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1. Formål og anvendelse 
1.1 Formål 

Careline 185 er en mobil løfteanordning til sikker løft og overførsel af en person, der ikke er i 
stand til at gå. Careline 185 er designet til overførsler fra en vandret eller siddende position. 
Dette kan være fra gulvet eller sengen, eller fra en siddende overflade til en anden, såsom seng 
til kørestol, eller stol til toilettet. 
Denne løfteanordning er egnet til brug i private hjem og institutioner såsom plejehjem, 
hospitaler og rehabiliteringsfaciliteter. 
 

1.2 Sikkerhedsanvisninger 
Anordningen må kun betjenes eller anvendes af personer, der har den nødvendige uddannelse 
eller viden og erfaring. 
Denne brugsanvisning skal læses omhyggeligt, før enheden anvendes. 
Brug kun apparatet til de formål, der er beskrevet i denne manual. 
Producenten påtager sig intet ansvar for skader af nogen art forårsaget af ukorrekt brug 
og/eller tilsidesættelse af denne brugermanual. 
Udover denne brugsanvisning skal du overholde gældende juridiske retningslinjer for patient 
overførsel. Hvis du er i tvivl, så kontakt repræsentanten for medicinsk udstyr. 
Der må ikke være tegn på slid på enheden eller sejlet. 
Start aldrig en overførsel, hvis der er mistanke om en defekt (f.eks. på grund af usædvanlige 
lyde, løse komponenter osv.). 
I sådanne tilfælde skal anordningen tages ud af drift med det samme.  
Informer straks din forhandler. 

Under løfteprocessen må hjulene ikke låses i den bremsede position. Dette vil gøre det muligt 
for enheden at stabilisere sig under løftningen. Låsning af hjulene under hævning kan medføre, 
at løfteanordningen bliver ustabil, tippet over eller forårsager skade. Liften er ikke beregnet til 
transport over længere afstand. 
 
Enheden kan indlæses op til maksimalt 185 kg (SWL). Denne belastning må aldrig overskrides. 
Hvis den maksimale belastning overskrides, vil der lyde et advarselssignal. Hvis enheden 
anvendes med andre komponenter, er det altid den samlede vægt af alle anvendte 
komponenter, der bidrager til den (SWL) maksimale belastning. 

Første gang du bruger enheden på en patient, skal en fuld risikoanalyse foretaget af en 
læge, sygeplejerske eller terapeut udføres, dokumenteres og registreres. 
Det ansvarlige personale er ansvarlig for at vurdere sikkerheden for andre medarbejdere 
og patienter, før de foretager enhver brug af denne anordning. Hvis der ikke kan opnås 
sikker overførsel, skal der søges alternative overførselsmuligheder. 
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Apparatet må kun anvendes på overflader med mindre end 5° hældning. 

Løft aldrig patienten højere, end det er nødvendigt i den påkrævede løfte situation. 
 
Enheden skal holdes på en normal indendørs temperatur på 2°C til 40°C og ved normal 
luftfugtighed på 40-90%. 
 

1.3 Udpakning 
Careline 185 patient løfteren leveres helt samlet. 
Når batteriet er blevet indsat, skal der være en hørbar Bleep og batteriets lys på løfteren skal 
lyse grøn, det betyder, at liften er klar til brug. 

 
Indhold af æsken: 
1. Careline 185 patient løfteren 
2. Et Li-ion-batteri 
3. Oplader 
4. Brugsanvisning 

 
Kontroller, om alle komponenter er til stede, og om enheden har nogen skade. I tilfælde af 
manglende dele eller mistanke om skader, kontakt venligst din forhandler med det samme. 
 

1.4 Komponenter af lift 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Løft arm med krog 

3-punkts bærehåndtag med krog suspension 

Hånd kontrol 

Løfte Søjle/aktuator motor 

Stik til hånd kontrol 
Nødstop afbryder 

Mast med kontrolpanel 
Nødsænkning 

Løfte motor - Aktuator 

Ben 

Hjul med bremser, baghjul 

Hjul uden bremser, forhjul 

Håndtag 
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1.5 Visuel inspektion før hver brug. 
 

Omsorgsgiveren er forpligtet til at udføre en fuld visuel inspektion før hver brug af 
enheden og være sikker på, at liften og sejlet er i en brugbar og sikker tilstand. 
 

Under den visuelle inspektion skal du sørge for at: 

 Kontrollér, at alle de komponenter, der er vist i fig. 1.4, er til stede og fastgjort eller låst. 

 Kontrollér, om Careline 185-enheden har synlige defekter. 

 Kontrollér, sejlet og bælte stropper for alle synlige defekter, såsom skader eller revner. 
Hvis en defekt er bemærket eller mistænkt, må enheden ikke anvendes. Kontakt venligst 
forhandleren. 

 
2. Funktioner 

2.1 Brug af betjeningspanelet på masten. 
For at styre enheden kan betjeningspanelet på masten eller hånd kontrollen anvendes. 
 

Start-funktion: Hold kort start-knappen ned for at aktivere liften fra parkeringspositionen. 
Benene vil automatisk derefter åbne til arbejdsbredde. Mens dette sker, er det stadig sikkert at 
flytte enheden, så det er klar til brug. Løftearmen vil bevæge sig til den tilsigtede position for 
sejl.  
 
Tips: 
Hvis enheden ikke er blevet brugt for nylig, skal knappen "Start" trykkes to gange for at aktivere 
enheden fra dvaletilstand 
 
Hvis du ved et uheld kommer til at trykker på ‘Start’, afbrydes funktionen ved at trykke på en 
anden knap. 
 

1. Åbningen af benene (betjenes ved hjælp af "Start"-knappen): Hvis du ønsker 
at øge bredden mellem benene, skal du trykke på knappen ‘Start’, indtil den 
ønskede bredde er opnået. 
 
2. Reducer bredden af benene: Hvis du ønsker at gøre benene smallere, tryk på 
den grønne knappen med symbolet med benene (se figur 2), indtil benene er i 
den ønskede bredde. 
 
3. Løft/Sænk løfte armen: Tryk på knappen med pilen op eller ned, indtil løfte 
armen har nået den ønskede højde position. 
 
4. parkeringsfunktion: Efter overførslen skal du kortvarigt trykke på knappen 'P' 
for at placere enheden i parkeringspositionen. Løftearmen vil automatisk 
bevæge sig til den laveste position og benene vil køre ind til den smalleste 
position. I mellemtiden kan du flytte enheden til det ønskede opbevarings sted.  
Meddelelse! Tryk ikke på 'P', mens patienten er i liften/sejlet, da dette vil få liften 
til at sænke patienten til gulvet! 

Figur 2 

3. 

1. 
2. 

4. 
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Sikkerhedsanvisning 
Knappen 'P' findes kun på hånd kontrollen for at forhindre utilsigtet brug af 
parkeringsfunktionen. Hvis der ved et uheld er blevet trykket på 'P' vil 
funktionen straks blive afbrudt ved at trykke på en anden knap. 
 
 
ADVARSEL! Brug kan parkeringsfunktionen når enheden er fri for perso-
ner/patienter. 

 
2.2 Brug af hånd kontrol 

1. Tryk kort på Start-knappen for at aktivere enheden fra 
parkeringspositionen. Benene vil derefter automatisk åbne til den 
korrekte arbejdsbredde og armen vil hæve sig. Mens dette sker, 
er det stadig sikkert at flytte enhed, så den er klar til brug. 

 
Tips: 
Hvis enheden ikke er blevet brugt for nylig, skal knappen "Start" 
trykkes to gange for at aktivere enheden fra dens dvaletilstand. 
Hvis du ved et uheld trykker på ‘Start’, afbrydes funktionen ved at 
trykke på en anden knap. 
 
2. Sådan åbner benene (betjenes ved hjælp af "Start"-knappen): 
Hvis du ønsker at gøre benene bredere, skal du trykke på knappen 
‘Start’, indtil den ønskede bredde er opnået. 
 

3. Reducer bredden af benene: Hvis du ønsker at indsnævre benene, skal du trykke på den 
grønne knap med symbolet af ben (se figur 3), indtil benene er i den ønskede bredde. 
 
4. Løfte/Sænke løftearmen: Tryk på knappen med pilen op eller ned, indtil løfte armen har nået 
den ønskede position. 
 

2.3 Sikkerhedsfunktioner 
Sikkerhedsstop af parkeringsfunktionen 
Parkerings aktivering har en stopfunktion for sikkerhedsdetektering. 
Hvis parkeringsfunktionen er aktiveret, mens patienten, hjælperen, eller anden form for 
obstruktion er inde mellem benene, vil enheden detektere modstanden og gøre et 
sikkerhedsstop. 
 
Nødstop afbryder: 
Den røde nødstop afbryder er placeret på siden af enhedens mast og aktiveres ved at trykke på 
den. Dette vil straks stoppe alle funktioner. Du gendanner enhedens funktioner ved at dreje 
nødstopknappen med uret og give slip. 
 
 
 

3 

Figur 3 

1 & 2 

 4 
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NØDSÆNKNING: 
 
 
 
Denne procedure er kun nødvendig, hvis den elektriske sænkning ikke 
virker, og patienten skal sænkes sikkert. 
Nødsænkning opnås ved at bruge det røde håndtag i den nedre ende af 
aktuatoren, som vist i figur 4. 
Dette bør solidt løftes opad og holdes der, indtil patienten er blevet sikkert 
sænket. Sørg for at aktivere det røde håndtag jævnt.  
 
 

 
 

 

 

SIKKERHEDSANVISNING: 
Hvis det har været nødvendigt at bruge nødstopknappen, eller der er behov for 
nødsænkning, bør apparatet ikke anvendes igen, før du er sikker på, at fejlen er 
rettet. Hvis du er i tvivl, så ring til din forhandler. 
 

 
2.4 opladning 
Enheden drives af et lithium-ion-batteri af høj kvalitet, som ikke bør påvirkes af kapacitetstab 
(hukommelseseffekt). Det anbefales, at Li-ion-batteriet oplades dagligt, når det ikke er i brug, 
eller natten over. Denne procedure vil forhindre en dyb udledning, som kan reducere batteriets 
levetid betydeligt. Dette Li-ion-batteri kan ikke overlades. Der kan købes et ekstra batteri, hvis 
det er nødvendigt. 
 
 
Opladning: 
Fjern batteriet fra enheden. Sæt batteriet  i den  åbne ende af bord/vægopladeren. Sæt 
opladerstikket i stikkontakten. 
 
Når enheden oplades, lyser indikatoren på strømadapteren rødt. Når det er fuldt opladet, vil 
lyset være grønt. 
 
Hvis der påtænkes meget tung brug af enheden, anbefales det, at der købes et ekstra batteri. 
Dette vil undgå den situation, hvor enheden ikke kan bruges på grund af lavt batteri. 
 
Når det opladede batteri er sat helt ind i enheden, vil der være en hørbar Bleep, og 
batterilampen vil lyse grønt. 

 
 
 

Figur 4 
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Sikkerhedsanvisninger: 
 

Oplad Li-ion-batteriet udelukkende ved hjælp af den medfølgende AC-oplader 
eller en anden AC-oplader, der er købt hos din forhandler. 

 
 
I batteri området på liften vil du finde følgende lys: 
 

1. Grønt LED-lys er tændt Batteriet er opladet, og enheden er klar til 
brug. 

2. Rødt LED-lys blinker, 
langsomt akustisk 
signal lyde 

Denne hørbare og synlige alarm indikerer, at 
batteriet har en meget lav kapacitet. Fuldfør 
overførslen, og oplad batteriet med det 
samme. 

3. Rød LED lampe lyser, 
hurtige akustiske signal 
lyde 

Denne hørbare og synlige alarm indikerer, at 
batteriets opladning er helt tom. Oplad 
batteriet med det samme. 
Opladning til fuld kapacitet tager omkring 8 
timer. 

 
Et fuldt opladet batteri skal have nok strøm til at opnå mellem 50 til 70 løft (afhængigt af 
patientens vægt). 

 

3. Brug af liften 

3.1 3 punkts åg og sejl 

Trepunkts ågen på Careline alu lift 185 er udstyret med en affjedrings krog, som kan bruges til 
sejl med stropper. Der er andre muligheder for diverse åg til rådighed, bedes du kontakte din 
forhandler for mere information om tilgængeligheden og brugen af disse åg. 

 

Din forhandler vil med glæde hjælpe dig med at vælge de sejl, der er rigtige og sikre til dine 
behov. 

 

Sikkerhedsanvisninger: 

Plejepersonalet skal sikre, at de vælger det korrekte sejl, der opfylder patientens 
behov og passer til forflytningen. De er ansvarlige for korrekt brug af det valgte 
sejl. Følg instruktionerne for brug af det valgte sejl. Brug ikke et sejl der er bereg-
net til brug med en loftlift, på denne lift.  
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Placering af sejlet omkring en siddende person 

1. Skub sejlet ned over ryggen af patienten ned til den nederste del af ryggen. 

2. Placér sejlets ben stropper på siden af lårene. 

3. Placér benstropperne under lårene, og træk dem ud mellem patientens ben, sørg for at 
stropperne ikke er snoet.  

 

Placering af sejlet omkring en liggende person 

1. Drej patienten på siden. 
2. Placer sejlet over, bag ved hovedet, så midten af sejlet er nede af rygsøjlen på patienten. 
3. Skub sejlet så vidt muligt under patienten. 
4. Vend patienten om på ryggen. 
5. Træk stropperne ud. 

6. Sejlet skal nu være under patienten. 

 

Montering af sejlet på kroge 

 Hvis du vælger et sejl med forskellige længde indstillinger for stropperne, skal du sikre at den mest 
hensigtsmæssige og sikre længde anvendes til patienten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 

Krog til ben strop 

Krog til skulder/krop strop/rem   

Figur 6 
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Bemærk: 

Hvis du beslutter dig for ikke at bruge de længste stropper, anbefaler producenten af Careline 
Alu Lift 185, for yderligere sikkerhed, at lægge stropperne rundt om ågen. 

For eksempel, hvis du beslutter dig for at bruge de kortere stropper, så for ekstra sikkerhed, 
placere de medium og ekstra lange stropper omkring ågens kroge. 

1. Drej ågen, så de to kroge til skulderstropperne er tættere på patienten end 
krogen til ben stropperne (figur 6). 

2. Placer skulder- og ben løkkerne på sejlet omkring de tilsvarende kroge.  Det er 
meget vigtigt, at du sørger for at bruge løkkerne med samme længde på begge 
sider. 

3. Træk løkkerne ned, og sørg for, at stropperne er placeret sikkert over krogene. 

 
For detaljerede monteringsanvisninger for sejl, se venligst den brugervejledning, der følger 
med hvert sejl. 

 

3.2 Forflytnings procedure 
Før forflytningen 

 Planlæg alle trin på forhånd, så patienten befinder sig i liften i så kort tid som muligt. 

 Flyt altid Kørestol, toiletstolen eller andet, så tæt som muligt på liften. 

 Forhandleren anbefaler at udføre forflytningen med benene åbnet i den bredeste 
position. 

 Før du påbegynder at bruge liften, skal du sørge for, at patienten sidder komfortabelt i 
sejlet, og at sejlets tropper sidder sikkert i krogene og rundt om åget. 

 Informer altid patienten før forflytningen, når liften begynder at hæve/sænke sig. 

 

Sikkerhedsanvisninger: 

 Under løfteprocessen skal bremserne på liften frigives. Ellers vil liften ikke 
være i stand til at stabilisere sig selv og den kan miste stabiliteten. Dette 
kan føre til skader. 

 Du skal dog anvende bremserne, hvis patienten har brug for pleje under 
forflytningen. 

 Løft aldrig patienten højere end nødvendigt. 

 Efterlad aldrig patienten uden opsyn i liften, selv i kort tid. 
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Under forflytning: 
1. Hæv løftearmen, indtil patienten er ca. 5-15 cm over sædet. Kontroller, at du ikke 

behøver at justere placeringen af bæltet for bekvemmelighed af patienten. Hvis det er 
tilfældet, skal du lade patienten være på stolen/sengen og foretage de nødvendige 
justeringer, før du fortsætter med forflytningen. Dette sikre, at vægten af patienten er 
sikkert og komfortabelt fordelt i sejlet. 

2. Gennemføre forflytningen, 

3. Sænk patienten til den ønskede placering. 

Tips: 
1. Liften bevæger sig mere forsigtigt, når den trækkes end når den bliver skubber. Dette er 

normalt mere behageligt for patienten og er ofte meget lettere for plejeren.  

2. Ved manøvrering af liften skal benene spredes så bredt som muligt. 

3. Hvis du vil rotere liften, skal du trække i håndtaget med den ene hånd og med den 
anden hånd trykke let i sejlet eller ågen. 

Drej aldrig liften lige ved brug af kun håndtagene, da dette kan få den 
person, placeret i sejlet, til at begynde at svinge ubehageligt.  
Hvis du vil placere patienten på en stol, kørestol eller badestol, skal du 
sørge for, at patientens bagside/ryg rører ved stolens ryglæn, når du 
indstiller den. Dette sikrer, at patienten sidder dybt på sædet efter 
sænkning og forhindrer behovet for at flytte patienten igen. 

Bemærk venligst, at stolen kan vippe baglæns under sænkningen 
(fig. 9). 

 

Løft fra gulvet. 
1. Sørg for, at patientens helbred tillader løft fra gulvet med liften. 

2. Placer en pude under patientens hoved. 
3. Sørg for, at der er tilstrækkelig plads omkring patienten for et sikker og komfortabel løft. 

Hvis dette ikke er tilfældet, skal du placere et tæppe under patienten og, hvis det er 
muligt, flyt dem til en mere passende position. 

4. Hjælpe patienten med at bøje benene og placere sålerne af deres fødder, fladt på gulvet 
5. Spred benene til den bredeste position, som patientens helbred tillader. 
6. Flyt liften om på siden af patienten. Et bælte bør være under de bøjede knæ. Den anden 

over hovedet. Hvis den maksimale benspredning ikke er nok for positionen beskrevet 
ovenfor, løft forsigtigt patientens hoved og puden og skub liftens ben under puden. 

7. Juster højden på løfte armen, hvis det er nødvendigt. 
8. Brug begge bremser på liften. (Husk at frigive bremser før løft)  
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Sikkerhedsanvisninger: 
Brug begge bremser på liften før der foretages løft af en patient fra gulvet, dette 
forhindrer patienten i at blive ramt af bevægelsen af liften. 

 

9. Følg trinene beskrevet i afsnittet "Placering af sejlet omkring en liggende person" 

10. Følg trinene i "Montering af sejlet på kroge". Først skal du placere skulderstropperne og 
derefter ben stropperne omkring de tilsvarende kroge. For detaljerede 
monteringsanvisninger for sejl, se venligst den brugervejledning, der følger med hvert 
sejl. 

11. Informer patienten, inden liften hæves/sænkes. 

12. Løft patienten op fra gulvet. 
13. Så snart selen modtager den fulde vægt af patienten, kan du blive nød til at justere 

placeringen af bæltet for sikkerhed og komfort af patienten. Sænk patienten til gulvet 
og foretag de nødvendige justeringer, før du fortsætter med forflytningen. Dette sikrer 
patientens vægt kan fordeles sikkert og jævnt i sejlet. 

14. Når patienten er løftet over benene på liften, skal du frigive bremserne. 
15. Juster højden på løftearmen til den ønskede højde. 
16. Gennemfør forflytningen. 
17. Sænk patienten til den ønskede placering. 

 

4. Rengøring og opbevaring 

 
4.1 Rengøring 
Brug ikke barske kemiske rengøringsmidler eller slibende materialer. 
Liften skal rengøres før brug med en fugtig klud med almindeligt sæbe og vand. 
Hvis der er behov for en mere intensiv rengøring for at undgå krydsinfektion, kan der anvendes 
et desinfektionsmiddel til hårde overflade. 
 
 
Sikkerhedsanvisninger: 

 I situationer, som er kritiske for infektion, desinficerer du enheden efter hver 
brug for at undgå krydsinfektion. 

 Apparatet må aldrig rengøres med højtryksdamp. 
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4.2 Opbevaring: 
Liften skal opbevares ved en indvendig temperatur på + 2 °C til + 40 °C og normal luftfugtighed 
(40-90 %). Ved opbevaring, anvendes bremserne på liften. 
 
Hvis det forventes, at liften ikke vil blive brugt i en længere periode, skal den opbevares med 
batteriet fuldt opladet og nødstopknappen trykket ned. Dette skulle forhindre batteri tab. 
 
 

5. Sikkerhedstjek og Fejlfinding 
5.1 Sikkerhedstjek 
I overensstemmelse med bestemmelserne i EN ISO 10535:2007 og fabrikanten, skal liften 
inspiceres regelmæssigt af en kvalificeret person (mindst hver 12. måned). Vedligeholdelse må 
kun udføres af kvalificeret service personale, der er autoriseret af fabrikanten. 
 
5.2 Fejlfinding 
Problem Mulig årsag Løsning 

Enheden reagerer ikke 
 

Enheden er i dvaletilstand Tryk på knappen "Start" to gange 

 
 
 
Enheden reagerer ikke på 
kommandoer 

Enheden er i parkposition Tryk på knappen "Start" en eller to 
gange 

Batteriet er ikke helt sat i Tag batteriet ud, og sæt det i igen. Der 
bør være en hørbar Bleep og 
batteriindikatoren skal lyse grønt. 

Batteriet har ingen strøm tilbage Følg beskrivelsen, der beskriver 
opladningsproceduren 

Hånd kontrollen har ingen strøm 
 

 

Benene kan ikke gøres bredere 
end startpositionen 

Efter lang tid uden brug, har ben 
sprednings motoren aktiveret 
sikkerhedsstoppet. 

Udfør start og parkerings funktionerne 
5 gange i træk. Hvis fejlen fortsætter, 
skal du kalibrere enheden igen ved at 
trykke på nødstopknappen og derefter 
slippe den med 1/4 omdrejning. Hvis 
fejlen fortsætter, skal du fjerne 
batteriet og sætte det i igen. 

Løft armen kan kun sænke eller 
hæve/benene kan spredes eller 
køres sammen 

Defekt manuel betjening/defekt 
betjeningspanel 

Hvis fejlen opstår, mens du bruger 
hånd kontrollen, kan du prøve at 
betjene løfte armen/benene gennem 
kontrolpanelet på masten. Hvis dette 
ikke virker, skal du bestille en ny hånd 
kontrol fra din forhandler. 
Hvis fejlen opstår, mens du bruger 
kontrol panelet på masten, kan du 
prøve at betjene løfte armen/benene 
med den manuelle styring. Hvis dette 
ikke virker, bedes du bestille et nyt 
kontrolpanel til masten fra din 
forhandler. 
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Liften giver et advarselssignal 

Defekt batteri Udskift batteriet 

Batteriet er lavt eller ude af kraft Oplad batteriet 
(Se 2.4 Opladning) 

To knapper aktiveres umiddelbart 
efter hinanden. 

Tryk på en knap og giv enheden et 
øjeblik til at reagere 

Enheden er overbelastet Reducer belastningen 

Løfte motoren vibrerer eller 
giver usædvanlige lyde 

Defekt løfte motor Bestil en ny motor fra din forhandler 

 

6. Tekniske Data og Dimensioner 

6.1 Tekniske data 

Løfte egenskaber  

SWL/maks. løfte kapacitet 185 kg 

Antal løfteoperationer under belastning 50-70 med 80 kg 

Anvendelses interval 15%, Max, 2 minutter/18 minutter 

Manuel nødsænkning Ja 

Elektriske detaljer 

Oplader 100-240 VAC 50/601-LZ, maks 0,35 A 

Udgangsspænding 24v 

Batterikapacitet 3,2 ah 

Beskyttelsesklasse 1Px4 

Støj 

LWA under løft/sænkning uden belastning 49 dB (A) 

LWA under løft/sænkning ved maksimal 
belastning 

52 dB (A) 

Beskyttelsesklasse IPx4 

Materiale 

 Pulverlakeret aluminium, stål 
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6.2 Dimensioner  

Maks. Højden af ZAp * 1970 mm 

Mindste højde af aP 500 mm 

Løfte rækkevidde 1470 mm 

Maks. indvendig bredde 870 mm 

Min. indvendig bredde 550 mm 

Centralt affjedrings punkt  

Drejning diameter 1300 mm 

Total vægt 40 kg 

Batteriets vægt 3,2 kg 

 

7. Garanti  
Producenten yder en toårig garanti på enheden og en etårig garanti på 
batterier, hjul og andre sliddele. Kontakt din forhandler i tilfælde af garanti. 
Enheden har en forventet levetid på mindst 8-10 år, forudsat at al obligatorisk vedligeholdelse 
udføres, og at vedligeholdelseskravene er opfyldt. 
  

8. Bortskaffelse 
Produktet indeholder aluminium, Li-ion batterier, elektronik, ABS plast og stål, der kan skade 
miljøet uden passende bortskaffelse. Bortskaf produktet og de gamle batterier separat i en 
særlig indsamlings og retur beholder. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

10. Reservedele og Tilbehør 

Advarsel! -Vær opmærksom på det! 

 Ben højde (13 cm frigørelse min.) 
Sørg for, at benene kan passe ind under 
sengestellet. Forkert brug kan føre til skader på 
ledende inde i stellet og få dem til at blive 
beskadiget. 


