BILAG 2
Punkter i udvidet serviceeftersyn
Et udvidet serviceeftersyn af sengen anbefales, inden sengen overgår fra en bruger til en anden eller
minimum hvert andet år.
Det udvidede serviceeftersyn forebygger uforudsete reparationer og senge ude af drift. Det forlænger
sengens levetid og fastholder brugerens, personalets og de pårørendes sikkerhed.
Et udvidet serviceeftersyn kan ske på hjælpemiddeldepotet eller hos bruger og foretages af kvalificeret
personale.
Noter under serviceeftersynet, hvis der er dele som ikke fungerer optimalt eller hvor der konstateres dele
som skal udskiftes eller udbedres.
Skemaet kan anvendes som et arbejdsredskab under serviceeftersynet samt til dokumentation i intern
servicesystem.
Observerede
fejl og mangler SKAL udbedres, før sengen tages i brug!

For yderligere information om de enkelte punkter i det udvidede serviceeftersyn, se afsnit 6.2

i Servicevejledningen.

Lårdel

Sædedel

Rygdel
HOVEDSEKTION

FODSEKTION
Løftesektion
Hjulsektion
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Foddel

BILAG 2: Udvidet serviceeftersyn - SENG
Vedrører sengemodeller:

OPUS 1CW

OPUS 1DW OPUS S-DW

SN-nr.:

Eget ID-nr.:

Dato:

Alder på seng:

Virksomhed:

Eftersyn foretaget af:

Punkter i udvidet serviceeftersyn - SENG
1

Fjern madras og eventuelt gavle OPUS 1CW OPUS 1DW : Kontroller lameller,
sengebund og –ramme for synlige skader, afskallet lak eller løse lameller.

2

Kontroller at netstik og netledning er tilsluttet kontrolboks og er intakte.

3

Sæt netstik i stikkontakt og kontroller at lampe på kontrolboks lyser (grøn = ok).

4

Kontroller at håndbetjening og dens ledning er tilsluttet styreboks og er intakte.

5

Kontroller at sengen kan køre frit op og ned og at alle funktioner på håndbetjening
fungerer korrekt, uden at ledninger kommer i klemme eller trækkes ud.

X

Noter

a.	Kør liggeflade helt op (80-83 cm over gulv) og ned igen (34-36 cm over gulv).
b.	Kør fodende (lår- og foddel) helt op, helt ned og derefter tilbage til vandret.
c.	Kør rygdel helt op og helt ned igen. Der må ikke være uventet bevægelser eller lyde som
indikere, at der kan være skade på aktuator eller sengs mekaniske dele.
d.	Kør samkørsel af ryg (grøn-knap-funktion) og tjek skift mellem ”samtidig-kørsel” og
”standard-kørsel”. Se Brugsanvisningen.
e.	Kontroller at ledningers længde er passende, og at stik ikke trækkes ud af aktuator/
kontrolboks.
6

Vip rygdelen op:

7

Vip sædedelen op:
a	Kontroller at højdeaktuatoren på løftesektionen er intakt.
b.	Kontroller at højdeaktuatorens spiralledning er ”viklet” omkring tværbøjlen.

8

Vip lår- og foddelene op:
Gennemgå punkt 6 på denne del af sengen.

9
10

Vip fod- og lårdelene ned igen.
OPUS 1CW

tilstand.

OPUS 1DW

Sæt gavlene på sengen og kontroller gavlene og deres

Kontroller at gavle, gavludtræk og skruer er intakte og at gavlene sidder fastspændt.
11

Tag netstik ud af kontakt og hæng det over gavlen OPUS 1CW OPUS 1DW /
sengerammen OPUS S-DW
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a.	Kontroller at alle stik og ledninger til kontrolboksen er tilsluttet og intakte samt monteret
i klips eller ophængt med strips, så de ikke beskadiges, når sengens bevægelige dele
aktiveres.
b.	Kontroller at aktuatorer er intakte, smurte og tilsluttet korrekt (snor i lås rundt om aktuator). Kontroller at O-ringe er intakte samt at split/monteringsbeslag låser korrekt.
Er der problemer med at kunne trykke stikket helt i aktuatorerne, kan det hjælpe at fugte
O-ring med lidt vand. Er der fortsat problemer udskiftes ledning. Se afsnit 7.1.
c.	Kontroller indbygget liggefladeforlænger, pomruller (under liggefladen), gribeklodser
(på overramme på hoved- og fodsektionerne), glideklodser (indvendig i løftesektionen) og
madrasstyr er intakte og korrekt monteret.

X

... Punkter i udvidet serviceeftersyn - SENG
12

Noter

Hjul, bremser og retningsstyr.
a	OPUS 1CW OPUS 1DW OPUS S-DW *Efterse hjulene for urenheder, som kan sætte sig
fast mellem hjulgaffel og hjulbane.
b	OPUS 1CW OPUS 1DW OPUS S-DW *Kontroller om hjulene afgiver rust, er beskadiget
eller sidder løs.
c	OPUS 1CW OPUS 1DW Efterspænd alle dele til forbindelsesleddene til centralbremse
systemet.
d	OPUS 1CW OPUS 1DW Lås hjulene og kontroller at bremserne virker. Med bremserne
aktiveret skal sengen kunne fastholde sin position, også ved let skub på sengen.
e	OPUS 1CW OPUS 1DW Lås hjulene op og kontroller om de kan dreje ubesværet og at
retningsstyr virker.
f	OPUS 1CW OPUS 1DW Kontroller at de to bremsepedaler er forsynet med en rød og
grøn indikatorprop.
g OPUS S-DW Lås ALLE fire hjul op og kontroller bremserne enkeltvis.

13

Skruer, bolte og møtrikker.
a.	Kontroller og efterspænd skruer, bolte og møtrikker, da de kan løsne sig over tid.
b. Kontroller, at bevægelige dele bevæger sig let og uden slør.

14

Kontroller at der er propper i alle rør-ender.

15

Læg madras tilbage i sengen. Tilpas madrasstyr i forhold til den valgte madras.
Se Brugsanvisningen.

16

TILBEHØR: OPUS 1CW OPUS 1DW Kontroller batteri i henhold til specifik vejledning
for den aktuelle batteritype. Vær opmærksom på batterilevetid.
Hvis sengen er forsynet med batteri, vil batteriets tilstand have indflydelse på sengens
elektriske funktioner. Kontroller at de elektriske funktioner fungerer korrekt ved
henholdsvis brug af batterifunktion med og uden tilslutning til netledning. Se det aktuelle
batteris vejledning for yderligere oplysninger om anvendelse, opbevaring, transport
og bortskaffelse. Vær opmærksom på batteriets forventede levetid, som afhænger af
anvendelse, opbevaring og ladning.

17

Kontroller at alle mærkater er på sengen.
Sengen er forsynet med forskellige mærkater, som informerer om korrekt og sikker
anvendelse. Kontroller at mærkaterne er på sengen samt er læselige og intakte.
Mærkater kan genbestilles hos fabrikant. Oversigt over mærkater fremgår i afsnit 9.

*Gælder kun OPUS S-DW, hvis den ikke er monteret i sengeramme.

Fejl og mangler som skal udbedres:

Samlet vurdering (sæt et kryds)
Efter udført udvidet serviceeftersyn er seng:

GODKENDT

IKKE GODKENDT
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Supplerende noter:

BILAG 2: Udvidet serviceeftersyn - SENGEHESTE/STØTTEBØJLE
Vedrører sengemodeller: Sengeheste:

OPUS 1CW

OPUS 1DW

Støttebøjle:

OPUS S-DW

Vare-nr.:

Eget ID-nr.:

Dato:

Alder på tilbehør:

Virksomhed:

Eftersyn foretaget af:

Punkter i udvidet serviceeftersyn - SENGEHESTE/STØTTEBØJLE
1

Kontroller sengehestenes/støttebøjlens generelle tilstand.

2

Kontroller sengeheste/støttebøjle for rust og skader.

3

OPUS 1CW

OPUS 1DW

4

OPUS S-DW

Kontroller at støttebøjlen sidder korrekt og fast i konsol på seng.

5

OPUS 1CW

OPUS 1DW

Kontroller at alle propper er intakte og sidder godt fast.

6

OPUS 1CW

OPUS 1DW

Kontroller om der er løse skruer, bolte og møtrikker.

7

OPUS 1CW

OPUS 1DW

Klap sengehestene op og kontroller at den personale og
brugerbetjente udløser/lås låser korrekt.

8

OPUS 1CW

OPUS 1DW

Klap sengehestene ned igen. Hvis der er mislyde kan de
bevægelige dele smøres med et smøremiddel som WD40
på sprayﬂaske. Brug smørerør for præcis smøring.

9

OPUS 1CW

OPUS 1DW

Kontroller at snaplåse er intakte og sikrer en god tilspænding
omkring sengens overramme.

10

OPUS 1CW

OPUS 1DW

Kontroller at alle sikkerhedsmærkater er på sengehestene.

X

Noter

Kontroller slidte dele i samlinger.

Fejl og mangler som skal udbedres:

Samlet vurdering (sæt et kryds)
Efter udført udvidet serviceeftersyn er sengeheste/støttebøjle:

GODKENDT

IKKE GODKENDT
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Supplerende noter:

BILAG 2: Udvidet serviceeftersyn - TRÆDESIGN
Vedrører sengemodeller:

OPUS 1CW

OPUS 1DW

Vare-nr.:

Eget ID-nr.:

Dato:

Alder på tilbehør:

Virksomhed:

Eftersyn foretaget af:

Punkter i udvidet serviceeftersyn - TRÆDESIGN

X

1

Kontroller trædesignets generelle tilstand (gavl og sengeheste).

2

Kontroller om der er løse skruer, bolte og møtrikker.

3

Kontroller slidte dele i samlinger.

4

Kontroller lås.

5

Kontroller fastspændingsbeslag.

6

Efterse låsepal og glideskinne.

7

Kontroller trædesign for rust i samlinger og skader på træ.

Noter

Supplerende noter:

Fejl og mangler som skal udbedres:

GODKENDT

IKKE GODKENDT
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Samlet vurdering (sæt et kryds)
Efter udført udvidet serviceeftersyn er trædesign:

BILAG 2: Udvidet serviceeftersyn - GALGE
Vedrører sengemodeller:

OPUS 1CW

OPUS 1DW OPUS S-DW

Vare-nr.:

Eget ID-nr.:

Dato:

Alder på tilbehør:

Virksomhed:

Eftersyn foretaget af:

Punkter i udvidet serviceeftersyn - GALGE

X

1

Kontroller galgens generelle tilstand.

2

Kontroller galge for rust og skader.

3

Efterse strop for skader i syninger (bør skiftes hvert 4. år).

4

Efterse triangel for revner (bør skiftes hvert 4. år).

5

Kontroller at alle propper er intakte og sidder godt fast.

6

Fjern galgen og kontroller monteringsbeslaget.

7

Sæt galgen tilbage i beslaget og kontroller, at den sidder sikkert i begge positioner.

Noter

Supplerende noter:

Fejl og mangler som skal udbedres:

GODKENDT

IKKE GODKENDT
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Samlet vurdering (sæt et kryds)
Efter udført udvidet serviceeftersyn er galge:

