
Bruksanvisning  Skötbord Kajsa 

Tillhör skötbord med serienummer:

_________________________



Denna bruksanvisning ger information om 
användningsområde, montering och råd för skötbordet 
Kajsa.

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

Skötbordet Kajsa kan användas både i vård och 
omsorgsenheter och i privata hem.

Skötbordet kan variera i utseende och storlek, se bilder nedan.

Endast ett barn får befinna sig på skötbordet åt gången.
Skötbordet får inte användas som säng eller som lekplats.

Barnet får endast befinna sig på skötbordet om en vuxen finns precis bredvid. 
Sidokanterna är 15 cm höga för att ge en trygg och säker plats för ditt barn.

Skötbordet kan höjas och sänkas för att underlätta för föräldrar med 
funktionsvariation eller för annan vårdpersonal. 
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Viktigt!  Värna om säkerheten

1. När du använder höjdjysteringsfunktionerna får det inte finnas några föremål  
 eller någon person, t ex småsyskon runt/under skötbordets rörelseområde,   
 klämrisk!

2. Skötbordet får inte användas för att transportera personer.

3. I händelse av att anslutningskablar eller andra anslutningsledningar på bordet  
 skadas måste dessa bytas ut av certifierad elektriker för en korrekt reparation.

4. För att undvika potentiell fara som orsakas av felaktig drift ska endast behörig  
 personal / vårdgivare kunna låsa respektive låsa upp manuell styrning via 
 nyckel.

Monteringsanvisning

Börja med att välja en lämplig plats för skötbordet.
Använd inte onödiga förlängningssladdar.
Anslut strömförsörjningen
• Lossa den valsade nätkabeln.
• Anslut motorerna för höjdjustering till nätaggregatet.
Sätt i stickkontakten i stickkontakten och tryck på den gröna knappen på 
nätkontakten.
Justeringsmotorerna är nu redo att användas.

Allmän information om elektromagnetisk kompatibilitet
De elektriska drivenheterna motsvarar skyddskraven som nämns
i riktlinjen för råd för anpassning av förordningarna i medlemsländerna för
elektromagnetisk kompatibilitet (EMV) (86/336 / EWG). Det kan dock inte helt ute-
slutas att under vissa omständigheter kan det uppstå en störning, särskilt när man 
använder mobiltelefoner bland elektriska apparater.

Användningsområde / indikation / kontraindikation
Skötbordet är lämpligt för omsorg och vård. Skötbordet fungerar för såväl personer 
som använder sig av rullstol som för personer som står upp vid omvård av annan 
person.
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Anvisning för manöverdosan

Manöverdosans knapplås skall vara aktiverat när 
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 stängt lås.

Manöverdosans knappar kan nu inte användas, 
denna inställning rekommenderas om småsyskon 
finns i sängens närhet.

VIKTIGT! 
Endast vuxna personer får använda 
manöverdosan!

Rengöring och rekonditionering

VARNING!

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

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



Rengöring och rekonditionering, fortsättning

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. Skötbordet får inte spolas  eller 
läggas i vatten eller andra vätskor.

 - Skötbordet får endast användas inomhus.
 - Höjdjustering får endast göras av vuxen person.
 

Rengöring av manöverdosa 

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

Garanti

Changing Table (Skötbordet Kajsa) har 3 års 
garanti. Garantin gäller under förutsättning att 
anvisningarna gällande rengöring, rekonditione-
ring och säkerhetsråden följs och att skötbordet 
endast används till det skötbordet är avsedd för, 
se användningsområde sidan 3. 

Produktfel, som eventuellt omfattas av garantin, 
skall omedelbart meddelas till Mayday Aid AB.  
Kontaktuppgifter finns på sista sidan. 
Uppge alltid sköbordets serienummer. Numren 
finns på liknande etikett, se bild.

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!
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Teknisk data

Vikt (skötbord med lyftstativ) 260 kg

Max brukarvikt   150 kg

Lägsta höjd med hjul  ca min 60 cm max 100 cm
   
Sidokanter    15 cm

Spänning 230V

Nominell frekvens 50/60 Hz

Typ av spänning AC

Max. strömförbrukning 0,8 A
Nominell driftstid / vilotid max drifttid på 2 minuter, sedan 18 minuter vilotid

Skyddsklass IP44 / Skyddsklass II / typ B
Driftsbrus ca. 65 dB

CE-märkning

KayserBett Type “Changing Table” 
(Svenskt namn: Skötbord Kajsa) 
är en CE-märkt medicinteknisk produkt.  
Företaget Kayserbetten Gmbh & Co.KG försäkrar härmed, som producent  
med ensamt ansvar, att  skötbordet “Changing Table”uppfyller de särskilda  
krav som ställs enligt direktiv 93/42/EEC attachment I samt 89/336/EWG.
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Säkerhetsanvisningar

Skötbordet måste stå på plant golv. Skötbordet bör vara utrustad med 
en madrass anpassad efter skötbordets mått.

Barnet får ej lämnas ensamt i på skötbordet.

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 skötbordet sker!

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

Skötbordet får ej användas till annat än vad som anvisats i 
denna bruksanvisning. 
Endast originaldelar får användas. 
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Säkerhetsanvisningar forts.

Det är inte tillåtet att vistas eller förvara saker under 
skötbordet, 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 skötbordet.

Var uppmärksam på klämrisken från lyftsystem när skötbordet används.

Låt hjulen vara låsta förutom då skötbordet behöver flyttas.

Skötbordet bör kontrolleras en gång per månad. 
Kontrollera:
• Skötbordets funktioner och utrustningen till det elektriska             

styrsystemet.
• Dra åt alla skruvar så att skötbordet är stabilt.
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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

Skötbordet Kajsa

Säljs i Sverige genom:

MAYDAY AID AB
Arendalsvägen 35

434 39 KUNGSBACKA

Tel 0300-56 97 00

info@maydayaid.se
www.maydayaid.se


