Lynghálsi 13, 110R, sími 540-8000

STURTUBEKKUR Á HJÓLUM TRANÅS
VÖRUNÚMER 522010 (LENGD 190 CM), 522015 (LENGD 160 CM)
Hámarksþyngd 150 kg
Ef bekkurinn nær hæðstu stöðu eða er ofhlaðinn, opnast öryggisventill í vökvadælu og bekkurinn stöðvast
Hægt er að fá hærri hjól, með því verður frítt bil 135mm.

1 Burðar súla 2 Dýna, vatnsheld 3 Burðargrind 4 Gafl
5 Hjól með læsingu
- læst með ástigi á rauða hluta, smellur í
- aflæst með ástigi á hækkaða rauða hluta læsingar
6 Stýrihjól, hægt er að læsa þeim í beinstýringu
- læst með ástigi á gráa hluta læsingar
- aflæst með ástigi á hækkaða gráa hluta læsingar
7-8 á ekki við
9 Fótstig,
- pumpað til að hækka
- stigið niður til að lækka bekkinn
- ekki í notkun, lyft upp að súlu
10 Hliðargrind
11 Læsing á hliðrgrind
12 Handfang fyrir halla
13 Frárennslisop
14 Frárennslistengi
15 Frárennslisbarki, passar á bæði frárennslistengi
16 Hnakkapúði
17 Festibönd, dýna fest við bekkinn á hnappa í burðarplötu (19)
19 Hnappur fyrir festibönd dýnu
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Hliðargrind, sem snýr að rúmi þar sem notandi er fluttur yfir á bekkinn er sett í lárétta stöðu með því að draga
hliðargrind í lóðrétta stöðu (1), lyft örlítið upp til að losa úr festingum til endanna (2), og sveiflað niður í lárétta
stöðu (3).
Hliðargrind sem snýr að umönnunaraðila, veltur undir bekkinn í sama ferli ogl ýst er að ofan.
Hliðargrind sett upp með því að lyfta í upprétta stöðu, lækka örlítið og festingar til endanna festa grindinni á
réttan stað.
Ef farið er með bekkinn þar sem er þröngt , má minnka breidd bekksins lítið eitt með því að halda hliðargrindum
inná við.
þrif
Eftir hverja notkun skal hreinsa bekkinn með hreinsiefni og áhöldum sem ekki rispa.
Notið ekki fljótandi leysiefni sem geta skaðað eða skilið eftir bletti á dýnunni. Skolið
með hreinu vatni eftir þrif.
Dýna og hnakkapúði eru soðin á saumum til að vera vatnsheld.
VARÚÐ: aldrei skal setja dýnu og hnakkapúða í gas sótthreinsun.
Fyrir ítarleg þrif er dýna tekin af grind með því að losa festibönd.
Ahugið: þurrkið undirvagn til að koma í veg fyrir að vatn leki á gólf
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VIÐ FLUTNING ÚR HJÓLASTÓL Á STURTUBEKK
1. Sturtubekkur stilltur í lárétta stöðu með handföngum (12),í hæð hjólastóls, og
báðar hliðargrindur settar niður.
2. Sturtubekkur lækkaður með fótstigi (9).
3. Hjólum komið í rétta stöðu og læst.
4. Armar hjólastóls fjarlægðir og fótahvlílur þeim megin sem farið er úr stólnum.
5. Hjólastóll staðsettur u.þ.b fyrir miðjum bekk, nærri sturtubekk.
6. Skjólstæðingur fluttur lárétt milli hjólastóls og sturtubekks, með stuðningi í
handarkrika.
7. Skjólstæðing komið vel fyrir á sturtubekknum og hliðargrindur settar upp og í
festingu. Hjólastóll fjarlægður. Sturtubekkur hækkaður með fótstigi (9), í
þægilega flutningshæð.
8. Læsing tekin af hjólum og eitt beinsýrihjólið virkjað .
9. Þegar skjólstæðingur er fluttur af sturtubekk í hJólastól, er farið eftir sama ferli í
öfugri röð.

VIÐ FLUTNING ÚR RÚMI Á STURTUBEKK
1. Hliðargrind rúms skal vera uppi þeim megin sem ekki er verið að
flytja skjólstæðing yfir á baðbekk.
2. Skjólstæðing snúið yfir á hlið, frá baðbekk.
3. Hliðargrindur baðbekks eru báðar settar niður, hliðargrind sem
snýr að skjólstæðing stöðvast í láréttri stöðu.
4. Baðbekkur færður inn yfir rúmið og lækkaður niður á rúmdýnuna
með fótstigi. Baðbekkur stöðvast þegar hann kemur á dýnuna.
5. Hjólum læst.
6. Skjólstæðingur fluttur yfir á baðbekk og komið þægilega fyrir.
7. Hliðargrindur baðbekks settar upp og tryggt að fari í festingar.
8. Baðbekkur hækkaður með fótstigi.
9. Læsing tekin af hjólum, og bekkur dreginn frá rúmi.
10. Halli stilltur þannig að vel fari um skjólstæðing og hæð bekks stillt
í hentuga flutnings og vinnuhæð.
11. VARÚÐ aldrei má skilja skjólstæðing eftir á bekknum án eftirlits!!
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