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Installation
Ögonduschen ska placeras så att spolmunstycken är placerade inte mindre än 80 cm och inte

mer än 110 cm ovanför ytan där användaren ska stå. Det vara minst 15 cm utrymme
på varje sida av ögonduschen, till vägg eller annat hinder. Det ska även vara en platt yta under ögonduschen

där den nödställde ska stå.

Låt inte ögonduschvätskan rinna rakt ner på golvet på grund av halkrisk eller elektrisk stöt. Vid placering på 
en platt yta, t.ex. bord eller hylla, måste underlaget vara förstärkt.

Montera upp ögonduschen i medföljande väggfäste. Välj vägg med tanke på väggkonstruktion eftersom 
väggfästet måste monteras på en vägg som är tillräckligt förstärkt för en fylld ögondusch (vikt ca 70 kg).

Om ögonduschen ska hängas på en gipsvägg tänk på att använda lämplig skruv och plugg som stöttar vikten.

Ögonduschen är inte isolerad och måste vara skyddad vid risk för frysning eller överhettning. Ögonduschen 
ska leverera ljummet vatten med en temperatur mellan 15 °C och 35 °C. Vid installation och påfyllning ska 

ögonduschen aktiveras i 5 sekunder för att visuellt kontrollera att flödet är bra. Ögonduschen ska vara 
lättåtkomlig för att snabbt kunna tas i bruk av den nödställde. Blockera inte ytan framför ögonduschen.

Skötsel – och driftinstruktion
1. Före första användningen, rengör och skölj ur ögonduschen. Tanken ska fyllas och sköljas ur med

varmt vatten, 60 °C eller varmare.
2. Varje gång ögonduschen fylls med nytt vatten ska den först rengöras och sköljas ur.

3. Fyll ögonduschen delvis med kranvatten.
.

4. Fortsätt att fylla tanken med vatten upp till 3 cm under markering för spill punkt.
5. Skruva på locket på ögonduschen, dra inte åt för hårt.

6. Vi rekommenderar att rengöra tanken och byta ut vattnet var sjätte (6) månad.

Varning
Följ alla instruktioner för produkten. Om instruktionerna inte följs kan det leda till allvarlig ögonskada
och synbortfall. Rengör tanken var sjätte månad. Tanken ska fyllas och sköljas ur med varmt vatten,

60 °C eller varmare. En ny flaska med bakteriehämmande vätska (artikelnr: KN1540BA) ska tillsättas
varje gång tanken fylls med vatten.

Inspektion
Vi rekommenderar att ögonduschen kontrolleras varje vecka så att vattennivån är tillräcklig. Inspektioner

som ger tecken på partikelbildning eller missfärgning tyder på att vattnet ska bytas omedelbart.
 


