
 

 

 

Sengestøtte  

Inden brug af sengestøtten: 

1. Først så bør der foretages en vurdering af sengestøttens egnethed for brugeren, inden støtten tages i brug. 

2. Når højdejusteringen skal ændres, skal du sørge for at hestesko-klipsen (se figur 1) er placeret rigtig i 

metalrøret, hvor der er et hul til klipsen. 

3. Sørg derefter inden brug at træpladen på sengestøtten skubbes helt ind under madrassen, og at selve 

støttebøjlen hviler ind mod madrassens kant. 

4. Træpladen skal hvile i en vandret stilling under madrassen, og dens position skal kontrolleres regelmæssigt 

så man er sikker på, at den sidder godt fast hele tiden. 

Brugsanvisning til at samle sengestøtten: 

1. Først fjernes klipsene (se figur 1) fra selve sengestøttens metal-bøjle. 

2. Derefter kan selve støtten justeres efter hvilken højde man ønsker sengestøtten skal være i.  

3. Nu kan klipsene sættes gennem hullerne i metal-rammen – der skal sættes to klipse over træpladen og to 

klipse under træpladen, så bøjlen sidder i spænd.  

Brugsanvisning til montering af sengestøtten 

1. Fjern eller løft madrassen fra sengen. 

2. Anbring sengestøtten så det bliver en praktisk position for brugeren. OBS, husk at de korte sorte stropper 

skal ned langs siden af sengen. 

3. Før de lange sorte stropper hen på tværs og rundt om sengen – fastgør spænderne – stropperne passer til 

enkelt- eller dobbeltsenge. 

4. Justere på stropperne ved hjælp af remmen. 

5. Sørg for at stropperne er spændet godt og tæt ind til sengen. Brug stropperne til at fastgøre eventuelle løse 

ender. 

6. Sørg for at stropperne ikke twister. 

7. Lav et sidste tjek, for at finde ud af om støtten sidder tæt til sengen og tjek sikkerheden inden brug. 

8. Kom madrassen tilbage på sengen og træpladen. 

9. Justér sengebøjlen til den korrekte højde for brugeren.  

Tekniske specifikationer: 

Belastning, max: 140 kg.  

Støttebøjlehøjde, min: 35 cm  

Støttebøjlehøjde, max: 45 cm 

Størrelse på sengestøtten: 32,5 x 60 cm  

Vægt på produktet: 2,9 kg 

Rengøring: Selve sengebøjlen kan rengøres med en mild rengøringsmiddelopløsning og klud.  

Varenummer: 148009 

HMI-nummer: 81066 
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