
COMMODES 

 
Gebruiksaanwijzing 
Bewaren voor toekomstig gebruik, aandachtig lezen. 
 
De Esdoorn biedt een compleet programma aankleedmeubilair. Vanuit ons standaardontwerp kan volop 

gevarieerd worden zowel in de toepassingen als in de maatvoering. Het hoogwaardige materiaal in 

combinatie met een optimale constructie garanderen een lange levensduur.  

 

 

BELANGRIJK:  
1. De maximale belasting van het hefblad is maximaal 40 kg. 
2. Kinderen dienen helemaal op het blad te liggen omdat het blad gelijkmatig belast dient te worden. 

Dus niet zitten met de benen over de rand. 
3. Het trapje moet volledig uitgetrokken worden en stabiel op de grond staan. 
4. Wanneer het trapje niet wordt gebruikt het trapje ingeschoven houden. 
5. Voorkom dat kinderen met vieze schoenen op het aankleedgedeelte komen. Het zand onder de 

schoenen kan, door het schurende effect, het bovenblad beschadigen. Verwijder vuil en zand direct 
na het gebruik van het aankleedgedeelte en kijk ook of er zand of andere vervuiling onder het 
aankleedkussen terecht is gekomen. 

6. Kinderen verschonen met het hoofd naar achteren of diagonaal. Altijd recht voor het kind gaan staan, 
dus niet met een gedraaid bekken. 

7. Instrueer altijd nieuwe leidsters/stagiaires over het gebruik van de commode. 
8. Neem voor (de-)montage van de commode altijd contact op met de leverancier. Bij zelf (de-) 

monteren vervalt onze garantie. 
9. Voor schoonmaakinstructies zie onze productinformatie en richtlijnen. 

 
 

WAARSCHUWING: 

1. Kinderen mogen alleen onder begeleiding het trapje beklimmen. 
2. Zorg dat kinderen niet aan het bedieningspaneel kunnen komen. 
3. De warmwater thermische begrenzer verplicht afstellen op 38°C. De kraan regelmatig controleren op 

de werking van deze temperatuurbegrenzer. 
4. Maak altijd gebruik van een passend en geschikt aankleedkussen. 
5. De juiste werkhoogte van het blad is ingesteld als uw onderarm een rechte hoek vormt ten opzichte 

van de bovenarm. 
6. Een kind nooit zonder toezicht laten. 

 

 

Ergonomie 

De commodes voldoen aan de geldende ergonomische normen. De werkbladen zijn elektrisch in hoogte 
verstelbaar en voorzien van een veilig rolluik, zodat geen open ruimte ontstaat. De trap met 
antisliptreden is bij gebruik vergrendeld. 

 

  



Vervolg gebruiksaanwijzing  

 
Bedieningpaneel eenvoudig hoog-laag 

 Deze functie is alleen toepasbaar voor bedieningspanelen met toetsen zonder display. 
 

1. Druk op  of . 
2. De tafel beweegt zolang de toets wordt ingedrukt, of totdat de eindpositie is bereikt.  

 
 

Opslaan van geheugenposities  

 Deze functie is alleen toepasbaar voor bedieningspanelen met positie- en geheugentoetsen. 
 

Deze functie biedt de mogelijkheid om een bepaalde hoogte-instelling van de tafel te bewaren.  

Met de bedieningspanelen met 3 positietoetsen kunnen 3 verschillende hoogtes worden vastgelegd.  

Deze geprogrammeerde instellingen kunnen, indien gewenst, later opnieuw worden ingesteld. . 

Door op  of  te drukken stelt u de gewenste hoogte in.  

  Druk op 
S

 . 

 

 
 

  Druk op één van de toetsen 
1

 
2

 
3

  . 
  
Nadat u op de gewenste positietoets heeft in gedrukt verschijnt de “S” en het nummer van de betreffende 
positietoets in de display.   
 
Wordt bijvoorbeeld positietoets 3 ingetoetst dan verschijnt het volgende in de display: 
 

 
 
De hoogte verschijnt in de display en de hoogte is in het geheugen opgeslagen.  
De tafel naar een opgeslagen geheugenpositie laten gaan. 

 

 Druk op één van de toetsen 
1

 
2

 
3

 en houdt deze ingedrukt. De tafel zal naar de in het geheugen 

vastgelegde hoogte bewegen. 

 

 

 


