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Vigtige sikkerhedsregler  

 
 

1. Træd ikke på produktet og må ikke 
anvendes til at stille sig op på 

Advarsel – Fare for at falde ned 
 
 

2. Må ikke bruges når den er defekt Advarsel – Fare for at komme til skade 
 

3. Må ikke bruges når den ikke er 
forsvarlig fastspændt til toilettet 

Advarsel – Fare for at falde ned 
 
 

4. Tændte cigaretter eller brændende 
materialer må ikke anvendes i 
nærheden af produktet 

Risiko for personskade 

5. Opbevaring & Transport Produktet bør altid opbevares og 
transporteres under tørre omgivelser  

 

Bestemmelsesmæssig anvendelse 
CareBidets toiletforhøjer anvendes udelukkende til montering på toiletter sammen med et 
bidetsæde fra CareBidets. Forhøjeren har til formål at løfte siddepositionen således brugeren 
lettere kan komme til og fra toilettet. Produktet kan kun kombineres med armlæn fra CareBidets 
med varenr. 500/500OT. Produktet opfylder kravene i regulativet (EU) 2017/745, retningslinjer for 
medicinsk udstyr. I tilfælde af alvorlig hændelse opstår i forbindelse med brugen af produktet 
rettes henvendelse til den lokale forhandler eller producenten og den nationale kompetente 
myndighed på rettidig måde. 
 
Kontraindikationer for brug 

• Brugeren vejer mere end 130 kg.  

Garanti 
Vi yder en producentgaranti på produktet i overensstemmelse med vores almindelige 
forretningsbetingelser og vilkår i de respektive lande. Der kan kun rejses garantikrav igennem den 
forhandler, som produktet er købt hos  
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I kassen medfølger 
1 x forhøjer 
2 x bolte  
2 x møtrik 
2 x spændeskive 
2 x tandskive 
2 x gummimuffe, konisk 
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Tekniske specifikationer 
 Forhøjer Standard Forhøjer XL 

Måltegning i mm.  

  
Forhøjer muligheder 
 
4 og 6 cm.  (40 mm / 60 mm) 
 
 

  
 

HMI nr. HMI: 64743(4 cm)  
HMI: 123367 (6 cm)  

 HMI: 82337 (4 cm)  
 HMI: 123368(6 cm) 

Varenr.  600, 601  650, 651 

Maks brugervægt 130 kg.  130 kg.  
Passer til følgende modeller 
fra CareBidets & Aspen Bidets 

AB311, JHC311, JHC 511, 
JHC611 

AB312, JHC312, JHC512, 
JHC612 

Godkendelser/Erklæringer CE / MDR 2017/745 CE / MDR 2017/745 

 
  

40 mm. 

60 mm. 60 mm. 

40 mm. 
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Rengøring, desinfektion & vedligeholdelse 
 
Når du skal rengøre produktet, brug da udelukkende milde rengøringsmidler. Benyt ikke skrappe 
midler så som acetone, stærke syreholdige produkter eller skuremidler, da dette kan beskadige 
plastikoverfladen. 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 servicetekniker såfremt dette skulle 
sidde løst.      
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Monteringsvejledning 
 
 

1. Afmonter alm. 
toiletsæde fra toilettet 

 
2. Afmonter 

plastikmonteringspladen 
fra den rustfri stålplade, 
som følger med bidet-
sædet fra CareBidets 

 
N.B! husk rækkefølge, 
da pladen skal monteres 
igen.    

3. Erstat de eksisterende 
bolte med de 
medfølgende lange 
bolte og montér 
plastikmonteringpladen 
på den rustfri stålplade 
igen. 

 

4. Placér forhøjer på 
toilettet. 
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5. Placér monterings-
pladen ovenpå 
forhøjeren. Spænd 
herefter forhøjeren fast 
til toilettet vha. de 
medfølgende fittings jf. 
rækkefølgen på billedet.  

  

       
6. Justér plastikpladen, så 

den er placerest så tæt 
på cisternen, som 
muligt. Pladen justeres 
ved at løsne skruerne.   

 
7. Montér CareBidets jf. 

betjenings- og 
installationsmanualen s. 
22 pkt. 4 - 11 
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