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MINI LAV
VASKESTATION

MINI LAV VASKESTATION 

Vores lille og berøringsfrie vaskestation i børnehøjde. Med plads til 
sæbe og papir er den et godt valg hvis du ønsker en lille og enkel va-
skestation. Fås både som FAST og MOBIL. MÅL: Bordhøjde: 60 cm. 
Længde: 50 cm. Bredde: 50 cm. Højde: 117,5 cm.

MONTERING FAST

Installeres af autoriseret VVS installatør. Det eneste du skal gøre er 
at montere dispensere med sæbe og papir. Du kan læse mere og se 
vores videopræsentationer på: steelofdenmark.dk.

MONTERING MOBIL

Det eneste, du skal gøre er at fylde vand på en af de medfølgende 
dunke, montere dispensere med sæbe og papir samt tilslutte strøm. 
Se vores online videopræsentationer på: steelofdenmark.dk.

INFORMATION VED VALG AF MOBIL

FØR BRUG: Tjek at vaskestationen ikke har synlige skader. Sørg for 
at dunkene er rene inden de fyldes op. Placer den mobile vaskesta-
tion sikkert på et plant underlag. UNDER BRUG: Når Stationen er i 
brug skal strømtilslutningen holdes skjult og utilgængeligt for børn. 
Alle skydelåger skal være lukkede under drift. Vandunkene skal være 
placeret utilgængeligt og være korrekt tilkoblet. Rengør alle overfla-
der jævnligt for at opretholde en god hygiejne. STRØM: Vaskestati-
onen må kun tilsluttes 230 V, 50Hz. Forsøg aldrig selv at at reparere 
pumpe eller ledning. De elektriske dele må ikke nedsænkes i væske 
eller udsættes for regn eller fugt. Rør aldrig ved de elektriske dele 
med våde eller fugtige hænder. Kontrollér at alle elektriske dele ikke 
er beskadiget, og brug ikke vaskestationen hvis der er synlige skader 
på elektriske dele. Undlad at trække i ledningen når stikket tages ud 
af stikkontakten. Kontrollér at ledningen ikke ligger så der er mulig-
hed for at snuble over, eller trække i den. Hold ledninger væk fra var-
me genstande og åben ild. EFTER BRUG: Når Vaskestationen ikke 
benyttes, skal den afbrydes fra elnettet. Tøm altid vanddunke og lad 
dem tørre. GODE RÅD: Stil ikke stationen direkte i solen, da metallet 
kan blive varmt. Vandhanedispenser er ikke funktionsdygtig i frost.


