det mellersta sidostycket
(bild 7.3). Se till att det tvärgående hålet i bulten
hamnar mot det förborrade hålet i det bakre
sidostyckets kortända, så att det kan fästas mot
gaveln med de två långa skruvarna.

B

Bild 8.1

Den översta delen av det bakre sidostyckets
mellersta del (B) fästes i gaveln med en kort
skruv med skruvhatt.

9. Lyft den övre delen av det bakre sidostycket
(C- bild 9.1 & 7.1) på plats. Sidan med korta
spjälor ska vara överst.
Spåret i den övre delen (C) ska passas in i skenan
i den mellersta delen (B) (bild 7.1). Fäst den övre
delen (C) med bultar (D) och långa skruvar i överoch nederkant, på samma sätt som i punkt 7.
Bild 9.1
10. Montera den urfasade delen av det främre
sidostycket (E- bild 10.1) mot samma gavel som
det bakre sidostycket monterats på. Den
urfasade delen ska vara nedåt och skåran uppåt.
Montera på samma sätt som i punkt 7 med en
bult (D) och en lång skruv.

G
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Bild 10.1
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11. Passa in den tunna breda delen (F- bild 10.1)
av det främre sidostycket på den urfasade delen
(E).
12. Skruva i långa skruvar utan skruvhattar med
bultar (D), så som beskrivits i punkt 7, i båda
kortändarna på den övre delen (G- bild 10.1)
av det främre sidostycket med metallskåra (där
grindarna ska löpa).

Bild 12.1

13. Fäst den övre delen (G) mot gaveln genom
att skjuta den på plats med den mellersta delen
(F) inpassad i den undre skåran (utan metall).
Passa in de förmonterade träpluggarna i gaveln
så att de långa skruvarna går igenom de
förborrade hålen och skruva sedan fast
skruvhattarna på de långa skruvarna på gavelns
utsida.
Bild 13.1
14. Montera fast den överliggande balken högst
upp på gaveln. Denna balk stabiliserar
sängramen och grindarna när dessa är stängda.
15. Lyft den andra gaveln på plats så att alla skruvar och pluggar i de främre och bakre
sidostyckena (A,B,C,E,F,G) går in i respektive hål
i gaveln.
Skruva fast skruvhattar på alla skruvar som är
förmonterade.
Skruva i bultar (D) och långa alternativt korta
skruvar i de skruvhål som återstår (motsvarande
hur de är placerade i den färdigmonterade
gaveln).

Bild 15.1

16. Grindarna monteras genom att de först
skjuts på plats i metallskenan i det övre främre
sidostycket (G) (bild 16.1).
Grindarnas ändparti skruvas fast med små skruvar i de förborrade hålen i gavelbenet (bild 5.4
och 15.6).

Bild 16.1

Bild 16.2
17. Gå över samtliga skruvar och skruvhattar i
den monterade sängramen och dra åt dem hårt
så att sängen blir helt stabil.

18. Lägg alla ribborna som ska utgöra
sängbotten på plats.
Skruva fast dem med de medföljande skruvarna
(ligger i samma förpackning som ribborna) (bild
18.1).
Använd skruvdragare och se till att alla skruvar
skruvas ned ordentligt i försänkningarna.
Bild 18.1

19. Montera de två konsollerna med röda knappar på gavelbenens framsida
med två små skruvar.
Konsollerna ska hålla den tvärgående låsbalken på plats när grindarna är
stängda.
20. Dra på inkontinensskyddet på madrassen, om sådant beställts.
Lägg madrassen på plats i sängen.

21. Läs anvisningarna för hur grindarna öppnas och stängs innan sängen tas
i bruk, så att detta moment kan utföras på ett säkert sätt.

Anvisningar för att öppna grindarna
22. Dra ut de röda knapparna i konsollerna på
gavelbenen för att frigöra den tvärgående
låsbalken (H- bild 22.1).
H

Lyft ur låsbalken genom att lyfta den uppåt och
vinkla den utåt (bild 22.1).
Skjut den röda låsenheten I (bild 22.1 och 22.2)
åt vänster och den röda låsenheten J (bild 22.2)
nedåt samtidigt för att öppna låset mellan
grindarna.

I
Bild 22.1
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Bild 22.2
23. Skjut den röda låsenheten K (bild 23.1) uppåt
och dra grinden mot dig för att öppna. Grinden
glider i metallskenan och viker sig utåt.
Observera att inga fingrar kommer i kläm när
grinddörren viker sig utåt.
K
Bild 23.1

Anvisningar för att stänga grindarna
24. Skjut ihop grindarna tills de är uträtade och
står i linje med metallskenan i sängramen.
Observera att inga fingrar kommer i kläm när
grindarna stängs.
Skjut den röda låsenheten K nedåt för att låsa
grinden i den uträtade positionen.
25. Skjut de röda låsenheterna I åt höger och
J uppåt samtidigt för att stänga låset mellan
grindarna.
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26. Placera den tvärgående låsbalken H över
grindarna så att den ligger i träkonsollerna på
gavelbenen och med metallhakarna på
grindarnas insida (se bild 26.1 och 26.2).

Bild 26.1

Tryck in de röda knapparna i konsollerna för att
låsa fast låsbalken.
Med låsbalken blir grindarna helt stabila och är
ej möjliga att öppna från insidan.

Bild 26.2

Bild 26.3

Skötselråd för inkontinensöverdrag till madrassen
Inkontinensöverdraget maskintvättas i 95oC. Klorblekmedel får ej användas.
Tål alla vanliga rengöringsmedel, även fläckborttagning med bensin. Kan
torktumlas på låg värme. Överdraget får ej strykas.

Tekniska specifikationer
Höjd spjälsidor		
Totalhöjd från golv
Totalmått bredd x längd
Hannah 170 cm 		
Maxhöjd med lyft och hjul
Ligghöjd minimum
Ligghöjd maximum
Max brukarvikt		

70 cm / 98 cm / 135 cm / 170 cm
111 cm / 139 cm / 176 cm / 211 cm
90x170 cm / 90x200 cm / 100x200 cm
90x200 cm / 100x200 cm
132,5 cm
55 cm
95 cm
150 kg

Sängen

Hannah
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