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Elektrisk regulerbar ryggstøtte for seng  

med fjernkontroll 
Art. 823068  

  

VIKTIG! 

SØRG FOR AT DISSE INSTRUKSJONENE ER LESTE OG FORSTÅTT FULLT FØR BRUK. 

VENNLIGST OPPBEVAR DETTE DOKUMENT PÅ ET TRYGT STED FOR FREMTIDIG 

REFERANSE. 

DISSE INSTRUKSJONENE BØR LEVERES MED PASIENT / BRUKER AV RYGGSTØTTEN 

SAMT RÅDFØRES MED OM NØDVENDIG. 

• Det må utføres en risikovurdering med hensyn til egnetheten til 

dette produktet, spesielt for nye brukere. Følgende risikoer bør 

vurderes: Innklemming av fingre, kroppsdeler eller vev. 

• Har produktet blitt montert trygt på sengen? 

• Er dens trygge arbeidsbelastning passende (Max 80 kg.)? 

• Vil brukerens helseforverring kreve ytterligere regelmessige 

vurderinger? 

• Hold unna bevegelige deler og sørg for at det ikke er noen 

hindringer når du senker eller hever ryggstøtten. 

• Forsikre deg om at du har lest og forstått disse instruksjonene, 

inkludert bilder med symboler. 

• Sørg for at en inspeksjon av ryggstøtten utføres med jevne 

mellomrom. 

• Ikke la barn leke med ryggstøtten. 

• Ikke overskrid den sikre arbeidsbelastningen (SWL) på 80 kg  
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2. Innhold 

Kontroller at følgende er i esken:  

1. Ramme til ryggstøtte  
med aktuator 

2. Madrass 
3. Adapter, ledning med plugg,  

skjøteledning adapter-aktuator 
4. Fjernkontroll 

5. Festestropper 
6. Pute trekk og pute 

7. Bruker manual på norsk  
(Denne du leser nå). 

  

  

 

 

3. Beskrivelse 

Ryggstøtten er designet for å plasseres i en seng for å regulere vinkelen på 

ryggstøtten for å passe brukerens behov. 

På en enkeltseng er enheten plassert sentralt eller litt til siden, ved hodeenden av 

sengen. På en bred seng plasseres enheten på brukersiden av sengen ved hodeenden 

av sengen. Den medfølgende stroppen kan brukes for ekstra stabilitet og sikkerhet.  

Ryggstøtten vil løfte overkroppen til en bruker, med en maksimal total kroppsvekt på 

80 kg, fra ca. 2º til 80º. Den betjenes av en fjernkontroll med to knapper, og leveres 

med tilpasset trekk med skreddersydd putelomme.  

Trekket er utstyrt med stropper og borrelås for enkel festing til rammen. 

Putetrekket har stropper som kan festes til sengen. 

  

  
  

  

      

Adapter Fjernkontroll Skjøteledning 

adapter - aktuator 

Ledning med plugg 
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4. Sammenstilling  

4.1 Plasser ryggstøtten med rammen ned og aktuatoren pekende opp (se bilde under).  Den hvite ryggplaten 

av plast skal vende opp. 

 

 

  

      

  

Adapter Ramme med aktuator 

Ryggstøtten plassert på seng. 

PS! Avbildet handtak er ikke en del av 

produktet. 

Glideflate ved heving / senking av 

ryggstøtten. 

mailto:post@flavin.no


  

© Flavin.no AS epost: post@flavin.no          Ver. 2.0  Norsk 

Frysjaveien 35 tlf. 966 99800 

0884 Oslo       Side 4 

4.2  Sett inn fjernkontrollen sin kontakt (2) til korresponderende plugg (1) og aktuatoren sin plugg (3) til 

korresponderende kontakt fra adapter (4)., og plugg og ledningens andre plugg (5) til adapteren (6). 

Til slutt kobles adapterens skjøteledning i adaptert (7) og pluggen (8) kan stikkes i enn vanlig 

stikkontakt. (Se bildene under) 

  

  

 4.3  Plasser adaptert flatt på gulvet eller under sengen;  
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5. Fjernkontroll 

Kontroller funksjonene ved å trykke "opp" eller "ned" knappene på fjernkontrollen når sammenstillingen er 

utført. 

 

 

 

   

6. Vedlikehold 

6.1 Hvis festeanordning er brukt, så sjekk den jevnlig at den er stram/stabil;  

6.2 Sjekk plasseringen av ryggstøtten hver gang den skal brukes;  

6.3 Tørk regelmessig overflaten av aktuatoren for smuss;  

6.4 Sjekk ledninger og adaptert for skader regelmessig hver 6 måned;  

6.5 Sjekk aktuatoren for skader regelmessig hver 6 måned, reparer eller bytt dem om nødvendig;  

6.6 Gjennomfør en grundig inspeksjon av produktet årlig, reparer eller bytt dem om nødvendig;  

6.7 Kontroller backup batteriene hver 3. måned, hev ryggstøtten 15 cm høyt, så dra ut pluggen fra 

stikkontakt, trykk «ned» på fjernkontroll, hvis ryggstøtten da ikke går ned så må batteriene byttes. 
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7. Feilsøking metoder  

Problem Årsak Tiltak 

Ingen respons ved bruk av 

fjernkontrollen 

1) Pluggen står ikke i 

stikkontakten 

2) Når pluggen er tilkoblet 

3) Noen av ledningene ikke er 

tilkoblet.  

Plugg inn pluggen 

 

Prøv en annen stikkontakt. 

Sjekk de øvrige forbindelsene om 

de er tilkoblet.  

En lyd høre når fjernkontrollen 

brukes  

1) Få bekreftet hvor lyden 

kommer fra. 

2) Hvis det er et fremmedobjekt 

som forårsaker lyden.  

3) Om ryggstøtten er plassert 

hensiktsmessig.  

Hvis det er en bevegelig del, så 

smør den med litt olje. 

Fjern fremmedlegemet  

Når aktuatoren beveger seg uten 

at fjernkontroll er benyttet.  

1) Feil ved fjernkontrollen  

 

Ta ut ledningen og send den til 

reparasjon. 

  

8. Parameters  

8.1 Ryggplate: ca. 61 x 75 cm  

8.2 Rammens størrelse: ca. 61 cm x 78 cm  

8.3 Størrelse madrass: 110 x 750 cm - tykkelse ca. 4 cm (ryggdel) / 2 cm (sengedel). 

8.4 Ryggstøttens reguleringspotensiale: fra 1º til 85º  

8.5 Spenning: 230V, 50Hz  

8.6 Ryggplate max belastning: 80kg  

8.7 Vekt: 13kg  

8.8 Input effekt: 400VA  

8.9 Strøm: 2A  

 

Distributed by :  

Identités  

Boulevard de la Chanterie  

F-49124 Saint Barthélémy d’Anjou , France 
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