Drift og Vedligehold
Lægevask
Denne drift- og vedligeholdelsesmanual gælder for JRV's Lægevask. Den
indeholder vigtige informationer om brug, drift, vedligeholdelse og rengøring.
Derudover indebærer den væsentlig information vedr. sikkerhed, og bør
derfor læses grundigt igennem inden produktet tages i brug.
Skulle du alligevel have spørgsmål eller brug for professionel vejledning, er
du naturligvis altid velkommen til at kontakte os:
Telf. +45 43 950 950
E-mail: sales@jrv.dk
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Produktets opbygning og virke
Produktet består af en funktionel lægevask i rustfrit stål, hvis formål er at hindre brugeren, i at blive
tilsprøjtet under vask før og efter operationer, mindre indgreb o.l. på arbejdspladsen. Vaskens frontplade er desuden udført som en lyddæmpende konstruktion, der minimerer støjen fra vasken.
Efter ønske kan der tilkøbes et Iqua armatur, klæb- og forseglingsmasse, indbygningsdåse, lækagesikring samt tillæg til skære eller afdækning.

Brug af klæb- og forseglingsmasse
Ved tilkøb af klæb- og forseglingsmasse.
•

Underlaget skal være rent og fri for fedt, støv og snavs, før produktet påføres.

•

Hærdet klæb- og forseglingsmasse kan kun fjernes mekanisk.

•

Ved porøse og sugende overflader samt cement, beton sten o.l. skal der primes, før påføring af
klæbe- og forseglingsmassen.*

Advarsler:
Lad ikke produktet komme i kontatkt med malingssystemer indeholdende alkydharpisk.
Direkte sollys kan medføre gulfarvning af overfladen.

* Primer er ikke en del af tilkøb til JRV's Lægevask. JRV anbefaler, at der altid benyttes primer passende til den pågældende overflade, hvor vasken skal placeres. Ved spørgsmål eller rådgivning vedr.
primer, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os:
Telf. +45 43 950 950
E-mail: sales@jrv.dk
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Indstilling af armatur

Ved tilkøb af et Iqua armatur. Nedenstående information refereres fra Cassøe A/S.
Midlertidig slukket - eksempel ved rengøring:
•

Tryk 2 gange på knappen - sensor lyser grønt og begynder at "dobbelt" blinke.

•

Armatur er nu inaktiv i 2 minutter.

•

Armaturet kan aktiveres ved at trykke 1 gang på knappen.

Permanent tændt:
•

Hold knappen inde i 2 sekunder og slip.

•

Vandet løber konstant i 2 minutter (ca. 12 ltr.).

•

Vandet kan slukkes ved at trykke 1 gang på knappen.

12/24 timers tvangsskylning:
•

Armaturet "skyller" automatisk i 2 min. efter sidste brug.

•

Tryk og hold knappen inde i 24 sekunder - armaturet vil begynde at blinke.
- 1 blink - deaktivering af tvangsskylning.
- 2 blink - aktivering af 12 timers skyl.
- 3 blink - aktivering af 24 timers skyl.

Reparation
Alle reparationer som kræver adskillelse af systemet, skal udføres af et JRV godkendt værksted.
JRV fraskriver sig et hvert ansvar for hændelser, skader, episoder, ulykker samt andre utilsigtet hændelser, som måtte indtræffe på grund af forkert eller uhensigtsmæssig brug af produktet.
Ved at udvise almindelig sund fornuft og omtanke, samt ved at følge instrukserne i denne brugsanvisning, vil der ikke forekomme utilsigtet virkninger ved brugen af produktet.

Garanti
Der ydes 1 års garanti samt 1 års reklamationsret. Vi henviser desuden til vores salgs og leveringsbetingelser, der kan findes på vores hjemmeside: www.jrv.dk.
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Rengøring
Før ibrugtagelse anbefales, at lægevasken rengøres grundigt.
For at bevare lægevaskens oprindelige overflade, kvalitet og udseende, anbefales regelmæssig
rengøring.
Rengøring af Lægevask
Vasken tåler mild sæbe (almindelig sulfovand) eller rengøringsmidler egnet til rustfrit stål. Til
rengøring anbefales at anvende en blød klud. Skyl altid efter med rent vand og gnid overfladen tør
med en blød tør klud. Det anbefales at bruge stålpleje til rengøring og vedligeholdelse, da dette giver en beskyttende hinde. Skulle overfladen få en dybere ridse, kan denne slibes væk, dog skal man
være opmærksom på, at dette vil være synligt efterfølgende. Eventuelle kalkpletter kan fjernes med
creme-skurepulver og en blød klud.
Rengøring af armatur (tilkøb)
Rengøring af armatur skal foretages med rengøringsmidler beregnet til formålet. Armaturet bør ikke
efterlades fugtigt, men skal aftørres efter rengøring. Klorholdige, slibende eller ætsend rengøringsmidler må ikke benyttes.
Advarsler:
Anvend ALDRIG rengøringsmidler med klor, jod, fluor eller slibemidler på rustfrit stål. Undgå
kontakt med syre, opløsninger af syreholdige stoffer og andre stoffer, der ikke må anvendes
på rustfrit stål. Husk at nogle fødevarer og hudplejemidler kan indeholde sådanne stoffer,
f.eks. ketchup, juice, salt, rensecremer, neglelak etc. Spild af sådanne skal omgående fjernes
fra overfladen.
For at undgå skjolder på overfladen, bør man ikke lade vand eller anden væske tørre ind.
Anvend ALDRIG skuremidler, ståluld, stålsvampe eller lignende, da disse vil ridse overfladen.
Brug altid KUN skumsvampe eller bløde klude.
Selv om rustfrit stål tåler hård behandling, vil overfladen blive ridset – PAS PÅ skarpe genstande. På produkter med en børstet overflade vil sådanne ridses være tydeligst i starten. På
produkter med satin overflade og slebet overflade, vil eventuelle ridser altid fremstå synlige.
Rustfri stål må IKKE være i kontakt med klor, eller være i klorholdige miljøer i længere tid.
Husk ALTID at skure med roterende bevægelser
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Noter
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HOS OS ER
KUNDEN ALTID
i CENTRUM

Kontakt os
JRV A/S
Nimbusvej 10
DK-2670 Greve
CVR: 26208742
Tlf.:
E-mail:
Web:

+45 43 950 950
sales@jrv.dk
www.jrv.dk

Følg os på LinkedIn

Vi sikrer et sundt og bedre arbejdsmiljø
Du skal vælge at handle hos JRV A/S, hvis du ønsker:
•

Kompetent rådgivning

•

Et firma med mere end 40 års erfaring

•

Et firma der altid benytter den nyeste viden på markedet

•

Nem bestilling

•

Hvor der altid er fokus på den gode kommunikation

•

Stort sortiment

•

Fleksibilitet

•

God service

•

Produkter af højeste kvalitet

•

Leveringssikkerhed

•

Skræddersyet løsninger efter dit behov

•

Ambitiøse medarbejdere med stor passion for sit fag
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