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Product informatie
Product:
Art.No:
EDP No:
Fabrikant:

In hoogte verstelbaar bad
40-14145
40-14145-7
Ropox, DK-4700 Naestved, Tel +45 55 75 05 00

Gebruikershandleiding
Een in hoogte verstelbaar bad is geschikt voor het baden en verschonen van kinderen en
volwassenen tot een gewicht van 250 kg.
Het bad is geschikt voor plaatsing in thuissituaties, dagverblijven of instellingen. Het biedt de juiste
werkhoogte voor de hulpverlener en een mogelijkheid voor het maken van een transfer door de
gebruiker.
Het bad is in hoogte verstelbaar door de knopjes
up en
down op de afstandsbediening in te
drukken. Zie de gebruikershandleiding.
Waarschuwing!! Bij plaatsing van andere producten vlak bij het bad, is er kans op beklemming bij het
omhoog of omlaag brengen van het bad. Zie de gebruikershandleiding.
Installatie
Zie de installatiehandleiding.
Onderhoud
Zie de bijgesloten onderhouds- en schoonmaakinstructies.
Schoonmaken
Zie de bijgesloten onderhouds- en schoonmaakinstructies.
Technische gegevens
Product:
Art.No:
EDP No:
Voltage:
Hoogte:
Lengte x breedte:
Materiaal:
Behandeling:
Max. belading:
Fabrikant:
Prijs:
Garantie:

In hoogte verstelbaar bad
40-14145
40-14145-7
230 volt, 50 Hz, max 0,8 Amp.
bad 65 – 95 cm, douchemengkraan 78 – 108 cm
180 x 80 cm
Frame: naadloze stalen buizen St.37
Plaatstaal, gepoedercoat wit, RAL 9010 mat
250 kg, zie gebruikers handleiding
Ropox, DK-4700 Naestved, Tel +45 55 75 05 00
Zie geldige prijslijst
Zie algemene leverings- en verkoopvoorwaarden

Magnetische Motor Kit
Aandrijfmotor
IP64
Afstandsbediening
IP66
Bedieningseenheid
IP66
Reserve onderdelen
97000591
97000539
97000538
97000533
95041250
95180512
97001318
97001319
97001370
97001371

Aandrijfmotor
Parallelle bedieningseenheid
Afstandsbediening
Hoofdkabels voor aansluiting op de bedieningseenheid
Bout M12x50
Slotbout M12
Thermostaatkraan
Uitloop voor thermostaatkraan
Handdouche
Doucheslang

Accessoires
40-14105-7
40-14120-8

Douchebrancard
Houder voor handdouche
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Maatvoering

Baddiepte: 42 cm
Maatvoering in cm
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Gebruikershandleiding
Het bad is in hoogte verstelbaar door middel van het indrukken van de knoppen op
de afstandbediening.
omhoog en
omlaag.
De verstelbaarheid is van 65 – 95 cm.
Note! Maximale belasting is 400 kg, inclusief het water in het bad. In de grotere
baden kan het gewicht van het water oplopen tot 100 kg.

Let op!! Bij het omhoog en omlaag brengen van het bad bestaat er een kans op
beknelling, indien er andere producten te dichtbij geplaatst zijn.
We wijzen vooral op het gedeelte met de thermostaatkraan, omdat deze 22,5 cm
hoger is dan de rest van het bad.
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Installatiehandleiding
Installatie van het bad
Het bad wordt compleet (geassembleerd) geleverd.
Plaats het bad op de gewenste plek. De stelschroeven onder de bodem moeten
dusdanig gesteld worden, dat het bad waterpas staat. Sluit de kraan aan op de
waterleiding en verbind de afvoerslang aan de afvoer.
Steek daarna de stekker in het stopcontact.

Snoer afstandsbediening
L= 130cm/230cm

Aanvoerslang
L=100cm
Lengte van de
slang buiten
het bad =
12cm

Flexibele afvoerslang L=75cm
Houdt rekening met een
verstelbaarheid van 30cm tijdens
de installatie.

Netsnoer 230V L=3,5 m
Het elektrisch gedeelte
moet worden aangesloten
volgens de Europese
richtlijnen No 73/23/EEC

Sluit de flexibele
aanvoerslangen aan op 2
stuks ½ ˝ ballofixen

Diameter
afvoer 40
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Elektrische aansluitingen

1.
2.
3.

4.
5.

afstandsbediening
bedieningseenheid
magnetische aandrijfmotor Ecomag,
stekker 1 en stekker 2 voor
bedieningseenheid
stekker voor 230 volt aansluiting
kunststof sleutel

Het schema hierboven laat zien hoe de aandrijfmotor, stroomkabel en
afstandsbediening worden aangesloten op de magnetische bedieningseenheid.
Het systeem is ontworpen voor periodiek gebruik, rekening houdend met een
gebruiksduur van max. 10%, 1min./9 min.
Afstandsbediening en bedieningseenheid:
De afstandsbediening en de bedieningseenheid voldoen aan IP66, dat betekent dat
ze stof- en waterdicht zijn, wat een grote flexibiliteit biedt bij de plaatsing tijdens de
installatie. Uit voorzorg is gekozen voor plaatsing van deze onderdelen aan het eind
van het bad, aan de andere kant dan waar de thermostatische kraan is geplaatst.
Aandrijfmotor:
De aandrijfmotoren voldoen aan IP64, dat betekent dat ze stof- en spatwaterdicht
zijn. Zet geen directe waterstraal op de motoren.
Elektrische aansluitingen:
De aandrijfmotor, afstandsbediening en de stroomdraad zijn aangesloten zoals
getoond in bovenstaand schema. Doordat alle stekkers waterbestendig zijn, is het
moeilijk ze in te steken of eruit te trekken. Let op dat ze goed ingestoken zijn en druk
dan pas aan (tot de O-ringen niet langer zichtbaar zijn). Zie de omschrijving op de
volgende bladzijde.
Let erop dat na aansluiting er geen voorwerpen onder het bad zijn, die beklemd
kunnen raken, en laat het bad in de laagste stand zakken.
Het bad is klaar voor gebruik.
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Stekker van de aandrijfmotor
Inschakelen:
Steek de stekker van de aandrijfmotor in het
bedieningskastje en draai deze, met de
meegeleverde sleutel, naar rechts (met de klok
mee) om vast te zetten.
Uitschakelen:
Draai de stekker los (tegen de klok in) en
trek hem er uit. Het kan wat moeilijk gaan
vanwege de afsluit o-ring.

Stekker van stroomkabel en afstandsbediening
Inschakelen:
Zorg dat de stekker goed is ingestoken en druk tot
deze klikt.
Uitschakelen:
Voordat de stekker eruit getrokken kan worden,
moeten de sluitlipjes worden geopend door met de
kunststof sleutel op de stekker te drukken. Daarna
kan de stekker eruit getrokken worden. Laat de
sleutel zitten tijdens het uittrekken van de stekker.

Controle bij niet functioneren
Het bad wil niet omhoog / omlaag

Controleer of:
De stekker in het stopcontact zit
De schakelaar aan staat
De aandrijfmotor is aangesloten op
het bedieningskastje
De afstandsbediening is
aangesloten
op het bedieningskastje
De aandrijfmotor niet te zwaar is
belast

De afstandsbediening werkt niet

Controleer of:
Het bad wel functioneert als er een
andere afstandsbediening wordt aangesloten

Het bad verplaatst zich scheef
De beide badeinden zijn niet
even hoog

Schakel de stroom ca 1 minuut uit
Laat het bad in de laagste positie
zakken en gebruik de stelpootjes
om het bad waterpas te zetten.
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Onderhouds- en schoonmaakvoorschriften
Na een maand
Controleer:

installatie van de thermostatische kraan,
doucheslang en koppelingen

Ieder jaar
Zet het bad in de hoogste stand en controleer:
-

de bouten waarmee de aandrijfmotor vast zit
wateraansluitingen en de afvoer
thermostatische kraan en handdouche
afdekplaten

Schoonmaakvoorschriften
Frame met afdekplaten:
Gebruik geen hogedrukreiniger. Het frame is niet te reinigen met
machines.
Gebruik een gewone zachte doek en zeepwater met een maximale temp.
van 60ºC. Maak het frame altijd schoon na gebruik, om te voorkomen dat
vuil zich kan vastzetten.
Belangrijk:
Gebruik geen schuurmiddel of een ander middel dat de afdeklaag kan
beschadigen. Gebruik ook geen scherpe voorwerpen. Gebruik geen
zuurhoudende of alkalihoudende middelen.
Graad van bescherming:
Aandrijfmotor:
IP64 stof- en spatwaterdicht
Bedieningseenheid: IP66 stof- en waterdicht
Afstandbediening: IP66 stof- en waterdicht
Badkuip:
Het bad heeft een hard en glad oppervlak.
Het is eenvoudig schoon te houden; gebruik bijvoorbeeld afwasmiddel
en een zachte borstel of spons. Maak het bad altijd schoon na gebruik,
om te voorkomen dat vuil zich kan vastzetten.
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Belangrijk:
Gebruik geen schuurmiddel of een ander middel dat de afdeklaag kan
beschadigen. Gebruik ook geen scherpe voorwerpen. Gebruik geen
zuurhoudende of alkalihoudende middelen.

Het bad kan gebruikt worden voor het wassen van kleding, bij gebruik van
normale wasmiddelen. Laat de kleding echter niet te lang inweken, omdat
sommige wasmiddelen agressieve bestanddelen bevatten.
Handdouche en doucheslang:
Maak de handdouche regelmatig schoon met een zachte doek en
zeepwater. Haal kalk en vuil weg met azijn en spoel daarna goed met
schoon water. Ontkalk de uitloop van de thermostatische kraan
regelmatig.
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