Monteringsanvisning
•
R2D2 toalettseteløfter

R2D2 toalettseteløfter med U-ramme

Faste armstøtter

Seteplate

Tilkobling håndkontroll

Bunnramme (U-ramme)

Løftemoduler

Innhold i eske:
Pos.: Beskrivelse:
1
Løftemoduler
2
Bunnramme
3
Justerbare føtter
4
Koblingskabel m/dekklist
5
Festeelementer for bunnramme
6
Seteplate
7
Festelementer for seteplate
8
Sett av sikringsvinkler
9
Monteringsanvisning
10
Bruksanvisning

Antall:
2
1
4
1
1
1
1
1
1
1
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1.

Montering av bunnramme
Bunnramme underside

Bunnramme overside

1.

Ta ut høyre og venstre løftemodul fra esken

2.

Velg ønsket alternative festepunkt og skru sammen
bunnramme og løftemoduler løselig

3.

Monter justerbare føtter på bunnrammen

4.

Trekk ut kontaktene for motor i fremkant underside på
begge løftemoduler

5.

Koble løftemodulene sammen med koblingskabel og legg
denne i sporet på bunnramme.

6.

Når kontaktene er koblet sammen, stram til boltene for
begge løftemoduler, påse at de står i samme posisjon.

Tips: Løftemoduler kan justeres fremover/bakover ca. 2 cm.
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2.

Montering av seteplate

Løsne boltene

3.

Monter seteplate som vist på tegning, og stram løselig til

Tilpassing og justering
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plasser R2D2 over toalettskålen
Plugg inn R2D2 i egnet strømuttak
Kjør R2D2 i laveste posisjon
Juster høyde på seteplate til ca. 3 cm over toalettskål og stram til skruene
Finjuster eventuelt R2D2 med de justerbare føttene på bunnramme
Legg dekklist for koblingskabel i sporet i bunnrammen
VIKTIG! Hvis brukeren er tung eller bruker stor kraft på armlen ved forflytning må de
medfølgende sikringsvinkler monteres. Disse monteres i bakkant av hver løftemodul og
forankres mot gulv med bolter eller lim (Tech-7 eller lignende).

Tekniske data
Spenning:
Strøm:
Kapsling:
Brukervekt:

230V
0,75 A
IP66
150 kg

Dette produktet importeres og omsettes av:

Medema Norge AS
Postboks 133
1483 Skytta

Produsent, importør og forhandler er ikke ansvarlig for feil bruk av produktet, og de skader dette
måtte medføre på personer og eiendom.
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