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Användarmanual Manuella tvättställ

Produkter
Manuellt höj- och sänkbara tvättställ
Tvättställskonsol - Basicline 403
Tvättställslyft - Basicline 406
Tvättställsmodul - Basicline 401
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1. Introduktion
Vi har nöjet att leverera ett manuellt höjdjusterbart tvättställ.
Endast behöriga personer får använda produkten!
Behörighet innebär skyldighet att ta del av instruktionerna, samt att följa dem. Det är mycket viktigt att ni läser och
förstår instruktionerna innan ni använder produkten. Om ni har frågor - kontakta er leverantör.
Denna instruktion ska finnas tillgänglig för berörd personal, förvaras på skyddad plats och ska åtfölja produkten, om
den övergår till annan installationsplats eller annan bostadsägare.
Korrekt användning, manövrering, inspektioner och underhåll är avgörande för effektivt och säkert arbete.

2. Försäkran om överensstämmelse med EU-Direktiv
Denna produkt är CE-märkt och försäkras därmed vara i överensstämmelse med de grundläggande kraven gällande
funktion och säkerhet, i enlighet med de aktuella Maskindirektiven. Separat ”EG-Försäkran om överensstämmelse”
återfinns i separat dokument.

3. Avsedd användning
Produkten är avsedd att skruvas i vägg och fungerar som upphängning för tvättställ. Höjden på tvättställ och i
förekommande fall spegel och belysning kan manuellt justeras till en bekväm placering.
Användningen ska ske inomhus under normala bostadsförhållanden beträffande temperatur, fuktighet och
belysning.
Det är absolut förbjudet för personer att vistas på tvättstället, eller att använda tvättstället som uppresningsstöd.
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4. Tekniska data

Passande tvättställ

Max vikt: 40 kg
Max bredd: 600 mm
Max djup: 600 mm
Infästning: Tvättställ med
bultmontage CC 280 mm

Max vikt: 12-18 kg
Max bredd: 600 mm
Max djup: 600 mm
Infästning: Tvättställ med
bultmontage CC 280 mm
eller CC 350 mm

Max vikt: 40 kg
Max bredd: 600 mm
Max djup: 600 mm
Infästning: Tvättställ med
bultmontage CC 280 mm

Totaldjup från vägg

36 / 120 / 220 mm

110 mm

37 mm

Lyftmodell

Manuellt steglöst ställbar
tvättställsenhet. Justering
med hylsnyckel

Manuellt ställbar
tvättställsenhet. Justering
med gasfjäder. Ställbar i
intervall om 12 mm

Manuellt ställbar
tvättställsmodul med
spegel och belysning.
Upphängd på väggskena,
ställbar i intervall om 50
mm

Bredd

600 mm

602 mm

600 mm

Montering

Väggmonterad

Väggmonterad

Väggmonterad

Höjdinställning

300 mm

190 mm

250 mm

Maxbelastning tvättställ

100 kg*

50 kg*

100 kg*

VVS anslutningar

Flexibla vattenslangar och
avloppsslang med
vattenlås (Tillbehör)

Flexibla vattenslangar och
avloppsslang med
vattenlås (Tillbehör)

Flexibla vattenslangar och
avloppsslang med
vattenlås (Tillbehör)

* Utbredd last på tvättställ
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5. Säker användning
Produkten är konstruerad för att förebygga och undvika skador och olyckor. Det är ändå mycket viktigt att
användaren är väl instruerad i sättet att installera och handha produkten.
I det följande avses med tvättställskonsolen och dess påmonterade tillbehör såsom tvättställ och i förekommande
fall spegel och belysning.
Använd tvättställskonsolen endast till det den är avsedd för.
Handhavandet måste ske på ett sådant sätt att risk för skador på person och egendom inte uppstår.
Tvättställskonsolen får endast handhas av personer som läst och förstått dessa instruktioner och har
behörighet för att använda den.
Tänk på att du som användare har ansvar för att ingen kommer till skada.
Tvättställskonsolen och arbetsområdet måste vara i fullgott skick. Tvättställskonsolen får ej användas om
skador eller fel uppkommit som påverkar drift- och funktionssäkerheten.
Vid höjdjustering, observera klämrisk mellan tvättställskonsolen och intilliggande bänkar och skåp.
Endast laster som är stabilt och säkert arrangerade får hanteras.
Förändringar av tvättställskonsolen som påverkar drift- eller funktionssäkerhet är inte tillåtna.
Överbelasta inte tvättställskonsolen och ge akt på att lastfördelningen är den rätta.
Det är absolut förbjudet för personer att vistas på tvättstället eller att använda tvättstället som
uppresningsstöd.
Tvättställskonsolen ska årligen genomgå kontroll i syfte att förebygga olycksfall.
Skyltar och märkningar får ej avlägsnas eller göras oläsliga.
Vid inspektioner, service och reparationer ska det ej finnas last på tvättstället.
Installation, service och reparationer får endast utföras av personal som har erforderlig kompetens.
Endast originalreservdelar ska användas vid utbyte av delar. Vårt garantiåtagande kan annars upphävas i
sin helhet.
Ändra eller modifiera aldrig några komponenter som på något sätt kan påverka produktens säkerhet och
stabilitet.

6. Lastfördelning och sidokrafter
Grundkravet på lastfördelning:
100 % av märklasten utbredd över hela tvättställsytan, med tyngdpunkten i tvättställsytan.
Sidokrafter tillåts ej.
Sidokrafterna uppstår t.ex. genom att man trycker mot Tvättställslyftaren. Det är mycket svårt att kontrollera hur
stor den aktuella sidokraften är, så största försiktighet måste alltid iakttagas. Säkerhetsåtgärder kan krävas på eller
intill tvättställskonsolen. Diskutera lämpliga åtgärder med installatör eller med skyddsombud,
arbetarskyddsbesiktningsman eller motsvarande. Vi rekommenderar att en Riskanalys enligt Maskindirektivet
upprättas för den aktuella arbetssituationen.
Om tilläggsutrustning monteras av brukaren måste tillverkaren kontaktas för godkännande av
belastningsförhållandena.

7. Anvisningar för återanvändning
Vid återanvändning av produkten ska den rengöras, besiktigas och funktionskontrolleras innan den sätts upp på den
nya platsen.
Vid ny installationsplats ska förnyad riskanalys utföras.
Produkten är tillverkad av återvinningsbara material eller av material som kan återanvändas.
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