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Drift och underhållsanvisning Designline 417
1. Drift
Motordriven höj- och sänkbar tvättställslyftare med integrerad spegel och belysning. Flexibla vatten- och
avloppsslangar döljs bakom ryggskiva / täckkåpa.
Tryck in och håll in knappen för att starta manövreringen.
Släpp knappen när skåpet befinner sig på önskad nivå.
Pos. 1
Sladdansluten handkontroll

2. Underhåll
Tvättställslyftaren är underhållsfri. Smörjning och andra åtgärder är utförda på fabrik för lyftarens hela livstid. Ur
säkerhetssynpunkt bör dock vissa komponenter kontrolleras årligen.
Inspektioner, service och reparationer ska utföras av kompetent personal.
Tag bort föremål från tvättstället innan underhålls- och reparationsarbeten utförs.

3. Funktionsprov
Kör lyftaren ner och upp hela vägen till respektive ändläge. Kontrollera att den löper fritt utan hinder och
klämrisker och utan missljud. Kontrollera att den stannar och står kvar i nedre respektive övre läge.
Kontrollera att inte kablar är skavda, klämda och att ingen risk för skador finns.
Kör upp lyftaren till ändläge och kontrollera att slangarna är tillräckligt långa ovanför fixeringspunkten.
Kontrollera att vägg, tvättställs- och spegelinfästningar är hela. Om lyftaren lutar på grund av sättningar i
vägginfästningarna ska justering göras.
Kontrollera klämskyddets funktion (tillbehör):
Kör ner lyftaren samtidigt som framkanten av tvättstället lyfts upp. Kontrollera att sänkningen stoppas.
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4. Rengöring
Rengör med ljummet vatten och rengöringsmedel. Använd mjuk trasa eller liknande. Efter rengöring ska ytorna
torkas torra för att undvika kalkavlagringar.
Repande rengöringsmedel eller repande verktyg t.ex. stålull får inte användas.
Beakta att produkten innehåller elektriska komponenter.
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