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Sengebordet er utviklet for hjemmepleie og sykehus, og har flere funksjoner spesielt 
utviklet for disse brukergruppene.

Fold ut sideklappbordet ved å løfte hele platen opp og deretter 
senke den ned til horisontalt plan.

Fell sideklappbordet ned ved å løfte det opp og så la det gli ned 
mot bunnen. Se figur 1.

Høyden på sideklappbordet kan justeres både i oppfelt- og ned-
felt posisjon. Justér høyden ved å samtidig trykke begge låsetap-
pene opp. Låsetappene er plassert på fremsiden og baksiden. Når 
man slipper låsetappene låses sideklappbordet i sin nye posisjon. 
Se figur 2.

Skråstill sideklappbordet ved å trykke inn den nærmeste låse-  
tappen og styr sideklappbordet nedover og oppover. Side-  
klappbordet fungerer nå utmerket som leseunderlag for bok og 
avis.

OBS! Husk å plassere sideklappbordet i horisontal posisjon før 
det felles ned.

Sengebordet kan plasseres på begge sider av sengen. For å bytte 
side; dra skuffen ut til den stopper, løft litt opp og dra helt ut. 
Trykk inn tappene på baksiden og løsne bakplaten. Se figur 3.

Løsne deretter midterste dør ved å skru ut det ene festet. Se 
figur 4.

Montér tilbake baksiden på motsatt side av sengebordet. Tre- 
pluggene øverst på baksiden må settes inn først. Trykk så treplu- 
ggene opp og plassér baksiden i rammen. 

Sett tilbake festet til den midterste døren i sengebordets feste. 
Plassér så den midterste døren i det motsatte festet og senk 
døren til horisontalt plan. Ta bort det løse festet i dørplaten og 
sett tilbake skuffene.
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For å lettere komme til ved rengjøring, ta bort de to skuffene og 
sideklappbordet og vask sengebordet rent. Se figur 5.

Dra ut skuffen til den stopper, løft den opp og dra den ut. Løft ut 
innerskuffen. Sidedekkplaten er festet med låsefester. Løft side-
platen for å skru ut låsefestene på siden av sengebordet. Se figur 
6.  

Sett tilbake sideplaten og sett inn skuffene etter rengjøringen. 

Ved rengjøring av sengebordet, bruk vanlig rengjøringsmiddel og 
svamp, klut, eller en myk børste. Vær nøye med å tørke det tørt 
etter avsluttet rengjøring. Bruk ikke rengjøringmidler som ace-
ton, løsemidler eller såpe som inneholder slipemidler.

Innerskuffene i plast kan håndvaskes eller vaskes i oppvask-
maskin. Unngå høytrykksspyling. De bevegelige delene i senge-
bordet behøver ikke smøring, men må holdes rene for å fungere 
tilfredsstillende. 

Invacare Sonnet Dual skal oppbevares i10–80 % luftfuktighet og 
med romtemperatur på 0–50°. Rommet må være frostsikkert. 

Under transport skal sengeklappbordet være felt ned og døren 
og skuffene være lukkede.
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