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Sikkerhedsregler Læs brugsanvisningen og følg dens anvisninger: 
Advarsel: Der er klemningsfare når sengen sænkes fra hævet position. 

• Kig altid på sengen, mens du bruger håndbetjeningen. 

• Sørg altid for at ingen er i klemme når sengen betjenes. 

• Overlad kun håndbetjeningen til en anden, som du ved kan bruge den. 

• Kør helst sengen i bund før den forlades. 

• Brug ikke sengen, hvis den er i stykker. 

• Kryb aldrig ind under sengen. 
Anvendelse 
 
SWL= 250 kg 

OPUS-3 sengen er specielt velegnet til hospitaler. Den kan bruges, hvor vægten af bruger (max. 
185kg) + madras (max. 25kg) + tilbehør (max. 40kg), ikke overstiger 250 kg. Sengen er kun 
beregnet for personer over 12 år. 
 
Anbefalet madrastykkelse: 12cm. 

 

Trendelenburg Udløs BØJLEN: Løft op eller      tryk ned   på sengerammen, for at justere trendelenburg vinklen. 

Sengehest Udløsning af sengehest. 
 
 
 
 

 

Nødsænk rygdel Tryk det RØDE  BØJLEHÅNDTAG ind, for at koble rygmotor fri. 

Betjening Patient 

        Op          Ned 

 

Rygdel / Lådel 

 

Rygdel 

 

Lårdel 

 

Fodende 

 

Højde 

 

 

Personale 

                 Ryg      Lår     Fod     Højde      Antitrend. 

                                   

        Op 

         

  

                 Ned 

 

Hold 
knappen inde ved betjening 
 

Låsning af funktioner:  

Tryk  +   for at låse/åbne funktion. (Lys = Låst) 
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Galge Den sættes I bøsninger ved hovedgærdet. (Max. last 75kg) 

 
Sengeforlænger 
(Indbygget) 
madrasmål =220cm 

 
1 Frigør låsen under sengesiderne og træk samtidig gavlen lidt ud.  
2 Tips (en side af gangen) 
3 Aktiver låsen så den kan falde i hak når gavlen trækkes helt ud. 
4 Træk gavlen 20cm ud. (Kontroller at den bliver låst i begge sider) 
5 Løsn fingerskruerne under madrasbøjlen i fodenden. 
6 Træk madrasbøjlen 20cm ud til stop og spænd den fast. 
Vigtigt: Juster altid madrasstyret i fodenden, så der er mere end 25mm afstand til gavl.  

 

 
Hjulremse 
 
Vandret pedal=Fri 
 
 
Grøn=kør 
 
 
 
Rød=stop 

Centralbremse 
 
Neutral. Hjulene er frit    bevægelig i alle retninger. 
 
 
   RETNINGSSTYR Træd GRØN pedal helt ned: 
   Bremsen er frigjort og styrehjulene låser i kørselsretning. 
 
 
Træd RØD pedal helt ned, i begge ender af sengen.: Hjulene er låst og sengen står fast. 
 
Tips! SORT pedal kan anvendes til at frigøre bremse/retningsstyr, når sengen er i laveste 
position. 

Dropstativ Kan sættes i hver side, ved hoved-, eller fodgalv. 

Rengøring OPUS 3 kan rengøres med almindelige rengøringsmidler. Lejefladen kan vippes op, det letter 
arbejdet. Sengen må IKKE renses med højtryksrenser, og den skal tørres efter vask. 
 

 
Lydniveau Sengen støjer mindre end 48 dB 

Service Se servicevejledning  

 


