
 
 
 

Brukermanual 

Sengeramme 4-40 
med integrerte grinder 

 

 

 

Sengeramme 4-40 oppfyller kravene i henhold til sengenorm 60601-2-52  
og er beregnet for personer fra 12 år og oppover. 

 

 
 
 

 
 
 

 



Leveransen inneholder:  
� 1 stk. hodegavl  
� 1 stk. fotgavl  
� 2 stk. øvre grindbommer (treverk)   
� 4 stk. nedre grindbommer (aluminium) 
� 1 stk. pose med skruer 

Montere gavler  

 

Monter sammen boltene og møbelmutterne. Monter boltene i gavlene fra utsiden.  

Monter gavlene på sengen. Boltene skal monteres i de ytterste hullene på gavelplaten. Stram til 
mutteren med passe kraft. 

 Advarsel: For hard stramming av mutrene vil skade treverket i gavlen. 

 

 



Montere integrerte grinder 
Løsne de to låseskruene som fikserer fotgavelplaten (se bilde 1). Trekk ut den forlengbare fotenden til 
monteringsposisjon (ca 30mm). 

  

 
 

Monter den nedre aluminiumsbommen (nr1).  
Før grindens hvite plastdetalj inn i spor nr 1. Gjør det samme i den andre enden, men her skal den 
hvite plastdetaljen kun halvveis inn for at grinden skal bli hengende mellom gavlstolpene.  
Gjenta for alle aluminiumsbommene. 

 
Montering av den øvre grindbommen (av tre) skjer på tilsvarende måte, med unntak av at disse 
bommene har et fingergrep for frigjøring av grindlåsen. Fingergrepet skal holdes inntrukket (mot 
midten) for at grindbommen skal kunne monteres. 
 

 
 
Skyv inn fotenden til riktig posisjon (halve markeringshullet skal synes, se bilde 1). 
Kontroller at plasseringen er riktig. Mellomrommet mellom grindbommer og gavler skal være ca. 3mm. 
Stram til låseskruene på begge sider og monteringen er ferdig.  

 



Bruksanvisning 
 

1 Å bruke grinden 
 

Grindbommene fungerer som langsider for sengen når de står i nederste posisjon.  
 
For å lage sengegrind: 
  
—Plasser hendene med ca. 1 meters avstand med utgangspunkt i midten av sengegrinden 
 
—Løft bare i den øvre grindbommen, løft så høyt det går.  
 
—Låsmekanismen låser grinden automatisk i øverste posisjonen.  
 
Kontroller at låsmekanismen fungerer ved å gi grindbommen et lett trykk nedover. 
 

2 Å senke grinden 
 

I den øvre grindbommen finnes to fingergrep (høyre og venstre) for frigjøring av låsmekanismen.  
 
—Plasser høyre og venstre pekefinger i respektive fingergrep. 
 
—Løft grindbommen opp og trekk deretter begge fingergrepene mot midten. 
 
—Senk grinden. OBS! Du behøver ikke holde i fingergrepene mens du senker. 
 
Kontroller at den sengeliggende ikke stikker armer eller ben ut mellom bommene.  
 

 
Madrasshøyder 

 
Sengeramme 4-40 kan benyttes med madrasstykkelse 10-22 cm. 
Sengeramme 4-40 kan utstyres med grindforhøyer "Bågen" (tilbehør)for madrasser opp til 28 cm 
tykkelse.  
 

 
Vedlikehold 

Sengeramme med integrerte grinder trenger normalt ikke noe løpende vedlikehold.  
 
—Normal rengjøring: Normale rengjørings- og desinfeksjonsmidler kan brukes. 
    Bruk en fuktig klut ved rengjøring.  
 
—Om grinden oppleves som treg:  
    Gavlenes grindspor kan trenge litt smøring for å gli lettere.  
    Vi anbefaler Litiumfett eller tilsvarende. 
 
 
 
 


