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Hævning og  
sænkning af stativ
Ønsket højde justeres
ved hjælp
af fjernbetjeningen
Pil <OP> resp.
Pil <NED>

Justering af 
håndtag
Håndtagene justeres 
til ønsket position 
ved at: 
Knap løsnes, 
håndtagene justeres, 
knap låses.

Kære bruger 
Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugs-
anvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger dit 
Bure Gangbord og hvordan det skal vedligeholdes. 

Vi hos GATE Rehab Development ønsker dig held og lykke 
med dit produkt. Vi hører gerne fra dig, hvis du har kommenta-
rer, spørgsmål eller synspunkter.  
Ring +46 371 – 318 00.

Bruksanvisning Bure

Justering av handtag

Handtagen justeras till önskad position genom att: 
Ratt lossas, justera in handtag
Ratt låses 

Upp

Ned

Min

Max

Höjning/sänkning 
av stativ (El)

Önskad höjd justeras med hjälp 
av fjärrkontrollen
Pil <UPP> resp. Pil <NED> 

Breddning av stativ 
(endast Bure Double)

Önskad bredd (max/min) justeras 
med hjälp av fjärrkontrollen: 
Håll in Pil <vänster> = Minimal 
breddning av benstativ. 
Håll in Pil <höger> 
= Maximal breddning av 
benstativ. 

Justering av armstödsplattor (Hö/Vä)

För optimalt stöd kan Armstödsplattor breddjusteras: 
Ratt lossas, armstödsplattas läge justeras. Ratt låses

Låsning av hjul 

Hjulen låses genom att fotbroms aktiveras.

Upplåsning av hjul 

För att lossa bromsen – återställ.

1. Uttag för batterikontakt
2. Uttag för stickpropp
 (OBS! För att IP-klassning ska gälla så ska 
 stickpropp ALLTID vara ansluten till styrbox)
3. Uttag för fjärrkontroll
4. Uttag för ställdon - höj/sänk
5. Uttag för ställdon - breddning (Endast Bure Double)

OBS! Var noga med att kontakter ansluts till rätt uttag eftersom detta annars 
kan skada ställdon.

Laddning av batteri ska ske då gåbordet inte används. 
(Batteriet kan aldrig överladdas.) Laddning görs genom 
att stickpropp ansluts till eluttag.

Innan första användningen så bör batteriet 
laddas 24 timmar.

Kopplingsschema Styrbox
(Bure El/Bure Double/Bure Extra)

Laddning av batteri 
(Bure El/Bure Double/Bure Extra)
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Højre- og venstrejustering af  
armlænsplader
For optimal støtte kan  
armlænspladerne 
justeres sidelæns: Knap  
løsnes, armlænspladens 
position justeres,  
knap låses.

OBS! Bageste fæste på  
stativ/armlæn kan  
udskiftes (højre mod  
venstre og omvendt)  
for at få en anden spredning. Styretapper på pudens 
underside/bagkant kan også flyttes. Disse indstillings-
muligheder giver mulighed for en individuel tilpasning.



Låsning af hjul
Hjulene låses ved at 
fodbremsen trykkes nedad 
og aktiveres. 

Oplåsning af hjul
Pres opstikkende del af
bremsen ned  
for at løsne  
bremsen.

Forbindelsesskema styreboks

For at håndtere forbindelser ifølge neden-
stående skal styreboksens dæksel tages 
af. Dette gøres ved hjælp af en skruetræk-
ker eller lignende - se særlig mærkning på 
styreboksen.

1. Udtag til motor - hæv/sænk.  
 OBS! Sørg for at kontakterne  
 tilsluttes til rette udtag eftersom   
 dette ellers kan beskadige motoren.
2.  Udtag til fjernbetjening.
3.  Udtag til batterikontakt.
4.  Udtag til stikkontakt (OBS! For
 at IP-klassificering skal gælde, skal
 stikkontakt ALTID være tilsluttet  
 til styreboks).
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Opladning af batteri

LED på styreboks og batteri

•  Stikkontakt tilsluttes til 230V – vægudtag. Opladning  
 starter automatisk, og LED på batteriet blinker grønt.

•  Oplad batteriet i mindst 8t. 

•  Hvis produktet stilles til side, fordi det ikke skal anvendes  
 i længere tid (mere end en uge), anbefaler vi, at batterikontakten  
 tages af styreboksen alternativt at batteriet afbrydes med on/off  
 knappen.  
 På denne måde undgår man risiko for, at batteriet bliver ødelagt 
 idet styreboksen bruger en smule strøm, også når bordet  
 ikke bliver benyttet.

• Styreboks – lyser grønt, når der er spænding fra batteri/
netudtag. 

• Batteri:
• Ved opladning lyser LED 

blinkende grønt
• On/Off For at anvende 

produktet - tryk på <ON>.  
Grøn lampe begynder at lyse/blinke. 
Med <OFF> knappen (hold inde i 5s) kan man afbryde 
batteriet ,hvis produktet ikke skal anvendes i længere tid.

• Når batteriet er fuldt opladet, lyser LED konstant grønt.
• Når batteriet er i normaltilstand/drift, blinker LED grønt 

med UREGELMÆSSIGT interval - 0,5 sek tændt, 4 sek 
slukket.

• Når batteriet skal oplades (resterende kapacitet <25%) 
blinker LED orange/rødt med REGELMÆSSIGT interval - 
0,5 sek tændt, 4 sek slukket.  
 
OBS! Batteriet har en indbygget funktion, som automa-
tisk slukker batteriet, når den resterende kapacitet er 
<20%. LED er da slukket. Batteriet skal nu oplades helt, 
inden elektronikken igen kan anvendes.



Vedligeholdelse 
Anbefales mindst 1 gang årligt.

Generelt 

Bordet føles stift/uden slør. 

Bordet ikke støjer ved manøvrering.  

 

Bordet er plant, og alle hjul er i kontakt med underlaget.  

Bordet ikke er snavset.  

 

Armlænsplader 

Armlænsplader er hele og rene.  

 

Spredning af armlænsplader fungerer. 

 

Håndtag 

Greb er ikke beskadigede/snavsede. 

 

 

Håndtagsindstilling fungerer. 

 

Batteri 

Kontroller at opladningskabel er tilsluttet 

til styreboks 

 

Kontroller at fjernbetjeningen er 

tilsluttet til styreboks 

 

Kontroller at forbindelserne er foretaget ifølge skemaet 

 

Kontroller at batteri, motor og 

styreboks ikke sidder/hænger løst. 

 

Højdejustering 

Hævning og sænkning fungerer. 

 

Bordet virker stabilt ved maksindstilling. 

 

Intet slør mellem vertikalt stativ 

og bundstativ. 

 

Klemmer til højdejustering låser. 

 

Fæstning af elmotor skal være uden slør. 

Regulering af højde med fjernbetjening fungerer. Elmoto-

ren skal gå jævnt og med konstant hastighed. 

 

 

Stativdele 

Ingen mekaniske skader. 

 

 

Ingen ridser. 

Endebeskytter/bundstativ sidder på. 

 

Hjul/bremse 

Hjul ruller let /slidbanen er ikke beskadiget 

 

 

 

 

 

Hjulene er spændt hårdt til bundstativ. 

 

 

 

Blokeringsbremse fungerer på alle hjul. 

 

Håndbremse fungerer.

 

Rens med mild sæbeopløsning/ 

alkoholbaseret rengøringsmiddel 

(ikke petroleumsprodukter). 

 

Rens og udskift, hvis det er skader. 

 

 

Suppler evt. låseknapper/skiver 

 

Rens med mild sæbeopløsning 

(ikke petroleumsprodukter). 

 

Udskift håndtagsgreb. 

 

 

Suppler evt. låseknapper/skiver 

 

 

Suppler med nyt opladningskabel, dette 

skal altid være tilsluttet til styreboks 

(IP65-klassificering). 

Tilslut, evt. suppler med ny 

fjernbetjening. 

 

Se forbindelsesskema i Teknisk manual. 

 

Stram, suppler evt. med nye 

skruekoblinger. 

 

 

Udskift evt. bøsning (i stativ) alt. endemøtrik 

(i forkromet ror). 

 

 

Spænd låseskruer 

 

 

Skift klemmer 

 

Stram det aktuelle fæstningsbånd, 

suppler med skrue/låsemøtrik. 

Kontroller at batteri/fjernbetjening/motor er forbundet 

korrekt ifølge skemaet. Oplad batteriet. Kontakte 

kundetjenesten. 

 

Hvis der er skader, kontakt GATE's 

kundetjeneste. 

 

Suppler med reparationsmaling. 

Supper med nye endebeskyttere. 

 

Rens alt. udskift hjul (OBS! hjulene 

låses altid i bundstativ med 

kemisk låsning af låsemøtrik). Hjulene 

er indkapslede, og vi anbefaler 

ikke at de afmonteres. Udskift i stedet 

hele hjulpakken. 

 

Stram hjulbolte - suppler med 

låsemøtrik alt. Kemisk låsning 

(afhængigt af model) 

 

Udskift hjulpakken. 

 

Juster bremse alt suppler med 

nye hjul.

Kontroller at/om  Foranstaltning 
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Generelle pasningsråd
• Tør gangbord og armlænsplader af efter behov - anvend  
 sæbeopløsning/alkoholbaseret overfladedesinfektionsmiddel. 
 
• Produktet kan rengøres med højtryksrens/maskine, idet 
 elektronikken er IP65-klassificeret. Produktet er imidlertid ikke rustfrit, så  
 derfor kan rengøring i maskine forkorte produktets levetid.

 Udskift defekte dele omgående – skal foretages af kyndigt personale.

 Produktet er kun beregnet til indendørs brug.

Tekniske specifikationer 
Mål angivet for bord med 125 mm hjul.

CE-mærket ifølge MDD 93/42/EEC. 
Testet og godkendt ifølge EN-11199-3/2005

Bure Space  

Art. Nr.  
56-304

Bredde 
78 cm  

Max brugervægt 
150 kg

Længde 
79 cm 

Højde  
90-130 cm

Armlæn/Indermål 
25-50 cm

Bure Ortho
Art. Nr.  
56-317T 

Bredde 
78 cm    

Max brugervægt 
150 kg

Længde 
80 cm  

Højde 
90-130 cm

Armlæn/Indermål 
25-50 cm

Vil du vide mere? 
Kontakt os på: tel +46 371-318 00  
Gate Rehab Development AB
Industrigatan 2 | S-333 75 Reftele    
info@gaterd.se | www.gaterd.se


