Spannring aquamano dusch-wc
NÁVOD K OBSLUZE






Tento výrobek musí být instalován podle návodu.
Přečtěte si prosím návod k obsluze pozorně.
Dobře si návod uschovejte.
Záruční list najdete na konci návodu.
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Spannring aquamano bidety – nejčistší forma moderní hygieny těla – vodou!
Děkujeme, že jste se rozhodli pro elektronický bidet z nabídky firmy Spannring. Bidet je jasně a výlučně určen
pro čištění intimních oblastí (normální i intenzivní čištění, stejně jako funkce Lady mytí pro vaginální oblast).
Předchozí čištění papírem není potřebné a dokonce se nedoporučuje.
Využijte pro intimní hygienu funkci sprchové trysky. Osušení může následovat zabudovaným fénem, kouskem
toaletního papíru či ručníkem.
Při použití bidetu si prosím vždy sedněte.
Při nevhodném užívání výrobku zanikají všechny garance a záruční nároky.
Dusch-WC může být využíváno jako běžné WC, protože splachování funguje nezávisle na bidetu. Bude
beze změny spouštěno splachovacím tlačítkem na stěně či na samotném WC.
Všechny Spannring aquamano bidety jsou přezkoušeny a schváleny podle uznaných evropských norem. Mají
DVGW certifikát podle EN 1717/13077; s bezpečnostním dodatkem podle W540.
Souhlasné prohlášení je k dispozici k možnému nahlédnutí přímo na stávající podnikové prodejně.

Důležitá bezpečnostní upozornění:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.

Používejte zařízení pouze na výrobcem uvedené účely.
Obsluha a údržba může být prováděna pouze v rozsahu popsaném v návodu k obsluze.
Nikdy výrobek k opravě neotvírejte.
Instalaci svěřte pouze autorizovaným odborníkům, stejně tak případné opravy. V opačném případě
zanikají garanční nároky. Je povoleno používat pouze originální náhradní díly.
Pro uvedení do provozu potřebujete přípojku se studenou vodou (vedení pitné vody) a elektrickou
zásuvku (ne zásuvku s více zdířkami, ani prodlužovací kabel).
Může se používat pouze pitná voda, nikdy ne voda dešťová či užitková.
Připojte nejprve zařízení k přívodu vody a otevřete přívod. Teprve potom zapojte elektrický kabel do
zásuvky.
Přístroj může být zapojen pouze pod napětím 230 V 50 Hz.
Nikdy nepoužívejte vadného zařízení při poškození kabele nebo zásuvky, či při vniknutí vody.
Nepoužívejte vlasové spreje či jiné prostředky krášlení či péče (jako lak na nehty) v blízkosti bidetu či
na něm. Materiál může být poškozen.
Vyvarujte se instalaci vedle tepelného zdroje. Také pokud je bidet instalován ve vlhkých prostorách,
dávejte pozor na to, aby nebylo zařízení v přímém kontaktu s vodou, nebo aby se pára nadměrně
nesrážela na povrchu bidetu.
Dbejte také na dobré větrání po koupeli či sprše tím, že otevřete okno či dveře. Vyvarujete se tak
toho, aby vlhkost poškodila elektrické součástky.
Zvláštní opatrnost je třeba dbát v případě dětí, starších či postižených osob. Nenechávejte tyto osoby
bez dozoru s ovládáním přístroje, např. s dálkovým ovladačem bidetu. Regulujte teplotu toaletního
sedátka
a vody pro starší či postižené osoby nebo pro ty, kteří mají velmi citlivou pokožku.
Jestliže se bidet uvolnil či se oddělil ze své pozice, přitáhněte jej šrouby, případně svorníky, jinak se
bidet může poškodit.
Přístroj musí být uzemněn.
Pokud je síťový kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho autorizovaným partnerem,
aby nedošlo k ohrožení.
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POPIS PŘÍSTROJE:
1 – poklop
2 – levý ovládací panel
3 – horní kryt
4 – sedátko
5 – led-kontrolka (úspora energie)
6 – fén
7 – kryt trysky
8 – tryska
9 – dotykový senzor
10 – vypouštěcí otvor nádržky
11 – pravý ovládací panel
12 – pojistka držáku

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Upevňovací šrouby (2x)

Podložky (2x)

Gumové podložky (2x)

Posuvné podložky (2x)

Pouzdro filtru (1x)

Uhlíkový filtr (1x)

T-kus ocel (1x)

Redukce 1/2“-3/8“ (1x)

Ruční ovládání (1x)

Držák ručního
ovládání (1x)

Matice (2x)

Upevňovací deska (1x)

Redukce 3/8“-1/2“ (1x)

Provázek
Baterie AA (2x)
na ruční ovládání (1x)

Hadice na vodu (1x)

Návod
k obsluze (1x)

Tento návod k obsluze platí pro všechny modely Spannring aquamano bidet:
-

-

8000 Basic (základní) – standardní sedátko / 8500 Basic (základní) – prodloužené sedátko:
bez dálkového ovládání, fénu, odsávání vzduchu, dětské funkce, pulsující sprchy
a energeticky úsporné funkce 2.
9000 Komplet – standardní sedátko / 9500 Komplet – prodloužené sedátko: se všemi
funkcemi, které jsou zde popsány, včetně dálkového ovládání.

Všechny modely jsou dodány s následujícími základními funkcemi:
-

Teplota sedátka: 1 volba
Teplota vody: 2 volby
Tlak vody: 2 volby
Pozice sprchovacího ramene: 2 pozice
Oscilace: ano (není k dispozici při intenzivním sprchování)
Fén: 2 volby
Pulsující sprcha: ne
Odsávání: ne

Zařízení ukládá vždy poslední nastavení (pro každou funkci, po každém použití).

„Braille“ symboly
Na postranním ovládání a na dálkovém ovladači se dají nahmatat symboly pro zrakově postižené.
Symboly vystupují nad povrch.
Citlivé zavírání
Poklop a sedátko se citlivě zavírají po krátkém zatlačení. Netlačte prosím obě části dolů, mohl by se
poškodit tlumič.
Velmi pevný poklop
Poklop bidetu je u všech modelů velmi pevný (nosnost 120 kg).
LED diody
V balení jsou přidány dvě LED diody.
Levá LED svítí zeleně a ukazuje, jestli je zařízení zapojeno v elektrické síti. Pakliže nesvítí, je přístroj
bez proudu nebo vypnutý.
Pravá LED svítí žlutě, pokud je aktivován režim úspory energie. Tato kontrolka také různě bliká,
pokud je naprogramováno odsávání.
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INSTALACE – PŘIPOJENÍ
V případě novostavby nebo rekonstrukce doporučujeme instalaci se spodním čištěním splachovací
nádržky.
Alternativa 1:
Skrytá přípojka vody (pancéřová – zakoupíte v sadě), je vedena vnitřkem splachovacího elementu
podél splachovací nádobky, vyvedena vpravo dole (viz nákres). Pro instalaci zásuvky se musí
rozhodnout předem.

Alternativa 2:
Viditelná splachovací nádrž – pro tuto instalaci vody je sada obsažena v dodávce. Montáž viz
následující strana.

INSTALACE – PŘÍPRAVY
Důležitá bezpečnostní upozornění před prvním uvedením do provozu:
Zařízení může být připojeno pouze k vedení pitné vody (studené), nikdy nepoužívejte dešťovou či
užitkovou vodu.
Potřebujete zásuvku s 230 V 50 Hz, nikoli zásuvku s více zdířkami či prodlužovací kabel.
Připojte zařízení nejprve k vodě a otevřete přívod, teprve potom zapojte elektrický kabel
do zásuvky.
Upozornění: Následující kroky mohou být u různých typů toalet odlišné.

Odmontujte stávající záchodové prkénko a poklop. Dobře obojí
uchovejte pro případ, že byste je ještě někdy instalovali.

Zavřete vedení vody ke splachovači. Vyprázdněte splachovací
nádržku tím, že spláchnete.

Instalujte T-kus mezi přívodem vody a splachovací nádržkou.
S oběma ventily máte vždy možnost vodu uzavřít (například
v případě servisní opravy).
Splachování záchodu můžete vždy změnit, protože je nezávislé
na bidetu.

Upozornění: Než budete pokračovat, překontrolujte těsnost
všech spojů.
Kulový uzavírací ventil není součástí balení.
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MONTÁŽ BIDETU NA WC MÍSU
Instalace montážní desky
1. Zasuňte oba šrouby do kovové podložky s možností určit
pozici montáže.
2. Vložte tyto podložky se šrouby do základní desky
(viz obrázek).
3. Šipky na základní desce musí být vidět a směřovat
ke splachovací nádržce.
4. Položte základní desku na WC mísu, zasuňte oba šrouby
do děr keramiky.

Uchycení pomocí šroubů a matek
1. Zasuňte
kónusové
gumy
spolu
s podložkami
na šrouby ze spodní strany WC mísy.
2. Plastové matky našroubujte a lehce utáhněte.

Montáž bidetu
1. Nasuňte bidet na základní desku ve směru šipek
2. Ozve se zvuk, který signalizuje správné nasazení
(kliknutí).
3. Bidet nyní leží volně na WC míse. Posouvejte jej dopředu
či dozadu tak, až najdete jeho správnou pozici na WC míse.
4. Dotáhněte šrouby silněji.

Připojení bidetu
1. Připojte bidet přiloženou hadičkou na přívod vody.
2. Připojte bidet do zásuvky elektrického proudu.
3. Stlačením tlačítka mytí na panelu bidetu se tento
aktivuje a napouští vodu do bojleru.

INSTALACE/VÝMĚNA FILTRU KATALYZÁTORU

Filtr je vsazen do patrony, která se vkládá do otvoru ze zadní strany přístroje.
Filtr katalyzátoru by měl být po 3-5 letech vyměněn.
Náhradní filtr obdržíte od svého prodejce.
Filtr v patroně vyměníte a vložíte jej zpět na předepsané místo.

Filtr odsávání

Kryt odsávacího filtru

Pro první uvedení do provozu musí být zabezpečeno:
1. Přívod vody/rohový ventil je otevřen (eventuálně také kulový uzavírací ventil).
2. Elektrická zástrčka je v zásuvce.
3. Vodní zásobník přístroje se automaticky plní (prosím čekejte na „pípnutí“).
4. Rameno bidetu se samo nastavuje.
5. Zároveň svítí zelená LED kontrolka.
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UPEVNĚNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Pečlivě očistěte místo
pro upevnění ovládání.

Odstraňte lepící pruhy
a přilepte.

Dálkové ovládání můžete
také přišroubovat.

Sejměte krytku, vložte baterie
a krytku dejte zpět.

Jestliže nechcete lepit ani
šroubovat, můžete zavěsit
za šňůrku.

Pro navlečení šňůrky
využijte nákresu.

Upozornění:
Nesprávně vložené baterie mohou poškodit dálkové ovládání.
Vložte dálkový ovladač přímo do držáku. Nesprávné umístění může zapříčinit pád dálkového
ovládání.

PŘÍPRAVY PRO PRVNÍ POUŽITÍ
1. Rohový ventil je otevřen (případně také kulový uzavírací ventil) a ověřte, zda všechny spoje těsní.
2. Elektrická zástrčka je v zásuvce.
3. Vodní zásobník přístroje se automaticky plní (prosím čekejte na „pípnutí“).
4. Rameno bidetu se samo nastavuje.
5. Zároveň svítí zelená LED kontrolka.

Ovládací panel
Levý

Pravý
Stop
Intenzivní mytí
Poloha trysky
Tlak vody
Vyhřívání sedátka

Dámské mytí

Teplota vody

Normální mytí

Model č. 9000, 9500

Dálkové ovládání
Stop

Dámské mytí

Fén
Pulsování

Teplota vody
Teplota sedátka
Úspora energie
Dětská funkce

Nastavení teploty vody a fénu
Intenzivní mytí
Normální mytí

Pozice trysky
Oscilace trysky
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OVLÁDACÍ PANEL – FUNKCE:

1 – Stop
Stisknutím tohoto tlačítka budou pokaždé aktivní funkce ukončeny. Vstáním z toalety bude vždy
proces ukončen. Přístroj může být vypnut (bez Stand-by režimu), pokud bude toto tlačítko
zmáčknuto po 3 sekundy (klesavý tón). Podrží poslední nastavení (Tato možnost je pouze
u tlačítka na ovládacím panelu, nikoli na dálkovém ovládání!). Opětovné stisknutí tlačítka Stop uvede
přístroj opět do chodu (vzestupný tón).

2 – Dámské mytí
Stisknutím tohoto tlačítka se vysune tryska a po jednu minutu myje vaginální oblast. Další funkce
jsou k dispozici (viz níže).

3 – Normální mytí
Stisknutím tohoto tlačítka se vysune tryska a stříká po jednu minutu na anální oblast. Další funkce
jsou k dispozici (viz níže).

4 – Intenzivní mytí
Stisknutím tlačítka se vysune tryska a po jednu minutu stříká na střed konečníku. Stisknutím tlačítka
Normální mytí lze toto čištění ukončit. Další funkce jsou k dispozici (viz níže).

6 – Pozice trysky
Tryska je nastavitelná v pěti různých polohách.

7 – Tlak vody
Tlak je nastavitelný v pěti stupních.

8 – Vyhřívání sedátka
Teplota sedátka je nastavitelná ve čtyřech volbách: pokojová teplota (tj. funkce je vypnuta), 33 °C, 36
°C a 39 °C.

9 – Teplota vody
Teplota vody je nastavitelná ve čtyřech volbách: pokojová teplota (tj. funkce je vypnuta), 33 °C,
36 °C a 39 °C.
Přístroj uchovává vždy poslední nastavení.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ – FUNKCE:
(jen pro modely 9000/9500)
Stop
Stisknutím tlačítka bude funkce ihned ukončena. Vstáním z toalety je chod vždy ukončen.

Normální mytí
Stisknutím tlačítka se vysune tryska a po jednu minutu vodou omývá anální oblast. Další
funkce k dispozici (viz níže).

Dámské mytí
Stisknutím tlačítka se vysune tryska a po jednu minutu vodou omývá vaginální oblast. Další
funkce k dispozici (viz níže).

Intenzivní mytí
Stisknutím tlačítka se vysune tryska a po jednu minutu vodou omývá konečník. Stisknutím
tlačítka Normální mytí můžete funkci ukončit. Další funkce k dispozici (viz níže). V dětském
režimu není možné tuto funkci využít.

Fén
Stisknutím tlačítka suší fén po tři minuty intimní partie. Stisknutím + a - můžete volit teplotu
v pěti možnostech.

Pulsování
U všech tří mycích funkcí můžete zvolit přerušovaný proud vody.

Oscilace
Tuto funkci lze využít v případě normálního či dámského mytí.
Tryska automaticky osciluje tam a zpět a tím omývá širší oblast. K zastavení stiskněte
zvolenou funkci ještě jednou nebo stiskněte odpovídající tlačítko na dálkovém ovladači.
Dalším stisknutím se funkce opět aktivuje.
Tuto funkci není možné použít v režimu intenzivního mytí.

Upozornění:
Pulsování a oscilaci trysky můžete využít současně.
Tlak vody můžete regulovat tlačítky + / - .
Stisknutím tlačítka ˂ nebo ˃ určujete pozici trysky.
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DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ – FUNKCE:
(jen pro modely 9000/9500)
Tlak vody
Nastavitelný v pěti stupních.

Pozice trysky
Nastavitelná v pěti stupních.

Vyhřívání sedátka
Nastavitelné ve čtyřech volbách: pokojová teplota (tj. funkce je vypnuta), 33 °C, 36 °C a 39
°C.

Teplota vody
Nastavitelná ve čtyřech volbách: pokojová teplota (tj. funkce je vypnuta), 33 °C, 36 °C a
39 °C.

Dětská funkce
Stisknutím tlačítka aktivujete funkci.
• Tryska se vysune dál než obyčejně.
• Teplota vody a sedátka je nastavena níž.
• Tlak vody je méně silný.
• Volba intenzivního mytí není možná.
Po ukončení funkci deaktivujte.
Tato funkce je speciálně určena pro dětského uživatele. Může být však nápomocna i
seniorům.
Po patnácti minutách se funkce automaticky vypíná.

Upozornění:
Zařízení si pamatuje všechna nastavení teploty vody, sedátka i fénu, a stejně tak pozici trysky.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ – FUNKCE:
(jen pro modely 9000/9500)
Odsávání pachů
Tato funkce není nastavena předem a musí být aktivována.
Stiskněte na dálkovém ovládání funkce Stop a Úspora energie na více než 3
sekundy (při nastavování nesedíme na WC).
Při nastavení či změně odsávání reagují LED svítící kontrolky při stisknutí obou
tlačítek takto:
• LED Dětská funkce bliká + LED Úspora energie nesvítí: odsávání vypnuto.
• LED Dětská funkce bliká + LED Úspora energie bliká: výkon odsávání 50 %.
• LED Dětská funkce bliká + LED Úspora energie svítí: výkon odsávání 100 %.
Po opuštění sedátka se odsávání pachů po jedné minutě zastaví.

Úspora energie 1 – zařízení je vypnuto
Tlačítko Stop na ovládacím panelu přístroje.
Během dovolené nebo při dlouhé nepřítomnosti je tento režim
úsporným řešením.
Pokud chcete zařízení vypnout, stiskněte tlačítko Stop na 3 sekundy
(klesající tón). Zelená LED kontrolka zhasne, zařízení si podrží poslední
nastavení.
Stisknutím tlačítka Stop přístroj opět zapnete (stoupající tón).

Úspora energie 2 – žlutá LED kontrolka
Tato funkce se aktivuje, jestliže není sedátko obsazeno.
Teplota vody a sedátka je snížena na 32 °C.
Pokud je sedátko znovu obsazeno, je tato funkce přerušena.

Obecně platí při nastavování aktuální síly/stupně:
• Zelená: nejnižší stupeň
• Světle červená: střední stupeň
• Červená: nejvyšší stupeň
• Žádné světlo: vypnuto
Stisknutím jedné ze tří funkcí na dálkovém ovládání se Vám kontrolkou ukáže, jaký stupeň je
aktuálně nastaven.
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ZÁSADY ČIŠTĚNÍ
ČISTĚNÍ FILTRU
Pokud je sítko ucpáno, do zařízení nejde voda. Tím může dojít k poruše,
čistěte proto filtr pravidelně:
1. Uzavřete ventil přívodu vody (A).
2. Vyprázdněte splachovací nádrž spláchnutím.
3. Mincí otočte uzávěrem kloboukového filtru a vytáhněte jej.
4. Očistěte filtr kartáčkem a vodou.
5. Našroubujte uzávěr zpět.
6. Otevřete přívod vody (A).

SAMOSTATNÉ ČIŠTĚNÍ TRYSKY
Postavte se před přístroj a stiskněte na 3 sekundy tlačítko Normální mytí
na bočním ovládacím panelu, dokud se nevysune tryska. Očistěte ji např.
starým zubním kartáčkem. Zmáčknutím tlačítka Stop zajede tryska zpět a
ještě jednou se automaticky opláchne.

AUTOMATICKÉ SAMOČIŠTĚNÍ TRYSKY
Tryska je před znečištěním chráněna krytem. K tomu se ještě tryska před
a po použití sama automaticky oplachuje čistou vodou.

ODVÁPNĚNÍ TRYSKY A VÝMĚNA

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Při používání vápenaté vody se tryska snadno zanese vápenatým
povlakem, který redukuje výkon trysky. Trysku můžeme zbavit tohoto
povlaku následujícím způsobem:
Odklopte víko a záchodové prkénko.
Stiskněte na 3 sekundy tlačítko Normální mytí na bočním ovládacím panelu.
Sprchové rameno se vysune.
Uchopte rameno rukou a druhou vytáhněte trysku jednoduše ven. Dávejte pozor na těsnící
kroužek, jestliže spadne, můžete jej snadno na sprchové rameno nasunout. Navlhčete jej,
případně použijte trochu vazelíny.
Trysku zbavte povlaku běžným odvápňovacím přípravkem.
Vsuňte trysku zpět do sprchového ramena a zmáčkněte tlačítko Stop na ovládacím panelu.
Tlačítko Stop je funkční teprve po nasazení trysky.

Závady způsobené vápenatou vodou nepodléhají garančním opravám.

ZÁSADY ČIŠTĚNÍ
ČISTĚNÍ PŘÍSTROJE
Nepoužívejte prosím agresivní čisticí a dezinfekční prostředky,
ani čisticí prášky, aby nedošlo k narušení povrchu. Běžně prodejné
jemné tekuté čisticí prostředky jsou postačující.
Jemně otřete navlhčenou utěrkou a osušte.
V žádném případě neostřikujte proudem vody.
Nikdy nepoužívejte parní přístroj.

OCHRANNÝ KRYT
Ochranný kryt byl speciálně vyvinut k tomu, aby zabránil znečištění
sprchového ramene a fénu ze spodní strany.

VYPRÁZDNĚNÍ BOJLERU
V případě dlouhého nepoužívání (14 dní či déle) vyprázdněte prosím
vodní nádržku bidetu (zvláště v případě nebezpečí mrazu):
1. Uzavřete závěrový ventil, případně kulový uzávěr.
2. Tiskněte tlačítko vyprázdnění tak dlouho, dokud nebude bojler
zcela vyprázdněn.
3. Vypněte zařízení stisknutím tlačítka Stop na 3 sekundy.
4. Před dalším použitím otevřete závěrový ventil, aby se vodní
nádržka opět naplnila, a tlačítkem Stop opět přístroj zapněte.
Upozornění: Přístroj nepřevracejte dnem vzhůru a nepijte vodu.

ODMONTOVÁNÍ ZE ZÁKLADOVÉ DESKY (WC-Keramik)
Pokud chcete přístroj odmontovat, proveďte prosím stejné úkony jako
při vyprazdňování bojleru.
Potom stiskněte pravé boční tlačítko. Tím uvolníte sedátko z montážní
desky. Táhněte bidet oběma rukama naráz nahoru.
Demontáž bidetu bez použití tlačítka není možná. Ve druhém případě
odstraníte bidet jen s použitím hrubého násilí, které vede k poškození
přístroje. Tento důvod opravy je výrobcem/prodejcem okamžitě
rozpoznatelný.

EM Keramik-Pipes
Náš přístroj je vybaven šesti EM Keramik-Pipes, které aktivují vodu.
Potahování zařízení vápenatým povrchem se tím zmenšuje a oddaluje.
Výrobce za toto však nepřejímá garanci.
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ODSTRANĚNÍ ZÁVAD
Zkontrolujte možnosti odstranění závad podle této stránky dříve, než budete volat profesionální
pomoc. Tato se musí hradit, pokud závada nespadá pod záruku.
Upozornění: Jestliže se Vám poruchu nedaří odstranit, v žádném případě bidet dále NEPOUŽÍVEJTE!
Volejte prodejce nebo servisní středisko, tel. č. 585 000 400.

TECHNICKÉ NÁKRESY
Model 8000/9000 – standardní sedátko

Model 8500/9500 – prodloužené sedátko

Dálkové ovládání pro model 9000/9500
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Spannring aquamano dusch-wc
Napětí

230 V / 50/60 Hz / 1470 W

Tlak vody

0,68 – 7,35 bar

Délka přívodového kabelu

1,8 m, resp. 0,47 m dle modelu

Spotřeba vody

0,5 – 1,0 ltr/min

Teplota vody

39 ± 2°C, regulovatelná ve čtyřech volbách

Fén – sušení

250 W, regulovatelný v pěti volbách
(jen u modelu 9000/9500)

Vyhřívání sedátka

55 W, regulovatelné ve čtyřech volbách

Odsávání pachů

katalyzátor – filtr (jen u modelu 9000/9500)

Rozměry

Standardní sedátko (8000/9000): délka 500 mm, šířka 400 mm,
výška 165 mm
Prodloužené sedátko (8500/9500): délka 526 mm, šířka 400 mm,
výška 165 mm

Barva

bílá

Materiál

ASA

Váha

8000/8500: 7,5 kg
9000/9500: 8,5 kg

Nosnost

Sedátko: 160 kg
Víko: 120 kg

Dálkové ovládání

infračervené, 2 tužkové baterie AA

Druh ochrany

IPX4

Povolení/normy

CE / GS / TÜV
DVGWcert: připojen W/540 – splňuje 1717/13077
S patentovaným řešením: hermeticky uzavřený bojler

Výrobce si vyhrazuje změny.

ZÁRUČNÍ LIST:
Výrobek:
Typ:
Výrobní číslo:
Datum prodeje:

Elektronický automatický bidet

Razítko prodejce:

Tento záruční list je platný pro výše uvedený výrobek. Prodávající je povinen vyplnit výše uvedené
údaje – název výrobku, typ (model), jeho výrobní číslo, datum prodeje, číslo faktury, razítko a podpis prodejce.
Všechny údaje musí být vyplněny ihned při prodeji a nesmazatelným způsobem. Neúplný záruční list
nebo neoprávněně měněný (přepisovaný) v původních údajích je neplatný. Při každé reklamaci je nutno tento
záruční
list
servisnímu
středisku
(technikovi)
předložit,
spolu
s dokladem
o koupi.
Záruční podmínky:
Za podmínek dodržení způsobu používání výrobku v souladu s návodem k použití a montáži se na
uvedený výrobek poskytuje uživateli záruční doba 24 měsíců od data zakoupení.
Záruční opravu provede autorizované servisní středisko na základě předložení správně vyplněného
záručního listu a dokladu o zakoupení.
V průběhu záruční doby doporučujeme provést 1x servisní prohlídku.
Výjimky – tato záruka se nevztahuje:
•
•
•
•

Na vady způsobené vnějšími podmínkami – např. přepravou, nepřiměřeným násilím a
nesprávným užíváním výrobku či nedostatečnou údržbou.
Na vady způsobené poruchami v elektrické či vodovodní síti, nevhodnými provozními
podmínkami, nesprávnou instalací či neoprávněným zásahem majitelem nebo jinou osobou.
Na zanesení bidetu vodním kamenem.
Na závady vzniklé při používání bidetu s náznakem vady.

V těchto případech náklady s tímto spojené hradí zákazník.
Doporučuje se proto, aby uživatel výrobku uschoval ve vlastním zájmu vedle záručního listu a dokladu
o koupi také kopii opravních listů, na nichž pověřená opravna svým podpisem provedení opravy a záruky
potvrzuje.
Hodně příjemných chvil s naším výrobkem přeje

Easy Clean
Danuše Krejčová
Pod Mýtem 46, 785 01 Šternberk
Tel: 585 000 400
www.easyclean.cz, e-mail: easyclean@volny.cz
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