BRUKS- OCH SKÖTSELANVISNING
för portabelt och väggfast skötbord

Maxbelastning:

Högst 120 kg last tillåts med belastningen huvudsakligen verkande 		
i området mellan benens infästningsställen mot överliggarna.

Före användandet:

Tag för vana att inspektera duk, skruvar och leder för att säkerställa 		
att allt är intakt. Upptäcks revor, sprickor eller bristfälliga sömmar i 		
duken skall den bytas.

Uppställning...

... av portabelt bord samt RISK för tippning:
Bordet ställs på ett plant och fast underlag. Alla benen skall ha 		
kontakt med underlaget då det utfällda bordet är obelastat eller 		
lätt belastat. Lås benen inbördes genom att lägga fast den ledade 		
spännlinjalens spår mot haken. Beakta risken för tippning då individen förflyttas upp eller ner.

Dukvård:
(liggunderlag)

Förhindra att vassa eller spetsiga föremål trycks mot duken.
Duken kan efter en längre tids användning samla sig mot bordets 		
mitt. Släta då ut duken genom att sträcka den längs överliggarna.

Tvätt:

Vid rengöring av monterad duk kan vanliga tvål- och tvättmedel
för tygtvätt liksom desinfektionsmedel användas. Den vattengenom-		
släppliga duken får tvättas i maskin vid 40°C. Torktumla ej. Blek ej.
Låt torka plant. Stryk med svalt järn. Kemtvätt ej tillåten. Lösningsmedel (lacknafta, thinner) får aldrig användas.

Dukbyte:

Bordet fälls ihop och två plastgavlar avlägsnas. Drag ut duken likformigt från spåren i de båda överliggarna. Stick in den återanvändbara låstråden i den nya dukens fållar. Mata därefter in duken i 		
sin fulla längd i överliggarnas spår. Fäll ut bordet och släta ut duken. 		
Sätt åter fast gavlarna.

Placering av
individen:

Personen placeras så symmetriskt som möjligt i området mellan
benens infästning i överliggarna. En kort person läggs så att lika
mycket fri dukyta finns ovanför huvudet som nedanför fötterna.
Lycka till med användningen!
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ANVISNING
för uppställning av badkarsbordet

Allmänt: Vi har tillverkat bordet utifrån den måttskiss och de måttuppgifter som tillsänts oss.
Övergången inne i badkarets sidor har vi uppskattat. De inre stoppklackarna kanske därför
behöver justeras så att underredets rörelse tvärs karet begränsas högst 10 mm.
Leveransen omfattar ett skötbord inklusive ett underrede på vilket bordet ställs upp.
1.

Underredet läggs upp på badkaret (se fig.1) med plastprofilerna tvärs karet och vänt så att
stoppklackarna kommer på var sida av den främre badkarskanten. Ett litet utrymme skall
nu finnas mellan underredets bortre ände och vägg. Underredet skall ligga plant vilande
på badkarets överkant.
Det är väsentligt för säkerheten att stoppen fungerar korrekt så att underre det ligger 		
säkert fixerat. På detta bord (nr xxx) kommer de inre klackarna möjligen att behöva jus-		
teras. Lossa rattskruven och flytta stoppet så att underredets rörelse tvärs karet begränsas till
högst 10 mm.

2.

Vänd det hopfällda bordet framför badkaret så att de inre benens fötter (med krysstag) vid
utfällningen kommer att finnas på den främre badkarskanten.

3.

Lyft upp bordet och för fram benen så att de inre benens fötter kan läggas ner i under-		
redets spår närmast främre badkarskanten. (se fig. 2)

4.

Samtidigt som bordet nu fälls ut förs överdelen med duk in över karet. När duken börjar 		
plana ut sänks de bortre benens fötter ner i spåren (närmast väggen).

5.

Kontrollera och justera bordets läge så att alla de fyra svarta gummifötterna går ner i och in
under underredets ovansida liksom att underredet ligger korrekt på karet.

6.

Nu är uppställningen klar och bordet kan användas (se fig. 3).

7.

Vid nedtagningen görs proceduren i omvänd ordning med början i pkt 4. (Fäll ihop bordet
något. När duken börjar slakna lyfts de bortre fötterna upp ur spåren. Bordet fälls samman
och överdelen svängs samtidigt tillbaka över den främre badkarskanten. Nu kan fötterna
lyftas upp ur de främre spåren och det hopfällda bordet kan ställas undan. Underredet lyfts
av och ställs undan).

8.

För bordets skötsel i övrigt gäller bifogad skötselanvisning i tillämpliga delar.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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