
Bruksanvisning

Senge- og
leSebord liSa



Bruksanvisning  Senge- og leSebord liSa

2

Montering
se skisse på baksiden.
Lesebordet består av fire deler. gulvstativ med hjul, lakkerte ben med 
håndtak for justering, forsinket metallrør med justeringsskrue for platen 
og plate med feste for metallrør.
Det lakkerte benet (9) festes i stativet (10) med vedlagte skrue (1) og skive 
(2) som skyves gjennom hullet på stativet nedenfra. Fest deretter metall-
røret (11) i platen (12) med umbraco skrue (3) og skive (4) og røret under 
platen med vagnskrue (5) og plastskiver (6). vognskruens firkant passer 
inn i utsparingen på beslaget. Bruk stjerneskrujern (7) til vognskruen.
Metallstangen føres nå ned i benet og festes med det justerbare
håndtaket (8).

bruksområde
Lesebordet kan stilles inn og brukes både sittende, liggende og stående. 
som tilbehør finnes det er en avlastningsplate som festes ved siden av 
den vinkelstillbare platen og et ekstra støtteben for å øke stabiliteten ved 
for eksempel montering av to avlastnings plater.

rengjøring og innstilling
• riktig høyde for brukeren justeres ved hjelp av stjernerattet på stativet.
• Påse at alle skruer og håndtak er godt festet.
• samtlige overflater kan rengjøres med normale rengjørings- og
 desinfeksjonsmidler. Tørk med tørr eller fuktig klut.
• Pass på at hjulene er fri for smuss og støv.
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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


