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• Lettløft er en elektrisk toalettheis for frittstående montering. Konsollen kan kombineres med de 
fleste typer toaletter med sisterne, men er spesielt utviklet til AquaClean Dusj-WC 8000+ VS.

• Toalettheisen har en vandringshøyde på 300 mm. Kombinert med toalettet AquaClean Dusj-WC 
8000+ VS gir det en sittehøyde fra 405-705 mm (inklusive toalettsete).

• Til toalettheisen medfølger to stk. toalettstøtter av typen VALUE R1100000-S. Toalettstøttene er 
individuelt oppfellbare og de følger heisens bevegelse opp og ned.

• Håndbetjening for å heve og senke heisen medfølger. Den er festet med spiralkabel til              
toalettheisen. Knapper med pilsymboler indikerer opp og ned.

• Dersom man ønsker å montere toalettheisen uten å skru i gulvet kan limplate benyttes.

• Toalett og limplate må bestilles separat.

Produktinformasjon

Artikkelnummer:
Lettløft toalettheis: HS8440
AquaClean Dusj-WC 8000+ VS: 186.100.11.1
Limplate: 3-2174
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Plassering av strøm, vann og avløp

Senter avløp

Avløpsrøret plasseres så nære veggen som mulig 

Toalettet må monteres i senter over avløpsrøret.

Montering

• HS8440 festes i gulvet med to skruer i bakkant av konsollen, og justeres med to ben i forkant. 
Hvis det ikke er mulig å bore i gulvet kan konsollen monteres på en limplate artikkelnummer 
3-2174.

• Vann og avløp etableres som til et standard toalett. Konsollen leveres komplett med fleksibelt 
vann- og avløpssett.

• Dobbelt stikkontakt monteres etter nasjonale regler av autorisert personell.



Produktspesifikasjon og tekniske data

Maksimal belastning: 
200 kg.

Materialer:
Toalettheisen består av pulverlakkert stål. Toalettstøttene er fremstilt i Rislan-belagt rustfritt stål og 
endeproppene er fremstilt av nylon (PA). Alle materialer kan resirkuleres. 

Motorsystem:
Linak aktuator LA28 24V.
Linak styreboks m/ trafo CB7 230V-50-60HZ-24V.
Linak Håndbetjening HB7 24V.

Ettersyn og kontroll

Systemet er smørefritt. 
Lameller i føringsvogner kontrolleres/etterjusteres dersom det oppstår ujevn gange under bruk. Kon-
troller samtidig at skuer for festplater ol. sitter godt.

Stell og rengjøring

For regelmessig stell av toalettheisen og toalettstøttene holder det å vaske med vann, et mildt og 
hudvennlig rengjøringsmiddel, samt en myk, fuktet klut som ikke lager riper.

NB! Benytt aldri slipende eller korroderende rengjøringsmidler (blekemiddel, ammoniakk, salt el.). Feil 
rengjøringsmidler kan skade materialoverflaten. Overflate- og materialskader som oppstår på grunn 
av feil behandling dekkes ikke av garantien.

AquaClean Dusj-WC 8000+ VS

For bruk og stell av dusjtoalettet henvises det til eget dukument “Brukerveiledning Dusj-WC 8000+”.


