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Bruksområder
Benyttes som hjelpemiddel ved stillingsforandring i seng eller ved forflyttning til 
og fra seng.
Støttehåndtak skal bare monteres på ComfortSystems senger. kan ikke benyttes 
sammen med sengegrind QV-160 og QV-161. 

FleQsi-støttehåndtaket oppfyller relevante krave ihht sengenorm en 1970:2000 
og benyttes som handikaphjelpemiddel innen hjemmesykepleie og lignende. 
FleQsi-støttehåndtaket er beregnet for personer eldre enn 12 år.
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Monteringsanvisning

Montering av tilbehørskinne 1. 
Tilbehørskinnen monteres på sengebunnens 
langsgående metallprofil. 
–  Skru løs de to håndtakslignende finger- 
 skruene fra tilbehørskinnen. 
–  Plasser tilbehørskinnen på sengebunnens  
 langside slik at boltene passer med de for- 
 borrede hullene (bilde 1). 
–  Trykk tilbehørskinnen ned på sengebunnens  
 langside, slik at boltene når igjennom  
 metallprofilen. 
–  Skru fast begge de håndtakslignende  
 fingerskruene slik at tilbehørskinnen sitter  
 stabilt (bilde 2). 
–  Skru løs en av de to endestoppene (type   
 ”vingeskrue”) som sitter på tilbehørskinnens  
 overside. 

Montering av FleQsi-støtten 2. 
FleQsi-støtten består av et bevegelig feste 
og et håndtak. Festet er utformet slik at det 
passer inn på tilbehørskinnen. 
–  Skru det sorte rattet mot klokken så langt  
 det går. 
–  Plasser FleQsi-støtten slik som bilde 3 viser  
 og skyv festet inn på tilbehørskinnen. 
–  Skyv FleQsi-støtten inn på tilbehørskinnen  
 slik som bilde 4 viser. Skru på ende- 
 stopperen igjen (vingeskruen). 
–  FleQsi-støtten skal nå være montert på   
 tilbehørskinnen slik som bilde 5 viser.  
 Det skal være lett å skyve FleQsi-støtten   
 langs tilbehørskinnen!
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Demontering av FleQsi-støtten 3. 
–  Skru det sorte rattet mot klokken så langt  
 det som mulig. 
–  Skru av sikkerhetsstoppen (vingeskruen) 
–  Trekk FleQsi-støtten ut av tilbehørskinnen  
 slik som bildet viser. 
–  Skru på sikkerhetsstoppen igjen  
 (vingeskruen). 

Demontering av tilbehørskinne 4. 
–  Skru løs de to håndtakslignende finger- 
 skruene som fester tilbehørskinnen på  
 sengebunnens langside (bilde 1). 
–  løft opp tilbehørskinnen (bilde 2). 
–  Skru fast begge de håndtakslignende  
 fingerskruene på tilbehørskinnen.
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Bruksanvisning 

Plassering av FleQsi-støtten 1. 
FleQsi-støtten kan plasseres langs hele  
tilbehørskinnen. 
– Skru det sorte rattet mot klokken. 
– Skyv FleQsi-støtten til ønsket plass. 
– Fest FleQsi-støtten ved å skru med  
 klokken på det sorte rattet (se bildet).  
 kontroller att FleQsi-støtten sitter stabilt  
 og fast på tilbehørskinnen. 

Rotere FleQsi-støtten 2. 
FleQsi-støtten kan dreies til en posisjon rett ut 
fra sengen eller langs med sengen. 
 
– løft FleQsi-støtten rett opp som på bildet. 
 
 
 
 
 
– Drei FleQsi-støtten til ønsket posisjon  
 (se bilde). 
– Slipp ned håndtaket igjen. 
Skal Ikke DreIeS Inn OVer SenGen! 
 
OBs! Om sengen har elektrisk regulerbar rygg 
eller fotdel, skal man kontroller at ikke armer 
eller ben kan feste seg i støtten når sengebun-
nen manøvreres. 
 
OBs! når FleQsi-støtten benyttes til forflytning 
til og fra seng, skal alltid minst to av sengens 
hjul være låst!

!

!!

!
!

!



BrukerManual  sTØTTEHÅNDTAK FLEQsI

6

Vedlikeholdsanvisning
FleQsi-støttehåndtak trenger normalt ikke løpende vedlikehold.  
Om FleQsi-støtten ikke kan festes sikkert og stabilt på tilbehørsskinnen skal den 
tas ut av bruk og årsaken klargjøres. kontroller regelmessig at tilbehørskinnen 
sitter fast på sengebunnen.
Støttehåndtaket kan rengjøres med vanlig forekommende rengjørings- og  
desinfeksjonsmiddel. Påføres med fuktig klut.
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andicare jobber hele tiden for å tilby forbedrede og oppgraderte produkter. D
e kan derfor til enhver tid avvike i spesifikasjoner, design, m

ateriale eller dim
ensjoner uten at dette er m

eldt på forhånd. 06-2009

For ytterligere informasjon kontakt Handicare på 
tlf. 03250. Sørg for at du alltid har siste versjon 
av brukermanualen. Den kan du finne på vår 
hjemmeside www.handicare.no/bolig


