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Sikkerhetsregler
Les bruksanvisningen og følg den. 

Advarsel: Det er klemfare når sengen senkes fra hevet posisjon.

!   Se alltid på sengen når du bruker håndbetjeningen.

!   Påse at ikke noe eller noen er i klemme når sengen betjenes.

!  Overlat kun håndbetjeningen til en som du vet kan bruke den.

!   Kjør helst sengen i bunn før den forlates.

!   Bruk ikke sengen dersom den er i stykker.

!   Kryp aldri inn under sengen.

!  La aldri barn leke med eller betjene sengen. 
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Regulere opp.
Regulere ned.

Grønn knapp
Grønn knapp, sittestilling.
Regulere rygg- og lårdel opp og ned.

Ryggdel
Ryggdelen reguleres separat.
Regulere ryggdel opp og ned.

Lårdel
Lårdelen reguleres separat.
Regulere lårdel opp og ned.

Leggdel
Leggdelen reguleres separat.
Regulere fotdel opp og ned.

Høyde 
Hele sengen reguleres i høyden.
Regulere sengen opp og ned.

Betjeningspanel

Opus pleieseng Brukerveiledning

Reset funksjon

Feil i elektronikken kan resettes ved 
å trykke på håndbetjeningen. 

Begge de viste knapper skal akti-
veres samtidig, slik at det kommer et 
pipe-signal.  

Hold knappene inne til  signalet stop-
per. (ca. 5-10 sek.). 
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Nøytral
Hjulene er frikoblet slik at  
de triller og roterer fritt.

Grønn = Kjør
Bremsen er frigjort. 2 av 
hjulene er låst i slik at de  
ikke roterer. Brukes når sen-
gen skal transporteres.

Rød = Stopp
Hjulene er låst slik at de ikke 
ruller og ikke kan rotere.

Sentralbrems
Opus kan leveres med sentralbrems. 

Sengeforlenger
Opus 1 har innebygget sengeforlenger. Det betyr at sengeflaten kan 
forlenges inntil 220 cm, 10 cm i hver ende av sengen.

1. Løs fingerskruene under sengesidene i begge ender av sengen.

2. Trekk gavlbeslaget ut  til stopp og skru til fingerskruene.

3. Løs fingerskruene under madrassbøylen i fotenden.

4. Trekk madrassbøylen ut til ønsket lengde stram fingerskruer.

2

1

4

3
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1

Løftebøyle

Sengegrind

Løftebøylen monteres i sengens hodeende. 
Den kan plasseres på høyre eller venstre side.
Se til at låsebolten plasseres i et av sporene.

1. I hodeende plasseres sengegrinden i hullet i sengens sidevange. Sen-
gegrindens låse klammer settes på sengevange.

2. Spenn låsekrokene slik at sengegrinden sitter fast. 

3. For å felle sengegrinden ned, trykkes utløserhåndtaket  
ned slik at sengegrinden frigjøres. 

4. Vær spesielt oppmerksom på at feil bruk av sengegrinden 
kan medføre klemfare. Når sengegrinden felles ned skal man  
holde hvor det er merket ”GRIB HER” på sengegrinden. 

31 2
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120 cm 110 cm 90 cm

Opus i 5 bredder

Sengegavlebeslag 2015 design

85 cm 80 cm
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Støttegrep leveres i 3 modeller

Bremser
Sengen kan leveres  
med 4 bremsehjul. 

Bremse frigjort

Bremse låst
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Sengelampe Infusjonsstativ

Støttegrep A Støttegrep B

Støttegrep C
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Sengegrinder integrert
Betjening av intregrerte sengegrinder.

Sengegrind opp
Løft sengegrinden opp til den 
går i lås. Man kan også løfte i 
en ende av sengegrinden om 
gangen.

Sengegrind ned
Løft sengegrinden litt opp og 
før låsegrepet tilbake. Nå kan 
sengegrinden senkes. Man kan 
senke en ende av sengegrin-
den om gangen.

• OPUS Pleieseng kan 
rengjøres med alminnelige 
rengjøringsmidler. 

• Liggeflaten kan løftes opp, 
det letter arbeidet. 

• Sengen må IKKE vaskes med 
høytrykksspyler. 

• Den skal tørkes etter vask.
• Det elektriske systemet på 

Opus er i tetthetsgrad IP66.

• Materialene i sengen tåler 
de fleste rengjøring og 
desinfeksjonsmidler som 
vanligvis benyttes innen 
helsesektoren.

• Materialene i seng og el. 
anlegg tåler varmt og kaldt 
vann, avfettningsmidler og 
teknisk sprit. 

• Organiske løsemidler (halo-
gener, hydrokarboner) må 
ikke brukes.

• Det anbefales å vaske  
sengen for hånd. 

• Sengen kan maskinvaskes 
og spyles under visse forut-
setninger. Se teknisk doku-
mentasjon for nærmere 
beskrivelse.

Rengjøring av Opus  Pleieseng

Opus pleiesengBrukerveiledning
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4 5 6

Trekk kabellåsen ut og trekk ut 
kontakten til  legg- og lårmotor.

Ta kontakten ut av strekk-avlastnin-
gen og ta ut stikket til løftemotor.

Sete-delen felles opp.

10 11

Støttestang settes mellom hode- 
og bendel. Gavlbeslagene felles 
ned.

Gavler eventuelt sengegrinder 
henges på plass. Løftebøyle 
plasseres i røret i bunnrammen. 
Sengen står nå i transportstilling. 

7 9

Fest kontaktene i holderne. Liggeflaten trekkes tilbake og løftes 
av. Først hodedelen og der etter 
bendelen.

Delene plasseres 
på hver sin side  
av underrammen.  
Se fargekode.

8

1 3

Kjør liggeflaten opp i knehøyde  
og lås bremsen. Ta av gavler.

Fest håndbetjeningen på ligge-
flaten og fest net t  led ningen på 
madras stopperene.

Løft ben-liggeflaten opp.

2 31
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Løft liggeflatene på plass og 
skyv dem sammen. Påse at de 
fargede merkene plasseres mot 
hverandre.

Kontaktene tas ut av holderen og 
settes inn i motorene.

Løft ben-liggeflaten opp.

10

Monter gavler, sengegrinder etc.

2

7

Sett kontakten i løftemotoren og 
fest denne i strekkavlastningen.  

Sett kontakten i lår- og leggmoto-
ren og trykk låsen inn.

8

Lås sengens bremser. Fell opp gavlbeslag og før støtte-
stangen inn i holderen.

Løft liggeflatene ned fra under-
stellet. 

6

1 3

9

Ta løs nettledningen og påse at 
liggeflatene er skjøvet helt sammen. 
Legg ned setedelen og test sengen.

10
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Liggeflate Opus 85 Opus 90 Opus 110 Opus 120 Opus Kort

4 delt - elektrisk innstilling X X X X X

Lengde 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm 180 cm

Bredde 85 cm 90 cm 110 cm 120 cm 80 cm

Høyde liggeflate  36-84 cm 36-84 cm 36-84 cm 36-84 cm 36-84 cm

Maks brukervekt 185 kg 185 kg 185 kg 185 kg 145 kg

Maks løftekapasitet (SWL) 220 kg 220 kg 220 kg 220 kg 180 kg

Seng Opus 85 Opus 90 Opus 110 Opus 120 Opus Kort

Lengde utvendig 214 -234 cm 214 -234 cm 214 -234 cm 214 -234 cm 194 -204 cm

Bredde utvendig  98 cm 104 cm 124 cm 134 cm 93 cm

Frihøyde 165 mm 165 mm 165 mm 165 mm 165 mm

Vekt Opus 85 Opus 90 Opus 110 Opus 120 Opus Kort

Understell 14,0 kg 14,0 kg 14,0 kg

Understell med
sentralbrems

18,5 kg 18,5 kg 21,5 kg 21,5 kg 18,5 kg

Sakseløft 25,0 kg 25,0 kg 25,0 kg 25,0 kg 25,0 kg

Overramme hovedende 
-avtagelig ryggdel

29,5 kg
5.6 kg

30,5 kg
6 kg

33,0 kg
9,0 kg

34,5 kg
10,0 kg

28,5 kg
5.0 kg

Overramme fotende
- avtagelig bendel

28,5 kg
5,2 kg

29,5 kg
5,5 kg

35,0 kg
7,0 kg

36,5 kg
8,0 kg

27,5 kg
5,0 kg

Gavler 2 x 6,25 kg 2 x 6,25 kg 2x8,0 kg 8,7 kg 2 x 6,2 kg

Total vekt uten madrass 119,0 kg 120,0 kg 131,0 kg 135,0 kg 111,0 kg

Teknisk data

Elektriske data Opus 85, 90, 110, 120
Linak el-system 
Kontrollboks 1 x CB6 ”openbus”
Actuator 1 x LA31 høyde
Actuator 3 x LA27
Håndbetjening 1 x HB85
Tetthesgrad IP66

Elektriske data
Elektriske data Opus K180
Linak el-system
Kontrollboks 1 x CB09
Actuator 4 x LA31
Håndbetjening 1 x HB75
Tetthesgrad IP66

Støynivå
Sengen støyer mindre enn  51 dB,  
ved normal bruk.
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forebygging av sykefravær

oppfølging av sykmeldte

kurs og opplæring

arbeidspraksis og formidling

regnskapstjenester

velbekomme!

mekanisk

emballasje

søm og profilering

lagertjenester

tekniske hjelpemidler

Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70•
www.varodd.norehab@varodd.no •

Postboks 8343 4676 Kristiansand•
• 4626 KristiansandRigedalen 41


