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1. IDENTIFISERING AV BEKKENVASKEREN 
Typeskiltet på bekkenvaskeren gir brukeren viktig informasjon om utstyret.  
 
Du finner typeskiltet bak døren hvor dunken med rengjøringsmiddel befinner seg. Det ser slik ut:  
Eksempel: 

 

 

Symbolforklaring:  

  : Her ser du hvem som er produsenten. SOFINOR 

  : Viser fabrikasjonsdato, i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD. I dette tilfellet: 2017-04-03 

  : Viser produktets varenavn. I dette tilfellet: CLINOX 3A AUTO – ALB07 

  : Viser produktets serienummer. I dette tilfellet: 17/07/1324. 

  : Viser at utstyret er i samsvar med kravene som er definert i EU-direktivet CE/93/42. Konformiteten er erklært 

av en godkjent organisme registrert under nummeret 1370. 

2. UTSLAGSFUNKSJON 

 
Bekkenspyleren, i påvente av syklus, har lokket åpent. Slik kan den brukes som en vanlig utslagsvask. Bruken 

av bekkenvaskeren Clinox 3A Auto – ALB07 er 100% automatisert. Bekkenvaskeren er utstyrt med et system som 

identifiserer dine bevegelser.  

 

 
 
 
 
 
  
 

     17        07         1324 
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x 

x x 
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Etter at du har tømt et kar, må du gjøre en rask bevegelse frem og tilbake, fra venstre til høyre, eller en bevegelse nedover 

foran skjermen. Tegnet  vises og bunnen av kummen spyles i minst 10 sekunder for å unngå at bunnfall blir liggende. 

Om nødvendig, gjenta utspyling. 

 

  
 

3. DRIFT AV SPYLER 
CLINOX 3A AUTO er beregnet for å tømme, rengjøre og desinfisere utstyr som tåler termisk desinfeksjon: 

  - Bekken     - Små enkle instrumenter 

  - Vaskefat     -  Gulvbøtter 

  - Urinflasker     - Toalettseter 

  - Skifteboller                   

- Barnepotte      

 

Bekken og urinflasker plasseres i holder, vippes tilbake og tømmes automatisk når lokket er lukket.  

 

Rengjøringsprosessen har følgende faser : 

- 1. gang:  Forrengjøres med kaldt vann  

- 2. gang:  Rengjøres med varmt vann og såpe 

- 3. gang: Termisk desinfisert med damp i henhold til normen A0 60 

 

� Ved å trykke på den grå pedalen, vil du starte en STANDARDPROGRAM (beregnet for urinflasker og bekken kun 

med urin)  

� Ved å trykke på den blå pedalen, vil du starte en INTENSIVPROGRAM (beregnet for bekken med avføring/papir 

samt for vaskefat) 

  

Når program er valgt, vil lokket lukkes automatisk til 10 mm fra toppen av kammeret.  

Etter 6 sekunders ventetid, låses lokket for hele programmet. Hvis noen tråkker på en pedal under «lokk lukkes» , vil 

lokket åpnes. 

 

ADVARSEL 
IKKE LUKK ELLER ÅPNE LOKKET MANUELT 

TRÅKK PÅ ÉN AV PEDALENE FOR Å ÅPNE DET 
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Et display på fronten gjør det mulig for brukeren å se viktig informasjon. 

 

Displayet viser hvor programmet er  og temperaturen inne i kammeret. 

 

 

De forskjellige trinnene i programmet er: 

Forsvask med kaldt vann 

Forsvask med varmt vann 

Hovedvask med varmt vann og såpe 

Desinfisering 

       Nedkjøling  

 

 

 

 

 

Når rengjøring og desinfeksjon er ferdig, er programmet  

avsluttet og displayet viser valideringen av programmet. 
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4. UTSTYROPPSETT 

 

4.1. 1 bekken + 2 urinbekken 
 

    
 

 

 

 

- Plasser det fulle bekkenet uten å snu det i holderen ( åpning opp) 

Håndtaket på bekkenet mot hjørnet på kammeret 

- Plasser  bekkenlokket ned i bøylen/e  på høyre side i kammeret 

- Plasser de to urinflaskene, åpning ned mot bunnen, på de to 

holderne beregnet for dette  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plasser lokket vertikalt på høyre side i kammeret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plasser småtingskurven vertikalt på høyre side i kammeret. 

4.2. Bøtte / store beholdere 
 

   
               MÅ BESTILLES SEPARAT ( 3080ALB 310) 

 
- Fjern universalholderen. 

Plasser spesialholderen for bøtter i kammeret.  

- Tøm bøtten ved å vende den og deretter plasser den på 
holderen.  

- Plasser bøtta over holderen 
- Bøtter må kjøres alene 
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4.3. 1 vaskefat / bolle 
 

    
            

 
- Plasser vaskefatet med åpningen opp uten å tømme det,  i 

holderen 

 

 

 

4.4. «pussbekken»   i rustfritt stål 
 

    
          MÅ BESTILLES SEPARAT ( 3080ALB 350) 

- Fjern universalholderen. 
- Plasser innsatsen for pussbekken i kammeret. 
- Plasser pussbekkene i holderen. 

 
 

 

 

4.5. 2 vaskefat 
 

 

    
           

- Fjern universalholderen 
- Plasser fat- holderen ned i kammeret. 
- Plasser de to fatene i holderen på hver side og med åpningen mot 

midten  
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5. DRIFT AV SPYLER 
Om lokket ikke åpnes etter at du har aktivert et av programmene (med foten) ; Sjekk informasjon på skjermen. 

Kontroller at vanntilførselen/e er åpne  (jf «feilhåndtering» § 3 i brukermanualen). 

Hvis feilen opprettholdes kontakt teknisk personale 

Hvis det i løpet av at vaskeprogram, lokket halv-åpnes automatisk; se etter feilkode som vises på displayet. Deretter start 

programmet  på nytt i henhold til prosedyrene som er beskrevet i installasjons- og vedlikeholdsmanualen. 

Hvis displayet viser feilkode # D05, sjekk avløpet i maskinene for 

fremmedlegemer – kontroller og fjern event gjenstander. Bruk handsker. 

ADVARSEL 

� IKKE PRØV Å SENKE ELLER LØFTE LOKKET MANUELT. 
 

� ALLE REPARASJONER MÅ UTFØRES AV KYNDIGE TEKNIKERE 
 

� I NØDSFALL, SLÅ AV STRØMFORSYNINGEN UMIDDELBART.  
 

� VED LUKKING AV LOKKET, ER DET FARE FOR KLEMMING. IKKE LA 
HENDER ELLER ANDRE KROPPSDELER BEFINNE SEG MELLOM 
TOPPEN OG LOKKET UNDER LUKKINGEN. 

 

6. DAGLIG VEDLIKEHOLD 

 
Det daglige vedlikeholdet skal utføres av  brukerne. 

 

1. fase: 

              Ved behov kan vaskekammeret rengjøres med kalkfjerningsprodukt  

 

2. fase: 

Maskinens utvendige plater og lokk kan rengjøres med mildt såpevann og om prosedyrer tilsier det kan den tørkes 

av med desinfeksjonsmiddel 

3. fase:   

Kjør et program uten gods i maskinene for å skylle ut event, såperester 

 

IKKE RENGJØR MASKINEN MED 

HØYTTRYKKSSPYLING 
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Brukeren vil bli informert om det gjenværende vaske-/avkalkningsmiddelet 

takket være info på dispayet. Bytt ut kanne ved behov- plasser sueslange og 

nivåsensoren i ny kanne. Deretter kontrollerer du at feilkoden forsvinner ved  

å tråkke på én av pedalene.  

 

 

 

 

 

 

7. GARANTIBETINGELSER 
 

Garantien omfatter reservedeler, arbeidstimer og event transport. 

Den dekker alle produkt - og komponentfeil. 

Eventuelle reparasjoner vil bli utført så snart som mulig. Ta kontakt med den du har kjøpt maskinen fra. 

 

Garantien ugyldiggjøres ved: 

 

- Tilkobling til en upassende strømspenning 

- Reparasjoner utført av noen andre enn en godkjent tekniker eller personer som er autorisert til å gjøre det. 

- Alle feil på grunn av feilbruk eller skade. 

- Alle uavhengige feil som er forårsaket av: 

   - Mangler vann 

   - Tette filtre 

   - Mangler elektrisitet 

- Vaske-/avkalkningsmiddel ikke samsvarende med produkt påkrevd ( anbefalt) 

- Blokkert avløpsrør pga. feilbruk 

 

Bruk av enheten som ikke er i henhold til produsentens instruksjoner 

kan endre dens beskyttelse og dens brukere 

   

 

 

Den myndighet som har ansvaret for utstyret ( institusjonene)  må 

sørge for at alle ansatte som arbeider på dette utstyret er opplært i 

sikker bruk eller vedlikehold, og at denne opplæringen er gitt 

regelmessig. 



 

P.A. de la Houssoye - rue Ambroise Paré - F 59280 BOIS-GRENIER 

Tel +33.3.20.10.36.90 - Faks +33.3.20.35.95.95 - www.arcania.com 

BRUKERMANUAL - CLINOX 3A AUTO – ALB07 - 9570ALU07NO  
Side 10 / 10 

05/09/2018 B 

8. HÅNDTERING AV ENHETENS KASSERING 

 

Denne enheten består ikke bare av resirkulerbare materialer, men også skadelige materialer. 

Dette er grunnen til at du ikke kan kassere den i vanlig avfall. 

 

Enheten kan være kontaminert. Det er derfor nødvendig å desinfisere den før resirkulering. 
 

Symbolet for avfallsdeponering gjeldende i europeiske land  

Dette symbolet indikerer at dette produktet må kasseres separat.. 

De følgende regler gjelder kun i europa. 

*Denne enheten må kasseres separat ved et egnet innsamlingspunkt. 

   Ikke kasser denne enheten i vanlig avfall. 

* For ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med lokale myndigheter med ansvar for 

avfallshåndtering. 

 

 
 

 
 

 


