Instruktion för användare av

QLASSIC
Sängbord
QLASSIC, det enkla smarta och stabila
sängbordet med inbyggd serveringsskiva.
Sängbordet kan enkelt anpassas till höger eller vänster sida av sängen.
Två förvaringslådor samt skohylla.
Enkelt att hålla rent.

Läs bruksanvisning
före produkten tas i bruk!
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1. Introduktion
Gratulerar till Ert val av QLASSIC Sängbord från
ComfortSystem Scandinavia AB.
QLASSIC är ett sängbord med smart design som ger en mycket god funktion
och samtidigt är lätt att hantera. Bordet har ett stilfullt utseende som stämmer
väl in i de miljöer där brukare och skötare vistas.
För att garantera att produkten tillverkas med en jämn, hög kvalitet
och med så lite miljöpåverkan som möjligt, är
ComfortSystem Scandinavia AB certifierade enligt ISO 9001 och 14001.
QLASSIC Sängbord tillverkas i Sverige enligt en strikt
kvalitetsnorm. Varje sängbord testas med omsorg på fabrik före leverans.
Om produkten trots detta skulle visa sig vara behäftad med fel,
var vänlig kontakta oss på ComfortSystem för åtgärd.
Kontakta oss gärna för support eller frågor gällande
QLASSIC Sängbord.
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2.

Användningsområde
QLASSIC sängbord är konstruerat för att underlätta för brukare och vårdare i
hemmiljö och vårdmiljö ex vis sjukhem, vårdhem, äldreboende eller liknande.
- Sängbordet är justerbart i höjd med ett enkelt handgrepp.
- Kan användas på höger eller vänster sida.
- Utdragbar serveringsskiva med stödskenor som motverkar avglidning.
- Finns med tillval vinklingsbar serveringsskiva.
- Kabinett med två lådor och skohylla.

För uppgift säkerhetslast och maximal belastning
se teknisk specifikation!
Produkten skall endast användas i normal inomhusmiljö med temperaturer
intervallet +10 till + 40 grader.
Produkten får endast kompletteras och användas tillsammans med tillbehör
tillverkade/godkända av ComfortSystem Scandinavia AB .
Produkten får endast användas för avsett användningsområde.
Om Sängbordets funktioner ändrar sig eller upphör att fungera,
kontrollera bordet enligt anvisningar för underhåll och tillsyn.
Kvarstår efter detta problem kontakta ComfortSystem för support.

ComfortSystem Scandinavia AB
Frånsäger sig produktansvaret
om produkten förändras,
monteras eller används på annat sätt än
vad som framgår av denna instruktion

3.

Leveransomfattning

3.1 Uppackning
När förpackningen öppnas skall den stå på högkant med märketiketten
uppåt.
Öppna förpackningen i sidan och rulla ut bordet. Kontrollera att innehållet i
förpackningen stämmer.

3.2 Innehåll
QLASSIC Sängbord
Instruktion för användare av QLASSIC Sängbord
Sängbordet är färdigmonterat i förpackningen, inga lösa
delar är bifogade.

4.

Monteringsanvisning

4.1 Annpassning höger eller vänster sida.

Tag ett stadigt tag med
båda händerna och lyft
av lådhurtsen.

Skruva bort de två
skruvarna som håller
hakbeslaget.

Skruva tillbaks beslaget
på hurtsens motsatta sida.
Häng tillbaks lådhurtsen
på sängbordet.

5.

Bruksanvisning

5.1 Höjdinställning av QLASSIC
Vid justering av höjd,
stå placerad enl. bild.
Tag ett stadigt tag om bordsskivan
med båda händerna, håll samtidigt
in låsspaken med högerhanden.
När denna spak hålls intryckt är
bordet fritt att höja och sänka.
För att höja bordet, lyft till önskat
läge och släpp låsspaken.
För att sänka, tryck ner skivan till
önskat läge och släpp låsspaken.

5.2 Bruk av serveringsskiva

Utdragbar serveringsskiva.
Greppa den vita listen och drag ut
skivan tills skivan når sitt yttre
låsläge.

Återställning av serveringsskiva.
Greppa den vita listen och tryck in
serveringsskivan tills den når sitt
inre låsläge.

5.3

Bromsar
QLASSIC sängbord är utrustat med
bromspedal på varje hjul.
Vid bruk av sängbordet över säng,
räcker det att låsa dom två yttre
hjulen.

Samtliga bromsar skall vara låsta när bordet står parkerat vid sidan av sängen
eller på annan platts.
Med låsta bromsar står bordet stadigt.
I annat fall föreligger risk att brukaren eller någon annan tar stöd av
sängbordet. Med olåsta bromsar kan detta utgöra olycksrisk.

5.4

Tillval: Serveringsskiva vinklingsbar
Skivan är vinklingsbar i olika lägen och ger ett bra stöd för boken, tidningen
eller till och med Läsplattan.

Lyft skivan till önskat läge, se till att stödbågen låser i hakbeslaget som finns
under skivan.

Att byta sida, lyft upp skivan och haka av den, rotera skivan ett halvt varv och
haka fast den på motsatt sida.

6

Skötselanvisning

6.1 Underhåll
QLASSIC är en produkt som normalt kräver minimal skötsel.
Beroende på miljö och flitigt användande kan visst underhåll krävas.

6.2 Rengörning
Sängbordet rengörs med fuktig trasa. Normalt förekommande rengöringsmedel
och desinfektionsmedel kan användas.
QLASSIC får ej utsättas för spolning eller rengöras i tvättanläggning.

7

Teknisk specifikation
- Vikt:

Komplett sängbord

30 kg

- Max-belastning: serveringsskiva

12 kg

- Höjd:

steglöst inställbar

75-99 cm

- Serveringskiva:

(L x B)

50x44 cm

- Bordsskiva:

(L x B)

62x45 cm

- Ytskikt bord och serveringsskiva

högtryckslaminat

- Kabinett

laminerad MDF

- Stativ och skohylla

pulverlackerad plåt.

Felsökning
Sängbordet är trögt att höja och sänka.
Kontrollera gaskolvens funktion.

Vår erfarenhet - din trygghet
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ComfortSystem har sedan 1987 haft i stort sett samma
ägandestruktur och verkat under samma namn, ett faktum som idag
är närmast unikt i branschen! Vår långa erfarenhet och kunskap
kring vårt produktsortiment, gör att Du som kund kan känna
trygghet i ditt val av leverantör.

