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Vigtige sikkerhedsregler

Træd ikke på produktet
Må ikke anvendes til at stille sig op på
Må ikke bruges hvis ikke produktet er
forsvarligt fastspændt.
Må ikke bruges hvis produktet er defekt

Advarsel – Fare for at falde ned
Advarsel – Fare for at falde ned
Advarsel – Fare for at falde ned
Advarsel – Fare for at komme til skade.

Bestemmelsesmæssig anvendelse
CareBidets fleksible armlæn anvendes udelukkende til montering på toiletter sammen med et
bidetsæde fra CareBidets. Produktet har til formål at give støtte således brugeren lettere kan
komme til og fra toilettet. De fleksible armlæn kan også kombineres med en forhøjer fra
CareBidets.

I kassen medfølger
2 x Armstøtter
1 x Grundmodul
2 x Hvide møtrikskjuler
2 x Lange bolte inkl. fittings
(hvis bestilt sammen med forhøjer)
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Tekniske specifikationer

Figure 1: Teknisk tegning (mm), CareBidets - Fleksible armlæn

Beskrivelse
Maks bredde
Bredde mellem armstøtter
Højde – fra siddeposition til øverst armlæn
Maks brugervægt
Passer til følgende modeller fra CareBidets &
Aspen Bidets
Modeller

Data
566 mm
485 mm
255 mm
150 kg.
Alle
•
•

Godkendelse/erklæringer
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Armlæn standard.
o Varenr.: 500
Armlæn med indbygget OneTouch
o Varenr.:500OT
CE / Medical Directive 93/42/EEC

Revideret: 25/08/2020

V1

Rengøring, desinfektion & vedligeholdelse
Når du skal rengøre produktet, brug da udelukkende milde rengøringsmidler. Benyt ikke skrappe
midler så som acetone, klor, stærke syreholdige produkter eller skuremidler, da dette kan
beskadige produktet. Tør delene med en hårdt opvreden klud eller svamp med lidt mildt
rengøringsmiddel og tør evt. efter med en tør klud.
Produktet kan desinficeres og rengøres med almindeligt tilgængelige rengøringsmidler. Produktet
desinficeres ved at aftørre alle tilgængelige overflader med desinficerende middel.

Kontroller regelmæssigt om produktet er beskadiget og det generelt er sikkerhedsmæssigt
forsvarligt at anvende. Efterspænd produktet eller tilkald service tekniker såfremt dette skulle
sidde løst.

Betjening af OneTouch-knap (Armlæn OT)
Dette afsnit er kun relevant for Armlæn OT (varenr: 500OT).
Den indbyggede knap for enden af armlænet kan benyttes til at betjene CareBidets model Jasmin
Care/Lotus Care på en mere simpel måde. Med blot ét tryk på knappen og bidetsædet udfører
automatisk det personligt indstillede vaske-og tørreprogram indstillet under Auto 1 i
fjernbetjeningen for CareBidets. Se hvordan Auto 1 indstilles i bruger-og monteringsvejledning for
CareBidets.

Sådan virker det
•

Ledning i bunden af armlænet trækkes ud og tilsluttes fjernbetjenings AUX indgang.

Når du sidder på dit bidetsæde
• Et tryk = Auto 1 program starter – Tryk igen for at afslutte programmet før tid.
Når du ikke sidder på bidetsædet
• To tryk = Natlys (blåt LED-lys) tændes / slukkes

Figure 2: Armlæn med OneTouch-betjening af CareBidets
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Monteringsvejledning
1) Afmontér plasticmonteringspladen fra stålpladen. Gem stålpladen til evt. senere
anvendelse

2) Bolte, skruer og plasticplade skal herefter påmonteres armlænsmodulet.
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3) Bolte placeres i de forberedte huller i armlænsmodulet

4) Herefter skrues plasticmonteringspladen fast til modulet.
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5) Afmontér møtrik og fjederskive.

6) Spændeskive skal blive inderst

7) Montér armlæn på modulet med møtrik og fjederskive
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5) Herefter placeres modulet på toiletkummen og fastgøres med medfølgende fittings.
Plasticpladen reguleres og skrues fast i den ønskede position.
CareBidets er nu klar til at blive monteret.
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