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Vi gratulerer deg med valget av dusj og føn toalett. Du har bestemt deg for originalen 
CLOSOMAT som vi tror du kommer til å sette pris på i mange år. Den første modellen av 
CLOSOMAT ble introdusert i 1957 av den sveitsiske oppfinneren Hans Maurer. Produktet 
har siden blitt viden kjent og fått mange fornøyde brukere.

CLOSOMAT har utvikles til den mest teknisk fullverdige og slitesterke dusj og føn toalettet 
på markedet i dag, det betyr at den kommer til å fungere akkurat som du forventer i 
mange, mange år fremover.

Før du tar i bruk ditt nye CLOSOMAT dusj og føntoalett anbefaler vi at du leser denne 
bruksanvisningen nøye. Du vil få et godt innblikk i produktets fordeler samtidig som du 
forsikrer deg at du bruker den på rett måte.
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Slik fungerer CLOSOMAT

Ved bruk som vanlig toalett:
Stå (eller reis deg opp om du sitter) og trykk inn en av 
bryterne plassert på sidene av sisternen.  
Spylningen vil da være som på et helt vanlig toalett

Nedspylning og varmtvannsdusj:
Bli sittende på ringen og trykk inn en av bryterne (de-

signet for bruk av albuen) og hold den inne så lenge du 

ønsker å bli dusjet med temperert vann.

Dusjfunksjonen kan også forhåndsinnstilles til å aktiveres 

med en en-trykksfunksjon, kan da stilles inn til å dusje fra 

4 til 60 sekunder.

Fønfunksjonen:

Slipp bryteren og fønfunksjonen starter automatisk.

Den avsluttes automatisk ved at du reiser deg opp fra 

ringen eller slutter etter 3 minutter.

Varmlufttørkingen kan også forhåndsinnstilles til å akti-

veres med en en-trykksfunksjon, kan da stilles inn til å 

tørke fra 30 til 470 sekunder.

ANVÄNDNING SOM 

VANLIG TOALETT

Stå upp (eller res dig upp om du är sit-

tande) och tryck in ett av tryckena. Ned-

spolningen sker som vanligt.

NEDSPOLNING OCH 

VARMVATTENDUSCH

Sitt kvar på sittringen, tryck in ett av

armsbågstryckena och håll kvar trycket

tills vattnet känns svalt.

VARMLUFTSTORKNING

Släpp armbågstrycket och varmluftstork-

ningen startar automatiskt.

Så här fungerar
Closomat
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Stående
Stående, altså uten å belaste sitteringen, fungerer nedspylningen som på et helt vanlig 
toalett ved å trykke høyre eller venstre bryter. Det betyr at CLOSOMAT alltid kan brukes 
som et vanlig toalett om det skulle ønskes, eller om det skulle bli strømstans. 
Nedspylningsfunksjonen er helt mekanisk og er ikke avhengig av strøm for å fungere.

Sittende
Når man sitter på sitteringen er trykkbryterne aktivert og toalettet fungerer som et dusj og 
føn toalett. Når man er ferdig trykker du inn, og holder inne en av albuebryterne.

Da aktiveres nedspylingen og dusjfunksjonen starter. Dusjmunnstykket kommer automa-
tisk ut av sin totalt beskyttede plassering og dusjer deg mykt og grundig ren med kropps-
temperert vann. (Kan stilles inn etter ønske). Du skal holde bryteren inne til du kjenner van-
net blir litt svalere. Det første varme vannet rengjør og åpner hudporene, og når vannet blir 
svalere, lukkes porene igjen og du er ren. I tillegg til den oppfriskende effekten viser det 
seg at denne vannmassasjen, som er anbefalt av mange leger, har god påvirkning på 
blodsirkulasjonen.

Dusjfunksjonen kan også forhåndsinnstilles til å aktiveres med en en-trykksfunksjon, kan 
da stilles inn til å dusje fra 4 til 60 sekunder.

Når du slipper albuebryteren avsluttes dusjfunksjonen og dusjmunnstykket trekkes tilbake 
automatisk. Samtidig starter varmlufttørkingen og pågår i 3,5 – 4,5 minutter, tiden kan 
forhåndsinnstilles. Varmluften stopper automatisk om du reiser deg opp fra toalettet eller 
om man trykker inn albuebryter en gang. Varmlufttørkingen kan også forhåndsinnstilles til å 
aktiveres med en en-trykksfunksjon, kan da stilles inn til å tørke fra 30 til 470 sekunder.

Det bør nevnes at selv om man sitter ut hele tørketiden blir man aldri helt tørr på
et dusj og føn toalett. Av medisinske årsaker bør man ikke bli helt tørr i endetarm og 
underliv. 
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innstillinger for dusj og viftefunksjon

Multifunksjonsdusj for kvinner og herrer:

1. Hendel i øverste posisjon: Standard vask bak med økt vanntrykk (Menn og kvinner)

2. Hendel ett hakk ned: Standard vask bak med normalt vanntrykk (Menn og kvinner)

3. Hendel to hakk ned: Vask bak og foran med normalt vanntrykk (kvinner)

4. Hendel tre hakk ned: Vask foran med normalt vanntrykk. (kvinner)

Noen viktige råd

Funksjon
Dusjfunksjonen fungerer kun når strøm er tilkoblet, hovedbryteren er slått på, vannkranen 
er åpen og sitteringen er aktivert. Dessuten må en av trykkbryterne aktiveres.
Ønsker du en annen styrke på vannet på dusjfunksjonen eller vanntemperatur, kan dette 
justeres etter ditt ønske av en servicetekniker.

For individuelle behov kan vi tilby et bredt utvalg av tilbehør. Bl.a pneumatisk bryter for fot/
hånd, fotocellebryter eller en ryggplate i stedet for albuebrytere. Videre finnes det forhøyn-
ingssokler i flere høyder, sitteringer i myk gummi, armlener og hev og senk mulighet. 
Spesielt stolte er vi av sortimentet av barnetilpasset tilbehør som vi er alene om å tilby i 
markedet for dusj og føn toaletter.
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pass på:

-  Om du behøver å inspisere dusjfunksjonen, bruk en beskyttelsesplate eller hånden mot
vannstrålen.

- Stikk aldri hodet ned i toalettskålen.
-  Bruk aldri CLOSOMAT til annet bruk enn det beskrevet i denne
bruksanvisningen.

- Etter operative inngrep eller ved blødende sår i endetarm eller underliv skal man unngå
dusj og føntoaletter til såret har grodd skikkelig. Rådfør med lege.

- Barn bør ikke forlates uten oppsikt på en dusj og føn toalett.
-  Harde objekter skal ikke kastes i toalettskålen. Heller ikke sanitetsbind,

bomull eller andre objekter som kan forårsake at avløpet tettes.

  Vedlikehold og rengjøring

CLOSOMAT rengjøres som et vanlig toalett. Ved lang tids opphold av bruk, som for eks-
empel ved lengre ferier og lignende anbefaler vi at hovedbryteren til toalettet slås av. Når 
du skrur den på igjen, tar det ca 4 minutter til toalettet er klart til bruk.

Ikke bruk ”wc-deodoranter” ved toalettkanten eller i sisternen.
Vi anbefaler alle mannlige brukere å sitte ved urinering. Det sikrer at varmluftsåpningen 
ikke blir utsatt for unødvendig tilgrising.
Varmluftåpningen kan imidlertid enkelt rengjøres med vann og egnet børste. Om det mot 
formodning skulle begynne å lukte fra varmluftsviften er det på høy tid med en rengjøring.

Sitteringen og alle plastdekslene er lakkerte med 2-komponentlakk.
Disse rengjøres enkelt med en fuktig klut eller svamp med vanlig rengjøringsmidler.

Det automatiske dusjmunnstykket er designet slik at det ikke skal bli skittent, både i hvile-

posisjon og under bruk. Noe spesiell rengjøring av dette er derfor ikke nødvendig.
Skulle du til tross for dette ønske å rengjøre eller inspisere munnstykket, se instruksjon på 
neste side.
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Rengjøring av dusjmunnstykke

-  Ta av dekselet nede på venstre side.

På lokket sitter det et spesialverktøy til dusj-

munnstykket.

-  Ta ut spesialverktøyet og før inn den spisse

enden (Se illustrasjon 1) under dusjmunnstykket.

-  Trekk ut dusjmunnstykket. (2) Trekk til du kjenner

dusjmunnstykket stopper. (fjær- 

belastet) Hold fast dusjmunnstykket med den 

ledige hånden.

-  Snu nå spesialverktøyet og plasser det i sporet

i overkant på dusjmunnstykker (3) Munnstykket 

er nå låst i ytterste posisjon og det renner vann i 

dusjmunnstykkets åpning.

- rengjør dusjmunnstykket.

-  Hold dusjmunnstykket med en hånd og ta bort

spesialverktøyet. Slipp munnstykket langsomt 

tilbake til opprinnelig posisjon.

-  Sett spesialverktøyet tilbake og sett på dekselet

nede på venstre side.

pass på

-  Bruk aldri slipende rengjøringsmidler. Hev to-

alettsetet om du rengjør med kalkløsningsmidler i toalettskålen.

- Damprengjøring skal ikke utføres på CLOSOMAT.
- andre deler enn toalettskålen skal ikke rengjøres med rennende vann.

-  Toalettkåpen/hoved-dekslene skal kun fjernes av fagpersonell, under disse ligger elek-

tronikken og spenningsforsyningen.

SÄRSKILD 

RENGÖRING AV SPOL-

MUNSTYCKE

• Tag av kåpan. Ovanpå locket till 

spolcisternen sitter ett specialverk-

tyg till duschmunstycket.

• Lossa verktyget från fästet och 

stoppa in den spetsiga ändan (se illu-

stration, punkt 1) underifrån i mun-

stycket.

• Drag ut munstycket (2) mot den 

mothållande fjädern. Drag tills det 

tar emot och munstycket är i sitt 

yttersta läge. Håll fast munstycket

med den fria handen.

• Vänd nu verktyget och stoppa ovan-

ifrån in det i spåret (3) i munstyck-

et enligt illustrationen. Munstycket 

är nu spärrat i sitt yttersta läge och 

det rinner vatten i munstycksöpp-

ningen.

• Rengör munstycket.

• Håll fast munstycket med en hand

och tag bort specialverktyget med 

den andra. Släpp långsamt in mun-

stycket till sitt viloläge.

• Sätt tillbaka specialverktyget på sin 

plats och montera kåpan.

OBSERVERA!

Använd under inga omständigheter sli-

pande putsmedel eller rivande trasor.

Ställ upp sittringen om du använder

kalklösningsmedel i skålen.

Ångtvätt är absolut förbjudet när

det gäller Closomat.

Andra delar än toalettskålen får

inte rengöras med rinnande vatten.

Avstå från doftstenar och andra pro-

dukter som anbringas vid spolkanten. 
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Brynsveien 14, 
0667 Oslo 
Tlf: 22 30 05 00
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For ytterligere informasjon kontakt Puls as på tlf. 
22 30 05 00. Sørg for at du alltid har siste 
versjon av brukermanualen. Den kan du finne 
på vår hjemmeside www.puls-norge.no

Puls as gjør sitt ytterste for at all inform
asjon skal væ

re korrekt, m
en tar forbehold om

 feil. 

Feilsøking

om dusjfunksjonen ikke virker

- Kontroller at strømbryteren er på.
- Kontroller at sikringen er hel.
- Kontroller at jordfeilbryteren ikke er utløst.
- Kontroller at det kommer vann inn i sisternen.
-Om dette ikke retter problemet, kontakt Puls as på 22 30 05 00.

Energiforbruk

Energiforbruket på en CLOSOMAT er  
ca 0,8 kWh pr. døgn ved ca 6 bruk pr. døgn.




