
Assembly Instruction FloorLine LTC
Requirements
1) Mains Power Outlet/Power -point
2) 5mm Allen Key for countersunk bolts
3)  13mm Spanner/Socket Wrench
4) 2 people for assembly

The bed is delivered, folded and packed in one carton 
with it’s own handset. Ensure the bed carton is 
received in the correct upright position, as marked on 
the carton.

Remove the 2 centre platform lanyard pivot
pins (one on either side) of the centre hinge.

1 3

Place Head Pedestal End (the side with the green 
castor) against a wall. One person must support the 
bed from prematurely unfolding. The second person 
uses the 13mm spanner, to remove the two foot end 
screws.

2

Re-insert the 2 locking lanyard pins, to lock the 
mattress platform into a flat position. 

6

  Raise the Head end and foot end pedestal on each 
side into an upright position and re-fit the two 
screws. (2 on each side)

7

Remove on 
both sides

Bed Serial 
Number, located 
on beam under 
Mattress Platform

Head & Foot End 
Pedestals Green Steering 

Directional Lock 
Castor (1)

Red Braking Castors (3) Electric Kneebreak

Electric Backrest

Mattress Retainers (4)

 Standing either side of the centre section, unfold the 
mattress platform. Take care not to trap fingers 
when unfoldning!   

5

Unfold

 Unlatch the metal transport latch that holds the beams 
together, located on one side, near the red castors. 
(One person still supports the bed from unfolding)

4

UnlatchRemove on 
both sides

Insert

 Plug the Mains Power Cable into the Power-Point/Wall Socket 
and start using the bed. NOTE: Back-Up Battery (if fitted) will 
take 24 hours to charge, before it can be used.

8

Attach the mattress retainers on both sides of the 
bed. 2 on each side.

Attach



Monteringsinstruktion – FloorLine LTC
Detta behövs!
1) Ett eluttag/en spänningsenhet
2) En insexnyckel på 5 mm för försänkta skruvar
3)  En hylsnyckel på 13 mm för Nyloc-muttrar.
4) 2 personer för montering

Sängen levereras ihopfälld och packeterad i en kartong. 
Se till att kartongen är levererad i korrekt position så 
som markerat på kartongen. 

Ta bort de två sprintarna (en på varje sida).

1 3

Placera sängens sida med gröna hjul mot väggen. En 
person måste supportera sängen från att veckla ut sig. 
Den andra personen använder insexnyckeln (13 mm) 
för att ta bort skruvarna på båda sidor av sängen. 

2

Sätt tillbaka sprintarna (en på varje sida) för att  låsa 
madrassplattformen i plant läge.

6

Fäll upp huvudändan och fotändan på sängen till en 
upprätt position och skruva tillbaka skruvarna i hålen. 
(2 på varje sida)

7

Ta bort på 
båda sidor

 Stå en person på varje sida av sängen och veckla 
försiktigt ut madrassplattformen. Var försiktig 
så att ni inte klämmer några fingrar under 
utfällningen!

5

Veckla ut

Lossa haken som håller sängen samman (finns på 
ena sidan av sängen nära de röda hjulen) En person 
supporterar fortfarande sängen från att  veckla ut sig.

4

LossaTa bort på 
båda sidor

Sätt 
tillbaka

 Sätt in elsladden och börja använda sängen! OBS! om du har 
ett back-up-batteri tar det 24 timmar att ladda innan sängen 
kan användas. 
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Sätt dit de 2 madrasshållarna på varje sida av sängen. 

Sätt dit

Sängens 
serienummer, sitter 
på balken under 
madrassbasen

Huvud- och fotgavlar
Grönt styr-/
riktningshjul (1)

Röda bromshjul (3)

Elektriskt knästöd

Elektriskt 
ryggstöd

Madrasshållare (4)


