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Anvendelse: 
 

KR HEAVY BED 400 er specielt velegnet til hospitaler. Sengen er udviklet til det bariatiske område, hvor sengen 

er designet til at håndtere en person op til 400 kg med en mærkelast på 450 kg (SWL). 

 
 
 

Sikkerhed: 

 
Mulige fare og anvisninger på at undgå dem. 

 
 
Der er klemningsfare mellem bevægelige dele når sengen betjenes manuelt eller med el. 

 
• Pas på, at ingen kommer i klemme når sengen eleveres. 

• Kig altid på sengen, mens du bruger håndbetjeningen. 

• Sørg altid for, at ingen er i klemme, når sengen betjenes. 

• Kryb aldrig ind under sengen. 
 

 
Fejlfunktion ved manglende vedligeholdelse. 
 

• Overhold serviceinterval. Brug ikke sengen, hvis den er i stykker. 
 

 
Overbelastning. 

 
• Overhold altid sengens max. tilladte belastning – SWL 450 kg. 

 
 
Fejlbetjening. 

 
• Overlad kun håndbetjeningen til en anden, som du ved, kan bruge den og er instrueret i dens 

funktioner. Følg anvisningerne i denne vejledning. 

 
 
 

Støttegreb: 
 

Der er 2 solide og let aftagelige støttegreb på hver side af sengen. 
 

• Bruges som støtte i såvel ligge-, som siddestilling. 

• Bruges også ved ind og udstigning fra sengen. 

• Udløs klikbolt på underside af overramme, for at tage dem af. 
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Gavle: 
 

Hoved- og fodgavl er begge let aftagelige. 
 

Fodgavlen skal tages af ved ind- og udstigning fra fodenden. 
 
 
 

El-forsyning: 
 

Når sengen står på en stue, skal den altid være tilsluttet 230V. 
 

Det er vigtigt, at sengens batteri er fuldt opladet for at sengens funktioner fungerer under transport. 
 
 

 
Batterifunktion: 

 
Fuld opladt er der batterikapacitet op til 5 løft på højden eller hjulløft. 

 
 

 
Rengøring: 

 
Sengen rengøres med en fugtig klud/børste (brug ikke rindende vand, eller højtryksrenser). 

Sengen tåler almindelige rengøringsmidler, samt 4% klor og 70% spritopløsning. 

Sengen skal tørres efter vask. 
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Håndbetjeninger: 

BRUGERBETJENING: Bruges til indstilling af sengens liggeflade. 

 
Grøn knap: Bruges til indstilling af rygdel og lårdel på samme tid for optimal 

sidde/liggekomfort. 

 

Ryg-indstilling 
 
 

 
Lår-indstilling 

 
 

 
Ben-indstilling: Når bendelen eleveres, følger lårdelen med. Samtidig følger 

ben- og lårdel hinanden, når de sænkes. 

 
 
 

Højde-indstilling (44-88 cm). 
 
 
 

PERSONALEBETJENING 1. Bruges kun til KR HEAVY BED 400 med elektrisk breddejustering.  

Må ikke overlades til brugeren. 
 
 
 

Indstilling af liggefladebredde: 
 

• Kan indstilles til madrasbredder: 90-120 cm. 

• Udvendig sengebredde: 101-131 cm. 
 

Ved ud-/indstigning fra siden, indstil da altid sengens bredde til smallest 

mulige position. 
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PERSONALEBETJENING 2 (forprogrammeret). Må ikke overlades til brugeren. 

 

Trendelenburg/Antitrendelenburg: Bruges f.eks. også ved komfortabel 
siddestilling. 

UD-stigning ved fodenden: 

Ved at trykke på udstigning,  kan brugeren hjælpes ud af sengens 
fodende, ved at sengen eleveres i en hensigtsmæssig rækkefølge. 

 
Fodenden køre til lavest mulig position. Når fodgavlen fjernes, kan 
brugeren stige ud af fodenden. Trykkes der fortsat på udstigning vil 
fodenden hæves og hjælpe brugeren op i stående stilling. 

IND-stigning ved fodenden: 
 

Ved tryk på indstigning, starter sengen med at køre ud i 
modtagerposition. 

 
Når sengen er kørt helt ud i modtagerposition og aktiveres igen, 
vil sengen returnere til plan. 

Ud-/indstigning kan til enhver tid stoppes, ved at slippe knappen. 
 

Hvis ud-/indstigningen FORTRYDES, brug da brugerbetjeningen  
til at få liggefladen tilbage i ønsket stilling. 

 
Plan kan også bruges, hvis ud-/indstigning fortrydes. 

 
Hjul- /benløft: Funktioner aktiveres ved ét enkelt tryk, hvorefter 
styreboksen bipper, indtil funktionen er eleveret helt op/ned. 

 

Tryk og sengen står sikkert fast på 4 ben. 
  

Tryk for at køre med sengen 
  

Det er vigtigt at sikre, at sengen efter transport, står sikkert på alle 4 
ben og hjulene er kørt helt op. 

  
  

Plan-/sænkefunktion: Liggefladen bliver plan og sænkes til laveste 
niveau. 
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Eventuelle funktionsproblemer, kan afhjælpes ved at nulstille styreboksen. 

1) Tilslut sengen til netspænding 230V 

2) Nulstil … 

Nulstilling af styreboksen sker ved at trykke samtidigt på   i ca. 10 sekunder.  
Styreboksen udsender et akustisk lydsignal. Hold knapperne inde, til signalet stopper.  

Herefter SKAL alle funktioner køres i laveste position i følgende rækkefølge: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nulstilling af den elektriske breddejustering  
(gælder kun KR HEAVY BED 400 med elektrisk breddejustering) 

Nulstillingen sker ved at trykke samtidigt ned på     i ca. 10 sekunder. 
Styreboksen udsender et lydakustisk signal. Hold knapperne inde til signalet stopper. 

 

Når alle 
funktioner  
er kørt i bund 
er sengen 
nulstillet. 

Herefter SKAL funktionen køres til smalleste position ved at trykke på til alle 3 liggeflader er kørt helt ind. 

Når alle funktioner er kørt i bund, er den elektriske breddejustering nulstillet. 

Ved gentagne behov for nulstilling, skal sengen til service. 
 
 

 
Service og vedligehold: 

 
K.R. Hospitalsudstyr A/S anbefaler, at der foretages et service- og sikkerhedseftersyn af 
sengen mindst én gang årligt. Kontakt evt. en serviceteknikker. 

A) Hjul ned  
 
 

B) 

1 Højde 3 Lårdel 

2 Foddel 4 Rygdel 
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