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Håndbetjening med
”sikkerhedsnøglen” som sidder
på ledningen.

Sikkerhedsnøgle
Håndbetjeningen:
Når sengen er tilsluttet en stikkontakt og strømmen er tændt, er der ORANGE lys ved ”power
on”. Når strømmen er tændt og der kun er orange lys, vil håndsættet være i en 'låst tilstand'.
Funktionerne kan låses op ved hjælp af sikkerhedsnøglen. Denne nøgle kan findes sikret på
håndsættet. For at aktivere håndsættet skal sikkerhedsnøglen skubbes over den nederste del af
håndsættet, som vist med den røde prikkede boks på diagrammet. Der er forskellige niveauer af
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funktionalitet til at låse op, afhængigt af hvor mange gange nøglen er skubbet henover
håndsættet. Funktionsniveauerne er som følger:

1. Sikkerhedsnøglen skubbes 1 gang - Indikator for låsning af håndbetjeningen lyser GRØNT.
Knapperne 1 til 8 aktiveres, som omfatter ryglæn, bendel, gulv-niveau-funktion og omvendt
Trendelenburg. Hvis 8 aktivers, så gøres sengen lige ved at køre helt op med 5 eller ned med 6.
BEMÆRK: Trendelenburg-funktionen (knap 9) forbliver låst.
2. Sikkerhedsnøglen skubbes 2 gange - Indikatorens låseknapindikator lyser ORANGE. Alle 9
knapper bliver nu aktiveret, herunder Trendelenburg. Hvis håndbetjeningen ikke er brugt, vil
den automatisk låses efter en forudindstillet tid. Håndbetjeningens låseindikator slukker, og alle
funktioner låses.
3. Sikkerhedsnøglen skubbes 3 gange - Håndlåsens statusindikator lyser ikke. Håndbetjeningen
er nu helt låst.
BEMÆRK: Hvis patienten ikke kan betjene sengen sikkert, skal du låse håndbetjeningen ved
hjælp af sikkerhedsnøglen umiddelbart efter hver brug. (Sikkerhedsnøglen kan være nødt til at
blive skubbet to gange for at låse helt. Se 1 - 3 ovenfor. Fuld lås er bekræftet ved at
låseindikatoren slukker

Sikkerhedsstops-position - er den position, som sengen stopper i, når sengen sænkes med
knappen 6. For at sænke sengen til gulvniveauet, se instruktionerne nedenfor:
For at bruge gulv-niveau funktionen:
1. Kontroller under sengen for at sikre, at der ikke er nogen hindringer eller noget der kan blive
klemt under sengen.
2. Når du sænker sengen, skal du sørge for at brugeren eller patienten holder hænder og ben
væk fra madrassens kant.
3. Lås håndbetjeningen op med sikkerhedsnøglen, hvis den er låst.
4. Tryk på knappen 6 for at sænke sengen, indtil den når sikkerhedsstoppositionen (ca. 20cm).
5. Tryk på knapperne 6 og 7 sammen. Sengen vil nu bevæge sig ned til gulv-niveau-stillingen.
BEMÆRK: Hvis begge knapper slippes, stopper sengen straks.
6. Når sengen har nået den ønskede højde, lås evt. håndbetjeningen og opbevar
håndbetjeningen på et sikkert sted.
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