
Hurtigguide - Brukerveiledning   
• Aerolet toalettløfter betjenes enkelt med to lettvekts trykkbrytere.

Trykkbryterene er plassert på innsiden av armlenet/støttehåndtaket.

• FREMSTE TRYKKBRYTER (KNAPP) = OPP
(kontrollerer bevegelsen oppover på toalettløfteren)

• BAKERSTE TRYKKBRYTER (KNAPP) =  NED
(kontrollerer bevegelsen nedover på toalettløfteren)

• Aerolet stopper automatisk i den posisjonen som er
forhåndsprogramert / innstilt.

• Aerolet stopper når betjeningstrykkbryter (knapp) slippes.

• Bevegelsen vil stoppe når man når det forhåndsinstilte stoppunkt.
Aerolet toalettløfterens elektroniske styringssystem vil rekalibrere
seg selv hver gang løfteren kjøres til laveste posisjon.

• Når Aerolet blir innstallert på en Geberit eller Closomat modell, vil
spyle og tørkesystemet kunne benyttes når Aerolet er i laveste
posisjon.

! Hvis begge betjeningsknappene trykkes inn vil løfteren stoppe.
Begge knappene må slippes for å bruke løfteren igjen.

Standard 
håndbetjening 

           ADVARSEL! 

Klemfare for hender. 
Når toalettløfteren er i 
bevegelse må 
hendene alltid holdes 
på håndtakene / 
armlene eller i fanget. 



Viktig informasjon! 
Forsøk aldri å endre løfteinnstillinger på egenhånd, overlat 
det til kvalifisert personell. 
Reparasjoner må kun utføres med strøm frakoblet. 

Deres Aerolet toalettløfter er absolutt ikke et leketøy. 

Vær spesielt oppmerksom på advarsler og faresymbol 
i veiledningen. 
• Feil bruk kan føre til skade på bruker !
• Feil bruk kan føre til skade på toalettløfteren

 ADVARSEL !  Klemfare for hånd. 

• Aerolet er designet  for enkelt renhold.
ADVARSEL !

Trekk ut støpselet fra stikkontakten når løfteren vaskes.  
Aerolet bør vaskes rutinemessig sammen med resten av badet. 

• Ikke bruk vaskemidler med klor blekemidler eller
saltsyreholdige produkter til rengjøring av løfteren.

ADVARSEL !

Det må aldri tømmes vann over løfteren og
den må ikke spyles med høyt vanntrykk.

• Ikke vask under dekslene med flytende væsker.

• Dekslene kan rengjøres med en fuktig myk klut på utsiden.

Rengjøring og vedlikehold Aerolet 
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