Betjeningsvejledning til mobil håndvask
FØR

Find plan flade til opstilling.
Påfyld vand i vandpåfyldningshullet.
Tilkobel evt. tillejet spildevandsdunk på den sorte slange.
UNDER

DRIK IKKE AF VANDHANEN.

Brug håndvasken ved at træde roligt på fodpumpen. Det brugte vand løber
videre ud af den sorte slange i siden eller via den sorte slange ned i den påsatte
spildevandsdunk.

Evt. efterfyld vandtanken, hvis den render tom. Dette gøres ved at presse aqualåget ind. OBS det kan være aflåst – brug da udlånt nøgle. Tanken kan indeholde
ca. 70 liter. Du kan tjekke vandstanden ved at se ind af hullerne på bagsiden.

Har du tillejet spildevandsdunk, tjek dennes behov for tømning.
EFTER

Tøm resterende vand ud af håndvasken.
Almindelig rengøring af håndvask, aftørring af fodpedal og alle siderne på håndvasken.
Ved tillejet spildevandsdunk skal denne spules ren med vand.
INFO

Den mobile håndvask har en ca. 70 L. vandbeholder.
Mål udv.: B: 42 cm. / H: 101 cm. / D: 28 cm.
VED PROBLEMER

Kontakt da omgående Kølemanden på tlf. 40 17 58 52.

Dyngbyvej 12, 8300 Odder
Tlf.: 40 17 58 52
Mail: udlejning@kolemanden.dk
CVR nr. 34 89 28 06

Spørgsmål:
Kan den mobile håndvask være i mit bagagerum? Vi tør ikke garantere, at den kan være i
bagagerummet på en Toyota Aygo, men den kan sagtens være i et bagagerum på en almindelig bil.
Husk dog, at tømme vandbeholderen inden du sætter den ind i din bil.
Kan den mobile håndvask stå på en skrå flade? Nej. Den mobile håndvask vælter. Find en plan
flade og placere den på.
Vandtanken er rendt tom for vand – må jeg fylde den? Ja, det må du gerne – alle de gange du
finder det nødvendigt. Har du tillejet en spildevandsdunk vil det dog være en god ide at sørge for,
at denne tømmes tilsvarende det antal gange du fylder vandtanken.
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