INSTALLATIE- & GEBRUIKERSHANDLEIDING
Closomat Palma Vita CPV 301
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VOORBEREIDING
WATER & ELEKTRA ALGEMENE INFORMATIE

WATER
. Aansluiting (1/2 duims flexibele leiding) alleen op koud water, min. 8 l/min., max. 8 bar.
. Onafhankelijk van de waterdruk in de leidingen, door een eigen pomp.
. Reservoir inhoud 6-9 l, standaard ingesteld op 6 l.
. Boiler inhoud voor warmwater t.b.v. de onderdouche ca. 1,7 l.
TECHNISCHE GEGEVENS
. De CLOSOMAT mag alleen worden geplaatst door geschoolde installateurs.
. De CLOSOMAT mag alleen worden geplaatst vanaf zone IPX4 in natte ruimtes.
Classificaties:		

Medical Device Class 1 gecertificeerd EN6060I-I-I: 2007/AC: 2010

BELANGRIJKE VEREISTEN VOOR HET SUCCESVOL INSTALLEREN
1.

Lees de instuctiehandleiding volledig door, voor het installeren en ga pas over tot installatie
wanneer alle verdere werkzaamheden in de ruimte klaar zijn (om beschadiging te
voorkomen).

2.

Controleer de CLOSOMAT
Controleer aan de hand van de pakbon en de gegevens op de verpakking of het model en de
kleur met de bestelling overeenkomen.

3.

Controleer alle aansluitingen
Elektrische aansluiting
- Controleer of er spanning is en het circuit een aardelekschakelaar heeft.
- Controleer of de veiligheidszones in acht genomen zijn
Wateraansluiting (alleen een koud wateraansluiting gebruiken)
- Controleer of de leidingen ten minste 8 liter per minuut kunnen leveren en de constante
druk maximaal 8 bar is.
- Drinkwaterbeveiliging speciale ingebouwde voorziening om terugzuiging van
verontreinigd water in de drinkwaterleiding te voorkomen, volgens de WRAS (Kiwa eisen
omtrent waterleidingtechnische veiligheid in Engeland).
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VOORBEREIDING
WATER & ELEKTRA AANSLUITINGEN
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VOORBEREIDING
UITPAKKEN & VOORBEREIDING INSTALLATIE

BELANGRIJK VOOR INSTALLATIE
. Bewaar al het verpakkingsmateriaal tot alle onderdelen uitgepakt zijn en rapporteer eventueel
geconstateerde schade direct.
. Zorg voor een zachte ondergrond (gebruik zonodig het karton van de verpakking).
. Pak de Closomat aan de voorzijde bij het keramiek en de achterzijde aan het stalen frame
en til het geheel dan uit de doos.
. Plaats de Closomat op een zachte ondergrond: draai hem nooit rond op de ondergrond.
. Behandel de kunststof delen (zoals de deksel en reservoir) met zorg, deze zijn niet krasvast,
dus plaats er geen gereedschap op.
. De plastic afdekkap op het keramiek is later nodig om de functies te controleren.

Figuur 1					

Figuur 2

UITPAKKEN & VOORBEREIDING INSTALLATIE
1.

Verwijder de verpakking (behalve het plastic om de zitting en deksel) en de
transportbescherming op de bodem van de rugplaat. Til niet aan de motor/pomp.

2.

Pak de binnenkant van de toiletpot en het verticale frame. Zet zitting en deksel tijdelijk aan
de kant: zet de deksel omhoog, druk de binnekant van de scharnierpennen in met beide
duimen. Pak de zitting vast met de vingers en trek deze verticaal omhoog met een kleine
ruk (figuur 2).

Figuur 3				

Figuur 4

								
DE MANTEL VAN HET RESERVOIR VERWIJDEREN		
1.

Figuur 5

Verwijder de rubber afdekking met een schroevendraaier (fig. 3) en draai de schroef eronder
los. Haal het plugje uit het gat (fig. 4). Til de mantel van het reservoir een beetje op en trek
hem dan naar voren (fig. 5).
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VOORBEREIDING
UITPAKKEN & VOORBEREIDING INSTALLATIE

Figuur 6			

Figuur 7				

Figuur 8

DE BODEMKAP VERWIJDEREN
1.
Draai de schoef aan de voorzijde los.
2.
Draai de klemmen links en rechts aan de achterzijde omhoog.
3.
Trek beide zijkanten voorzichtig iets uit elkaar en schuif het geheel naar voren.
								
VOORBEREIDING VOOR DE INSTALLATIE		
1.

Verricht alle installatiewerkzaamheden met de stekker uit het stopcontact!

Figuur 9			

Figuur 10		

Figuur 11

VOORBEREIDING VAN DE AFVOER		
1.

Gebruik de meegeleverd mal voor het aftekenen en boren van de juiste gaten.

Figuur 12			

Figuur 13

KOUDWATERAANSLUITING EN ELEKTRA		
1.
2.

3.

Plaats het stopcontact buiten het waterbereik.
Wateraansluiting is middels een 15mm leiding aan de achterzijde van het frame. We
adviseren de toevoer via het frame door de vloer of wand. Indien het nodig is om de
aansluiting via de zijkant aan te sluiten, dan is gebruik van een vulpaneel nodig. Plaats een
hoekstopkraan of balofix.
Sluit de flexibele slang aan op de waterleiding; koudwater!
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PLAATSING
CLOSOMAT

Figuur 14			

Figuur 15				

Figuur 16

PLAATSEN CLOSOMAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bevestig de Closomat met bochten op de afvoer (niet bijgeleverd).
De afvoer dient zich tussen de 7 en 25 cm hartafstand uit de muur te bevinden.
Plaats de CLOSOMAT tijdelijk in de juiste positie en zet deze waterpas.
Zet het frame op de juiste plaats boven de afvoer. De koppen van de afstandsschroeven
raken de muur in dit geval niet.
Controleer met een waterpas of de CLOSOMAT recht staat.
Compenseer eventuele oneffenheden op de vloer d.m.v. de stelschroeven op de bodem van
het frame.
Zet de schroeven vast met bouten (niet meegeleverd).
Bevestig het frame aan de muur voor extra stevigheid.

							

Figuur 17			

9.
10.
11.
12.
13.

Figuur 18				

Figuur 19

Verwijder de rand aan de binnenzijde van de afdekkap.
Plaats de onderste rand om het frame.
Bevestig de afstandshouders aan de rand.
Bevestig de onderrand en plaatst de twee stelblokjes over het frame.
Breng daar waar nodig is een waterdichte zegeling aan en druk tot de zegeling strak tegen
het keramiek zit.

Figuur 20			

Figuur 21

LET OP! Velco dubbelzijdig tape is meegeleverd.
Bevestig deze aan de binnenzijde van de onderste
kap en aan de buitenzijde van de kap erboven
op een geschikte plek waar het goed aan elkaar
kan plakken. Dit houdt de 2 kapdelen goed tegen
elkaar.
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PLAATSING
FLEXIBELE AFVOER & SOKKEL

Figuur 22			

Figuur 23				

Figuur 24			

Figuur 25

FLEXIBELE AFVOER TOEPASSEN VIA DE ZIJKANT
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verwijder met een scherp voorwerp de afdekkapjes van de schroeven in het zijpaneel.
Draai de schroef eruit.
Verwijder het zijpaneel.
Plaats de afvoerslang.
Snijdt de ruimte voor de afvoerslang uit in het paneel.
Herplaats het zijpaneel. Draai de schroef aan en bedek deze met het afdekkapje.

DE ZITHOOGTE IS TE LAAG VOOR DE GEBRUIKER
De zithoogte van de Closomat Palma Vita is 45 cm. Indien de gebruiker de voorkeur geeft aan een
hogere zit: gebruik een verhogingssokkel, type Palma Vita. Deze zijn verkrijgbaar in een hoogte van 2
1⁄2, 5, 7,5 en 10 cm. Zie onderstaand voor de installatie van de sokkel.
NB: Dit heeft tot gevolg dat de standaard hoogte verandert.

Figuur 26		

Figuur 27			

Figuur 28			

Figuur 29

GEBRUIK MAKEN VAN EEN SOKKEL
1.
2.
3.
4.
5.

Maak gebruik van de mal en boor de gaten.
Plaats de sokkel en draai deze goed vast op alle 4 de punten.
Zet de Closomat over de sokkel.
Gebruik alle 4 bevestigingsblokjes en maak de Closomat vast aan de sokkel.
Bij gebruik van een sokkel kan de onderste afdekkap van de Closomat verlaagd worden tot
de grond, waarbij de sokkel niet zichtbaar is.
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IN GEBRUIK STELLING
CLOSOMAT

IN GEBRUIK STELLEN VAN DE CLOSOMAT
1.

Open de kraan
Zorg ervoor dat het waterniveau in het reservoir op het gemarkeerde 6-liter punt staat of
net iets hierboven, maar in ieder geval nooit onder dit niveau.

2.

Regel het waterniveau indien nodig:
Draai de vlotter naar boven om het niveau te verhogen, om het niveau lager in te stellen
dient de vlotter naar beneden gedraaid te worden.

3.

Controleer het spoelen en lekkages
Spoel het reservoir 3 of 4 keer door. Controleer alle verbindingen van de watertoevoer en
de afvoer op lekkage.

4.

Vul de boiler
Controleer of het reservoir gevuld is met water.

5.

Controleer de elektrische aansluiting
- Controleer of het voltage correspondeert met het apparaat,
te vinden op het label (op de onderkap, rechts achterin).
- Steek de stekker in het stopcontact. Zet de hoofdschakelaar
om aan de rechterzijde ter hoogte van de zitting.
Figuur 30

LET OP! Er staat nu spanning op het apparaat. Raak geen draaiende onderdelen aan. Schakel het
apparaat altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact alvorens werkzaamheden uit te voeren.

Het ledje “water verwarmen” op de printplaat moet nu oplichten of knipperen. Het gaat na 3 à 4
minuten uit, wanneer de boiler op temperatuur is. Indien het ledje van het water-opwarmen het niet
doet (zelfs niet bij het maken van een zittingcontact), handel als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Druk de reset knop in op de veiligheidsthermostaat en
controleer of de schakelaar aan staat (fig. 31).
Zet de hoofdschakelaar uit en aan en probeer het opnieuw.
Controleer of de stekker (goed) in het stopcontact zit.
Controleer het voltage van het stopcontact (door bijv. een
boormachine er op te testen).
Controleer de zekering in de verdeelkast en de
aardlekschakelaar.
Bij geval van twijfel: schakel een elektricien in.

Figuur 31

AAN/UIT
De CLOSOMAT dient ingeschakeld te zijn om de onderdouche te kunnen gebruiken. De aan/uit schakelaar
zit aan de rechteronderkant van het reservoir achter een perspex schermpje. Na inschakeling duurt het
ongeveer 5 minuten voor er warm water is. Laat de schakelaar altijd ingeschakeld.
9
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IN GEBRUIK STELLING
CONTROLE FUNCTIES

CONTROLEER ALLE FUNCTIES
1.

2.

3.
Figuur 32

Plaats het doorzichtige demonstratieplaatje op het
keramiek: hierdoor is de douchestraal afgeschermd
(fig. 32).
Schakel de onderdouche als volgt in: Druk met een
hand het linker scharnier in en druk met de andere
hand de linker of rechter druktoets van de
doorspoelverbinding. Er wordt nu normaal
doorgespoeld en tegelijkertijd begint de onderdouche
te sproeien; douche ongeveer 30 seconden (blijf de
knop ingedrukt houden en houdt druk op het
scharnier) tot de straal gelijkmatig is (fig. 32).
Stop met spoelen en verwijder het
demonstratieplaatje.

AANPASSEN VAN DE STRAALSTERKTE (MOGELIJKE AANPASSING)
RVS pomp: druk de veerafstelling met een punttang in om de waterdruk te verhogen, of trek
deze meer uit om de waterdruk te verlagen. Draai de bovenliggende schroef aan om de instelling
vast te zetten.

Figuur 33				

Figuur 34			

Figuur 35

CONTROLES ALVORENS DE AFDEKKAP TERUG TE PLAATSEN
1.
2.
3.

Controleer nogmaals alle wateraansluitingen of deze lekdicht gemonteerd zijn.
Controleer of alle stelschroeven op de juiste plaats in het frame zijn geschroefd en geborgd
zijn met moeren.
Controleer of de vloerbouten goed zijn vastgedraaid.

10

Sanmedi bv • Populierenlaan 59 • 1911 BK Uitgeest • 0251 316482 • info@sanmedi.nl • www.sanmedi.nl

IN GEBRUIK STELLING
CONTROLE FUNCTIES

Figuur 36			

Figuur 37			

Figuur 38			

		

Figuur 39

TERUGPLAATSING AFDEKKAP
1.
2.
3.
4.

Zet de deksel terug van het reservoir en plaats de afdekkap terug.
Duw de plug terug in het reservoir.
Draai de schroef aan en druk het rubber afdekdopje terug op z’n plek.
Herplaats de zitting door druk uit te oefenen bovenop beide scharnierpennen en controleer
of de zitting goed vast zit en een zittingcontact maakt.

LAATSTE CONTROLES
Functie-controle
Controleer of de hoofdschakelaar is ingeschakeld.
Doorspoelmechanisme
Controleer of beide elleboogtoetsen vrij te bewegen zijn, voordat er meer druk wordt uitgeoefend
op het doorspoelmechanisme.
Functioneren van de onderdouche
1.
2.

3.

4.

Plaats het demonstratiekapje op het keramiek en maak
zittingcontact.
Behoudt het zittingcontact en druk nu op een van de
elleboogtoetsen. Het doorspoelen en de onderdouche treden
nu tegelijkertijd in werking, tenzij deze functie is gescheiden
op verzoek van de gebruiker.
Terwijl er nog steeds een zittingcontact wordt gemaakt, kan
de elleboogtoets na circa 10 seconden worden losgelaten. De
föhn treedt nu in werking.
Herhaal de procedure nu met de andere elleboogtoets. Indien
de test is geslaagd, droog het geheel (inclusief het
demonstratiekapje) met een zachte doek.

Indien de gebruiker aanwezig is
Leg de werking van de Closomat uit aan de gebruiker. Geef de
installatievoorschriften en het demonstratiekapje af.
Indien de gebruiker niet aanwezig is
Zorg er absoluut voor dat het mapje met installatievoorschriften en
het demonstratiekapje bij de gebruiker terecht komt.

Figuur 40
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ARMSTEUNENSET CSR 109
PLAATSING

12
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ARMSTEUNENSET CSR 109
VERSTELBAARHEID & OPTIONEEL VULPANEEL

VULPANEEL
Het vulpaneel is ontworpen om de leidingen weg te werken
indien plaatsing tegen de wand onmogelijk is. Ook geschikt
bij gebruik van een verlengde douchearm. Vulpanelen zijn
leverbaar in (de diktes) 25 mm, 50 mm en 75 mm. Een
vulpaneel is 100 mm hoger dan de CLOSOMAT. Het dient
te worden ingekort op de juiste hoogte.
13

Sanmedi bv • Populierenlaan 59 • 1911 BK Uitgeest • 0251 316482 • info@sanmedi.nl • www.sanmedi.nl

DOORSPOELEN CLOSOMAT
ELLEBOOGTOETSEN & PNEUMATISCHE AFSTANDSBEDIENING

Na gebruik staat u op en drukt één van de toetsen in (fig. 41). De closetpot spoelt schoon.
GEBRUIK VAN ONDERDOUCHE EN FOHN MET ELLEBOOGTOETSEN (FIG. 42)
1.
2.

Na gebruik blijft u zitten. Met een elleboog drukt u op één van de toetsen.
De closetpot spoelt schoon. Tegelijkertijd schuift de onderdouche naar voren en reinigt het onder
lichaam met warm water. De toetsen ingedrukt houden totdat het water koud wordt.
Na het loslaten volgt het drogen met warme lucht. Het drogen stopt na circa 3 minuten óf wan
neer u opstaat. Het is echter aan te bevelen de volledige droogtijd te benutten. Dit in verband met
het opwarmen van het water voor de volgende spoelbeurt.

3.

BEDIENING MET DE PNEUMATISCHE AFSTANDSBEDIENING (FIG. 43)
1.
2.

Na gebruik blijft u zitten. U drukt op de afstandsbediening en u houdt de knop ingedrukt.
De closetpot spoelt schoon. Tegelijkertijd schuift de onderdouche naar voren en reinigt het onder
lichaam met warm water. U maakt gebruik van de onderdouche totdat het water koud wordt.
Zodra het water koud wordt laat u de afstandsbediening los.
Na het loslaten volgt het drogen met warme lucht. Het drogen stopt na circa 3 minuten óf wan
neer u opstaat. Het is echter aan te bevelen de volledige droogtijd te benutten. Dit in verband met
het opwarmen van het water voor de volgende spoelbeurt.

3.

LET OP! De drukknop van de afstandsbediening werkt zéér licht. Een lichte aanraking is voldoende om
de spoeling te activeren.

Figuur 41

Figuur 42

Figuur 43
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