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I G R A T U L E R A R T I L L ditt val av 

av duschtoalett. Du har bestämt dig för 

originalet Closomat®, vilket vi tror att du

kommer att uppskatta under många år. Den för-

sta modellen av Closomat introducerades 1957

av den schweiziske uppfinnaren Hans Maurer.

Produkten har sedan dess med framgång mark-

nadsförts och hittat många nöjda användare. 

Closomat är än idag den tekniskt mest full-

ändade duschtoaletten. Det betyder att den kom-

mer att fungera precis som du förväntar dig

under många, många år.

Innan du börjar använda din nya Closomat

rekommenderar vi att du läser den här bruksan-

visningen noggrant. Då får du en god inblick i

produktens alla fördelar, och då vet du också att

du använder den på rätt sätt.

Tack för förtroendet.

Magnus Ullman

Busck & Co AB

Generalagent för Closomat® i Norden
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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, alltså utan att belasta sittring-

en, utlöses den vanliga nedspolningen

genom att trycka på höger eller vänster

trycke. Det betyder att Closomat alltid

kan användas som vanlig toalett, även

vid strömlöshet, eftersom nedspolning-

en då är helt mekanisk.

SITTANDE

Med sittringen belastad kan Closomat

användas som duschtoalett. Efter ut-

rättat behov trycker du in, och håller

ett av tryckena intryckt med armbågen.

Då utlöser du nedspolningen samtidigt

som renduschningen startar. Dusch-

munstycket åker automatiskt ut ur sitt

helt skyddade läge och duschar dig

mjukt och grundligt ren med kropps-

tempererat vatten, som långsamt blir

allt svalare. Du skall hålla trycket inne

tills vattnet känns svalt, dock minst 20

sekunder. Det första varma vattnet

spolar rent och öppnar hudporerna,

och det svala vattnet sluter åter porer-

na. Förutom den uppfriskande effekten

visar sig denna vattenmassage, som till

och med rekommenderas av läkare, ha

god inverkan på den ofta dåliga blod-

cirkulationen i analområdet. Var där-

för inte rädd för att dra ut på kallvat-

tenduschandet en stund.

När du släpper armbågstrycket

avslutas duschningen och duschmun-

stycket försvinner automatiskt in i sitt

skyddade läge. Samtidigt startar varm-

luftstorkningen och pågår i 2–3 minu-

ter, eller så länge du sitter kvar på

sittringen. Ju längre tid du duschar,

desto längre går varmluftsfläkten. Om

du reser dig upp och avbryter torkning-

en, är toaletten användbar igen först

efter ca tre minuter.

Det bör dock påpekas att även om

du suttit kvar hela torktiden, så blir du

inte helt torr. Av medicinska skäl bör

det inte bli helt torrt i ändtarm och

underliv. De flesta brukar vänja sig vid

detta efter en kort tids användning.

Har du några frågor är du givetvis

välkommen att ta kontakt med oss på

Busck & Co AB, tel. 031-87 09 00.
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FUNKTION

Duschen fungerar bara när elektricite-

ten är påkopplad, huvudbrytaren på

stolen är tillslagen, vattenkranen öppen

och sittringen belastad. Dessutom

måste ena armbågstrycket vara intryckt. 

Önskas annan duschstyrka eller

vattentemperatur, kan detta ändras av

servicetekniker.

För individuella behov kan vi er-

bjuda olika tillbehör, t. ex. pneumatisk

brytare för hand/fot eller ryggplatta i

stället för armbågstrycke. Vidare finns

även förhöjningssockel, mjukgummi-

sits, barnsits med mera. En speciell

duschstol och en toalettlift finns även

framtagna som specialtillbehör.

VARNING!

• Om du behöver inspektera duschen 

måste du använda skyddsplattan, 

som medföljer Closomat. 

• Försök aldrig stoppa ner huvudet i 

toalettskålen.

• Använd bara Closomat som antingen

vanlig toalett utan dusch/torkfunk-

tion eller som duschtoalett för att 

rengöra ändtarmsområdet. Det är 

då viktigt att du sitter avslappnat på 

sittringen så att den bakre delen av 

hålet är täckt.

• Efter operativa ingrepp eller vid 

blödande sår i ändtarm eller under-

liv (t. ex. infektionssjukdomar) skall 

du undvika Closomat-duschen tills

såret är tillräckligt läkt. Rådgör med 

din läkare.

• Småbarn och förståndshandikap-

pade personer bör ej lämnas utan 

uppsikt på en Closomat.

• Hårda föremål får inte kastas i 

skålen, inte heller sanitetsbindor, 

bomull eller annat som kan förorsa-

ka stopp i avloppet.

Några viktiga råd
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UNDERHÅLL OCH 

RENGÖRING

Closomat behöver knappast något

underhåll alls vid regelbunden använd-

ning. Om du inte använder toaletten

en tid, t. ex. under semestern, rekom-

menderar vi att du stänger av huvud-

brytaren, som normalt alltid bör vara

påslagen. När du har satt på huvud-

brytaren igen tar det cirka 4 minuter

innan apparaten åter är klar för an-

vändning.

Closomat rengörs för hand precis

som en vanlig toalett. Skålen kan ren-

göras med alla vanliga toalettrengö-

ringsmedel och avkalkningsmedel. Du

bör dock vara uppmärksam på vilka

medel som är skonsammast för miljön.

Använd inga ”WC-deodoranter” vare

sig vid spolkanten eller i spolcisternen.

Vi rekommenderar alla manliga an-

vändare att sitta ner även vid urine-

ring. Det gör att varmluftsöppningen

skonas från för stor nedsmutsning.

Luftutsläppet kan dock utan vidare ren-

göras med vatten och en passande bor-

ste. Börjar varmluften lukta illa är det

hög tid för rengöring.

Sittring och plastkåpa är över-

dragna med syrafast 2-komponentlack.

Dessa rengörs med trasa eller svamp

och vanligt rengöringsmedel. 

Det ut- och ingående duschmun-

stycket är så konstruerat att det inte

blir nedsmutsat vare sig i viloläge eller

under användning. Detta har konstate-

rats i upprepade bakteriologiska under-

sökningar. Någon särskild rengöring

behövs därför inte. Sprinklerhålen är

skyddade mot förkalkning genom sin

konstruktion. Om du trots detta vill

komma åt munstycket, se instruktion

på nästa sida.
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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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Kåpan får endast avlägsnas av fack-

folk. Därunder ligger spänningsföran-

de delar.

FELSÖKNING

Om duschen inte fungerar:

• Kontrollera att strömbrytaren på 

toalettens högra sida är tillslagen. 

Nollan skall ej synas.

• Lägg på den genomskinliga skydds-

plattan (som levereras med toalet-

ten) mellan porslinet och sittringen.

• Tryck med ena handen ned sitt-

ringen i bakkant, d.v.s. belasta gång-

järnen.

• Tryck med andra handen in ett av 

de båda armbågstryckena.

Om duschen fortfarande inte fungerar,

kontrollera:

• Att säkringen till toaletten är hel.

• Att en eventuell jordfelsbrytare ej 

har löst ut.

• Att vatten rinner till i spolcisternen. 

OM DU BEHÖVER HJÄLP

Gäller det vatten- eller avloppstekniska

problem såsom stopp i avloppet, dålig

spolning, långsam tillrinning av vatten i

spolcisternen eller rinnande vatten i

toalettskålen, kontakta närmaste VVS-

installatör. Vid andra driftstörningar

ska du kontakta Busck & Co AB.

GARANTI

Du har 2 års garanti vad gäller fabri-

kationsfel. Fyll i det bifogade service-

kortet och skicka till Busck & Co AB.

ENERGIFÖRBRUKNING

Energiförbrukningen för Closomat är

ca 0,8 kWh per dygn vid sex använd-

ningar per dygn.
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PLATS FÖR EGNA ANTECKNINGAR
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