Montagehandleiding
Verhoogde bedhekken en klemstukken model ZK-991 2.0 - 2.2
voor verpleeg-& ziekenhuisbedden modellen S 962-2,
S 962-2W, S 960-2, S 961-2W, S 961-1, 3082 K, 3080 K, 5380 K in
designvariant „S“

3

1+2

Afbeelding verhoogde bedhekken
Het hoogteverschil met de standaardbedhekken
bedraagt 60 mm.
De verhoogde bedhekken zijn accessoires.
Accessoires:
Pos.

Aant.

1

1

2

1

3

1

Artikelnr.
BG3383/
BG3384/
BG3385
BG1528/
BG1988/
BG1989

Beschrijving
Bedhekkenset,
verhoogd (incl.
matrashouder)
Stootrandenset
(voorgemonteerd)

BG2308

Klemstukken, set

Afb. 1
Montage:
1. Sla de cilindrische pen (4) met een vlak voorwerp naar boven (afb. 2). Zorg ervoor dat de scharniergeleiding
(plastic onderdeel) daarbij niet beschadigd wordt.
2. Druk het ontgrendelingsprofiel naar beneden (richting A) en trek het bedhek er uit (richting B) (afb. 3).
3. Voor het monteren van het nieuwe bedhek moet u het ontgrendelingsprofiel weer naar beneden drukken
(richting A) en beide scharnieren gelijktijdig in de framedwarsprofielen schuiven (richting C) (afb. 3).
4. Sla de cilindrische pennen van het gemonteerde bedhek met een plat voorwerp van boven naar beneden,
zodat de cilidrische pen en de scharniergeleiding in één vlak liggen (detail afb. 3). Zorg ervoor dat de
scharniergeleiding daarbij niet beschadigd wordt.
5. Herhaal stappen 1-4 voor de andere 3 bedhekelementen.
6. Schroef de 4 aanwezige matrashouders (5) van het bed af en monteer vervolgens de verhoogde
matrashouders.
7. Ga na of de verbindingen stevig zijn.
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Montagehandleiding
Verhoogde bedhekken en klemstukken model ZK-991 2.0 - 2.2
voor verpleeg-& ziekenhuisbedden modellen S 962-2,
S 962-2W, S 960-2, S 961-2W, S 961-1, 3082 K, 3080 K, 5380 K in
designvariant „S“
Om de naleving van de norm IEC 60601-2-52 bij bedden met verhoogde bedhekken te garanderen, moeten er aan
het hoofd- en voeteneinde telkens 2 klemstukken worden bevestigd.
Accessoires:
Pos.
Aant.

Artikelnr.

Beschrijving

6

2

KT2570

Klemstuk rechts

7

2

KT2571

Klemstuk links

8

4

F2704

Klemstukbeugel

9

4

SR2335

Kruiskopschroef A2, M4x25 ISO 7380

10

4

SR2334

Dopmoer A2, M4 DIN 986

6/7

KT2570
Klemstuk rechts

11
KT2571
Klemstuk links

9

8
Montage:
10

8. Draai de kruiskopschroef (9) los en verwijder, de dopmoer (10) en de
klemstukbeugel (8).
9. Steek de betreffende klemstukken (6/7) rechts en links op de HPL-

12

plaat (12) en schuif ze op de buiskap (11). Denk eraan dat de
uitsteeksels van de klemstukken naar binnen moeten wijzen en dat
de insnijding van het klemstuk stevig moet vastzitten op de HPLplaat, om het tegen ongewenst draaien te beveiligen (afb. 5).
10. Schuif de klemstukbeugel (8) over de buiskap (11) op het klemstuk
(6/7).

Afb. 4

11. Steek de kruiskopschroef (9) door de klemstukbeugel (8) en het
klemstuk (6/7) en zet deze vast met behulp van de dopmoer (10).
12. Herhaal stappen 8-11 aan het hoofd- of voeteneinde voor het
bevestigen van de andere klemstukken.
13. Ga na of de verbindingen stevig zijn.
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