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Forord
Tak for at De har købt Deres udstyr hos Beta
Care og tillykke med Deres nye seng. Montér,
anvend og vedligehold seng efter vores
vejledning, så vil den fungere til Deres
tilfredshed i mange år.
Generelt
Produktet må kun anvendes i overensstemmelse med denne vejledning og sikkerhedsforskrifter. Alle brugere af produktet skal have
læst og forstået denne vejledning. Hvis De har
spørgsmål vedrørende anvendelse eller
vedligeholdelse af Deres seng, er De
velkommen til at kontakte os.
Tilsigtet produktanvendelse
Beta Care hospitalsbarnesengen II er
konstrueret til brug på hospitaler, institutioner
mv. Sengen bør kun anvendes til børn hvis
vægt ikke overstiger 100 kg. Sengens højde
kan, efter brugerens eller hjælperens behov,
justeres trinløst. Afhængigt af sengemodel kan
ryglæn, bendel eller hele liggefladen justeres
vha. motorsystem.
Leverandørens produktansvar:
Beta Care ApS påtager sig intet ansvar, hvis
produktet anvendes, forandres eller
sammensættes på anden vis end angivet i
denne vejledning.
Bemærk !!!
Sengen må ikke anvendes i vådrum eller
lignende. Rengøring skal udføres iht.
instruktionerne i denne manual.

Sikkerhedsforskrifter
Kontroller altid før anvendelse at:
Den samlede vægtbelastning ikke
overstiger 100 kg.
Produktet er ordentligt rengjort.
Produktet ikke er beskadiget eller i
øvrigt i uorden således der kan opstå
faretruende situationer.
Nedfældbare sidegærder og/eller låger
kan lukkes og sikres forsvarligt.

Advarsel !!!
Når sengens ryglæn, bendel, lårdel, liggeflade eller højde justeres er der risiko for
klemning imellem sengen og tilstødende
genstande, samt imellem de bevægelige
elementer under sengens liggeflade. Før
justering skal brugeren sikre sig, at der
ikke er hindringer eller personer over eller
under eller i umiddelbar nærhed af sengen
der kan hindre dens bevægelse. Brugeren
skal altid sikre sig at personer ikke
udsættes for klemningsfare.

Advarsel !!!
Hvis sengens højde justeres med
sidegærder fastlåst i nederste position er
der risiko for klemning imellem
sidegærdets bund og sengens understel.
Før justering af sengens højde skal
sidegærder fastlåses i øverste position og
brugeren skal sikre sig , at der ikke er
hindringer eller personer over eller under
eller i umiddelbar nærhed af sengen der
kan hindre dens bevægelse. Brugeren skal
altid sikre sig at personer ikke udsættes for
klemningsfare.

Advarsel !!!
Når sengens nedfældbare sidegærder
hæves/sænkes eller lågerne åbnes/lukkes
er der risiko for klemning imellem sengen
og tilstødende genstande, samt imellem
de bevægelige elementer i sengen.
Brugeren skal altid sikre sig at personer
ikke udsættes for klemningsfare før brugen
af nedfældbare sidegærder og låger.
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Udpakning og identifikation af sengens dele

Låger
Liggeflade

Motor til liggeflade
Motor til højderegulering
Plastkurv

Bremsepedal

Hjul

Understel

Motor til højderegulering

Gavlplader
Fenderhjul

Udpak venligst Deres nye seng med forsigtighed
og kontroller at alle dele forefindes jf. tegningerne.
Kontroller samtidig at alle dele er rene og
ubeskadigede.
I de efterfølgende afsnit refereres der til sengens
dele ved navn. Disse tegninger kan hjælpe Dem
med at identificere de enkelte sengedele.

Fenderhjul

Sidegærde
med låger

Difference mellem Deres aktuelle produkt og
tegningen kan forekomme afhængig af hvilken
sengemodel samt ekstraudstyr De har valgt.
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Betjening af sengens funktioner
Ved brug af håndbetjeningen kan disse funktioner
aktiveres.
Håndbetjeningen er forsynet med børnesikring.
Knappen "Hold to run" skal aktiveres samtidig med
knappen for den ønskede funktion aktiveres.

Advarsel !!!
Når sengens ryglæn, bendel, lårdel,
liggeflade eller højde justeres er der
risiko for klemning mellem sengen og
tilstødende genstande, samt mellem
de bevægelige elementer under
sengens liggeflade.Før justering skal
brugeren sikre sig , at der ikke er
hindringer eller personer over eller
under eller i umiddelbar nærhed af
sengen der kan hindre dens
bevægelse.

Advarsel !!!
Hvis sengens højde justeres med
sidegærder fastlåst i nederste position
er der risiko for klemning imellem
sidegærdets bund og sengens
understel. Før justering af sengens
højde skal sidegærder fastlåses i
øverste position og brugeren skal
sikre sig at personer ikke udsættes for
klemningsfare.

Nedfældbar sidegærde
Sengens sidegærde kan hæves / sænkes ved at
trykke udløserknappen helt I bund med højre hånd
og skubbe sidegærdet op/ned med venstre hånd.
Sidegærdet kan fastlåses I fire forskellige
højdepositioner.

Udløserknap

Låger i sidegærde
Lågerne åbnes ved at udløse snaplåsen i bunden
af sidegærdet og svinge lågen ud.
Når lågen lukkes igen er det nødvendigt at trække
i snaplåsen for at lågen falder korrekt på plads.
Kontroller altid at lågerne er låst forsvarligt inden
sengen tages I brug.
Snaplås

Snaplås
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Aftagelige gavle
Sengens gavle afmonteres ved forsigtigt
at løfte dem (ca. 8 cm) op hvorved de
frigøres af de fire styreskinner.
Gavlene kan monteres igen ved skyde
dem ned i de fire styreskinner. Kontroller
altid at gavlene er korrekt monteret i alle
fire styreskinner inden senges tages i
brug.

Styreskinne

Sengens bremsefunktioner
Bremsepedalen har 3 positioner.
Øverste position:
Mellem position:
Nederste position:

Retningsstyr på to hjul i hovedende.
Neutral (ikke bremset)
Totalbremse på hjulets rulning og drejning.

Rengøringsanvisning
Ved rengøring må sengen ikke være tilsluttet 220 / 240 V.
Produktet må ikke neddyppes eller højtryksrenses med vand eller andre væsker.
Der må kun anvendes neutrale, flydende rengøringsmidler uden opløsningsmidler.

Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse og service af sengen må kun udføres af uddannet personale
- Før ibrugtagning af produktet
Kontroller at alle manuelle og elektrisk bevægelige elementer fungerer korrekt,
og er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
- Efter 3 måneder fra ibrugtagning af det nye produkt
Samtlige bolte, skruer, møtrikker osv. efterspændes.
Kontrol af manuelle og elektrisk bevægelige elementers funktion og sikkerhedsmæssige stand.
- Hvert år
Serviceeftersyn efter kontrolskema indeholdende bl.a. efterspænding af samlinger, smøring af
bevægelige dele, kontrol og sikkerhedstest af motorenes mekaniske tilstand, kontrol af manuelle
og elektriske bevægelige dele, samt generel kontrol af produktets sikkerhedsmæssige stand.
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Tekniske specifikationer
- Elektriske data på transformer / styreboks
Tilslutningsspænding:
Max. strømforbrug:
Intermittent (periodisk brug af motorerne):
Tæthedsklasse:

230 V~, +/- 10%, 50 Hz
2 A.
10% og max. 2 min. / 18 min.
IP X6

- Elektriske data på tilhørende løftesøjler
Tilslutningsspænding:
Max. strømforbrug:
Intermittent (periodisk brug af motorerne):
Tæthedsklasse:

24 V DC
4 A.
10% og max. 2 min. / 18 min.
IP X6

- Symbolforklaring (på motorsystem)
Type B udstyr,
ifølge EN 60601-1

CE mærket

Særskilt indsamling
af elektrisk udstyr

Dobbelt isoleret
transformer

C-tick certificeret

Giv agt

Klasse 2 udstyr
(dobbelt isoleret)

Til indendørs brug

-

Demko godkendt

Termisk afbryder I
transformatoren

- Vægt og tilladelig belastning
Maksimal samlet vægtbelastning
Samlet egenvægt på seng (uden patient)

100 kg.
100 kg.

- Målskitse og typeskilt (standardudførelse)

Typeskilt:

Type: Barneseng
Serienr: 120811-001
Date: 2012-04-16

Beta Care ApS
Krokusvej 4,
DK-8400 Ebeltoft

Max.100kg
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Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring
Beta Care ApS
Krokusvej 4
DK-8400 Ebeltoft
Erklærer herved at følgende produkter:
Beta Care Hospitalsbarneseng
samt målvarianter efter samme konstruktionsprincip.
Varenummer:
BA-220512-xxx
Er i overensstemmelses med
bestemmelserne i følgende direktiver:
Maskindirektivet 2006/42/EF iht. Arbejdstilsynets bekendtgørelse
nr. 612 af 25. juni 2008 om indretning af tekniske hjælpemidler.
Århus d. 10/6-2012 Kristen Riis-Jensen
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