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Installationsanvisning Basicline 433

Produkter
Elektriskt höj- och sänkbara tvättställ
Tvättställsmodul - Basicline 433
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1. Mekanisk uppbyggnad
Tvättställslyftaren består av underhållsfri vitlackerad aluzinkplåt. I
glidramen är ett ställdon monterat som möjliggör steglös justering i höjdled.
En montageplatta med spegel och belysning följer rörelsen.
Tvättställslyftaren kan utrustas med klämskydd som stoppar rörelsen nedåt
om tvättstället hindras i nedåtrörelsen. (Tillbehör)

2. Leveransmoduler

Lyftenhet

Utrustningspaket bestående av
spegelpanel, spegel och belysning.

Tvättställ och blandare

Slangsats (tillbehör)

Säkerhetsbrytare (tillbehör)

Montageplatta
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3. Förberedelser - Infästningsmått
Om väggen består av stående träreglar måste den förberedas med liggande reglar i infästningspunkternas höjder.
Installatören ansvarar för att tillräckliga metoder och dimensioner används för fastsättning i vägg.
Väggens egenskaper, t.ex. porositet, och fästelementens egenskaper avgör vad som är erforderligt.
Tänk på att tvättställslyftaren kan ha en totalvikt på över 130 kg plus dynamiska rörelseeffekter.
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4. Förberedelser - Installation vatten och avlopp
Anslutning av vatten- och avloppsledningar ska utföras professionellt för att förhindra vattenskador.
Det är viktigt att rätt material används och att förläggning och fixering sker korrekt.
Originalanslutningsmaterial och anvisningarna i denna instruktion tillförsäkrar rätt utförande,
om kompetent montör sköter installationen.
Vattenanslutningen ska ske till 1/2" ballofixkoppling.
Den flexibla avloppsslangen har en anslutning på 40 mm.
Fria installationsytor för vatten och avlopp:
Den grå ytan på bilden till höger är fri för installationer.
Vatten- och avlopp i vägg under lyftaren:
Rekommenderad placering ca. 200 mm över golv. (Detta säkerställer bra vattenavrinning och minimal
risk för kollision med användarens fötter. )

5. Förberedelser - Installation av el
Elanslutningen ska göras av behörig elektriker!
Observera!
Hänsyn ska tas till regler gällande el i duschrum. Koppla alltid in jordfelsbrytare till strömförsörjningen.
El för drift av lyftmodul
Tvättställslyftaren ska kopplas till en separat huvudströmbrytare som placeras i badrummet eller dess närhet.
El för belysning
Anslutning för belysning skall kopplas via en lättåtkomlig strömbrytare i lyftarens närhet, alternativt via rummets
övriga belysning.
Placering av el
De grå ytorna på bilden till höger är fria för installation av el.
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6. Montering på vägg
Monteringen ska göras av kompetent personal!
Installatören ansvarar för att tillräckliga metoder och dimensioner används för
fastsättning i vägg. Väggens egenskaper, t.ex. porositet, och fästelementens egenskaper
avgör vad som är erforderligt. Tänk på att Tvättställslyftaren kan ha en totalvikt på över
130 kg plus dynamiska rörelseeffekter.

Observera!
Kontrollera att väggen är plan och lodrät före montering.
Tvättställslyften ska ha en springa på minst 100 mm till angränsande vägg eller
övrig inredning.
Kontrollera att väggen är förberedd för infästning av lyftmodulen.

1. Packa upp lyftmodulen och lägg den plant på golvet.
2. Anslut nätkabeln till ett eluttag och kör lyftaren till toppläget.
3. Placera montagemallen mot väggen där lyftmodulen skall monteras.
4. Placera lyftmodulen på montagemallen. Kontrollera med vattenpass att
lyftmodulen är lodrät och skruva sedan fast i vägg.

Montera montageplattan på lyftmodulen med 4 st M8x16 mm.
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Anslut och montera säkerhetsbrytare för tvättställ. För in
kabeln genom montageplattan.

Anslut kabeln till den vänstra kontakten.
(Kör upp lyftmodulen för att blotta anslutningarna)

För in pinbultarna genom montageplattan och skruva åt med muttrar bakifrån.
2 st mutter M12 + 2 st mutter M6.

Montera belysning på toppen av spegelpanelen med 2 st
kopplingsskruvar. Montera därefter spegelpanel med
belysning på lyftmodul.
Anslut belysningen.

Montera tvättstället på bultarna, fixera med 2 st muttrar
M12. Om tvättställslyftaren inte är utrustad med
säkerhetsbrytare monteras tvättstället med
genomgående bult M12 genom montageskivan. Bult
medföljer leveransen.
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Montera spegel på önskad höjd med hjälp av medföljande
spegelklammer.

Montera blandare i tvättställ.

Montera öglor för infästning av avloppsrör.
2 st öglor M6 med muttrar.

Montera avloppssatsen.
Rörets längd anpassas så att vattenlåset hamnar minst 2
cm från väggen.
1 = Flexibel slang

Fixera avloppsröret med spännbandet genom öglorna.
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Anslut flexibla vattenslangar mellan blandare och
ballofixkopplingar.
Kontrollera att vatten och avlopp är installerat lika bilden.
Provkör tvättställslyftaren till högsta och lägsta läge och
kontrollera noga att inga slangar kommer i kläm eller
lossnar. Spola vatten och kontrollera att inga läckage
uppstår.
Ingående delar
A - Flexibla vattenslangar
B - Flexibel avloppsslang
C - Vattenlås
D - Avloppsrör
E - Vinkelkoppling
F - Två öglor med spännband

7. 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:
Kör ner lyftaren samtidigt som framkanten av tvättstället lyfts upp. Kontrollera att sänkningen stoppas.
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