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Produktbeskrivelse

DRIFT OG VEDLIGEHOLD
LÆGEVASK

JRV - Flexoduct® Medical

Introduktion

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.

Produktbeskrivelse 

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 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.
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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. 

Anvend ALDRIG opløsningsmidler eller syreholdige rengøringsmidler, kalkfjerner, 

husholdningseddike og rengøringsmidler med eddikesyre, klor, jod og flour eller slibemidler til rengøringen 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, slibende svampe, 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 rengør med roterende bevægelser

Advarsler: 
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Garanti

Der ydes 1 års garanti. Vi henviser desuden til vores salgs- og leveringsbetingelser, der kan findes på vores hjemmeside: 
www.jrv.dk.

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.
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Fejlfunktioner - Armatur 
Nedenstående information refereres fra Grohe A/S' hjemmeside

Fejl Årsag Afhjælpning

Vandet løber ikke
• Sien foran magnetventilen er tilstoppet
• Magnetventilen er defekt
• Stikforbindelsen har ikke kontakt

- Rengør sien
- Udskift magnetventilen
- Inspicér stikforbindelsen

Vandet løber utilsigtet

• Følermekanismens dækningsområde 
er indstillet for stort til de givne forhold

• Automatisk skylning aktiv
• Magnetventilen er defekt

- Reducér rækkevidden med fjernbetjening 
(specialtilbehør, bestillingsnr.: 36 407) 

- Vent 1 - 10 minutter
- Udskift magnetventilen

Vandmængden er for 
ringe

• Mousseuren er snavset
• Sien foran magnetventilen er snavset
• Sien i tilslutningsslanger er snavset

- Udskift eller rens mousseuren
- Rengør sien
- Rens sien eller udskift den

Blandingstemperatur 
er ikke korrekt
(36 336)

• Se "Vandmængden er for ringe"
• Blandingsakslen er kalket til - Rengør eller udskift blandingsakslen

Fejl / Årsag / Afhjælpning


