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LÆS ALLE INSTRUKTIONERNE INDEN DU INSTALLERER PRODUKTET. 

NOTER:
1. Produktet skal installeres ved at følge manualens instruktioner. 
2. Læs manualen omhyggeligt og installér enheden korrekt.
3. Venligst gem manualen, et let tilgængeligt sted.
4. Forsøg ikke at reparere enheden selv. Dette kan gå ud over garantien. 

Indholdsfortegnelse

FORBEREDELSE
1. Vigtige sikkerhedsoplysninger
2. Vigtige bemærkninger før montering
3. Identifikation af indhold 
4. Sikkerhedsinformationer (FARE) 
5. Sikkerhedsinformationer (ADVARSEL)

BRUGERVEJLEDNING
6. Sådan virker det (Touchfjernbetjening)
6. Sådan virker det (Alm. fjernbetjening)
7. Rengøring 
8. Vedligeholdelse 

MONTERING
9. Sådan installeres enheden

ANDET
10. Tjek inden du ringer efter service
11. Specifikationer
 

1
2
3
5
6

8
10
14
15

16

20
20

Symbolet vist på produktet eller manualen indikerer, at enheden ikke,
efter dens levetid, bør smides ud sammen med husholdningsgenstande.
Dette er for at undgå mulig skade på miljøet eller sygdomme. Venligst 
adskild enheden fra andre former for affald, så enhedens materialer
kan sikre bæredygtigt genbrug. Spørg de ansvarlige på genbrugspladsen. 



LÆS ALLE INSTRUKTIONERNE FØR BRUG

1 Vigtige sikkerhedsoplysninger

FARE - Formindsk risikoen for elektrisk stød:

1. Undgå at placere bidetsædet, hvor det kan falde ned i en vask eller badekar.

2. Undgå at placere bidetsædet i vand eller andre flydende væsker.

3. Tag ikke fat i bidetsædet, hvis det tabes i vand. Træk omgående strømstikket ud. 

Advarsel - Formindsk risikoen for elektrisk stød, forbrændinger, ild eller personskader

1. Tilpas temperaturen, når bidetsædet anvendes af personer med følsom hud. 

2. Benyt kun bidetsædet til formålet, som er beskrevet i manualen. Anvend ikke tilbehør, som ikke er anbefalet
af leverandøren. 

3. Anvend ikke bidetsædet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, hvis det ikke virker korrekt, hvis det er blevet
tabt, beskadiget eller blevet tabt i vand. 

4. Montér bidetsædet korrekt efter anvisningerne i manualen. 

5. Forsøg ikke selv at reparere bidetsædet. Dette kan medføre annullering af garantien.

6. Hold stikket væk fra opvarmede overflader. 

7. Tab eller stik aldrig objekter ind i nogen former for åbninger eller dyser. 

8. Benyt ikke bidetsædet udendørs. Benyt ikke aerosol eller oxygen spray på enheden. 

9. Følg altid de grundlæggende instruktioner i denne manual før enheden tilsluttes.

10. Hvis stikket er beskadet, skal det enten erstattes af leverandøren eller en anden kvalificeret person, for at undgå
en farlig situation.

11. Tilslut kun enheden til stikkontakt med jord. 

GEM VENLIGST DISSE INSTRUKTIONER



2 Vigtige bemærkninger før montering

NOTÉR FØLGENDE BEMÆRKNINGER

1. Montér ikke enheden i områder, hvor den kan tilsprøjtes med vand eller områder, som er udsat for meget høj
fugtighed, så der udvikles kondens på enhedens overflade. Enheden må anvendes i vådrumszone 2. 

2. For at undgå skade af de elektroniske komponenter bør udluftningen/ventilationen være tilstrækkelig i området 

hvor enheden monteres.

3. Det nye slangesæt, som følger med produktet, bør anvendes i stedet for at genbruge gammelt sæt.

4. Enheden kræver et vandtryk på 0.05 MPa - 0.75 MPa

5. Tilslut enheden til et rør med almindeligt drikkevand. Undgå at tilslutte til industrielle vandrør eller andre

vandforsyninger, som ikke har kvalitet af drikkevand. 

6. I områder hvor vandrørerne tilfryses om vinteren, bør man installere foranstaltninger, som kan holde

vandrørerne varme. Hvis enheden opbevares under forhold med frostgrader, er der risiko for, at det resterende vand i

enheden tilfryses. I sådan en situation bør enheden opbevares i et opvarmet lokale inden den bliver monteret igen. 

7. Hvis enheden er blevet opbevaret eller transporteret under varme forhold, kan det forårsage at varmelegemet i

 vandtanken slår fra. I sådan en situation skal enheden nedkøles inden montering.

8. Spænding: 220 - 240V / 50 - 60Hz.

9. Tilslut først strøm til enheden når VVS installationen er fuldført. Det vil ellers kunne forårsage driftforstyrelser.

10. Tag strømstikket ud når enheden rengøres og vedligeholdes. 



Strømforsyning



Forbudt

Hvis udgangen blokeres af
en hånd, kan det resultere 
i skader. 

Hvis udgangen er blokeret, kan det 
resultere i brand.

Jordfor-
bindelseVask ikke

Påkrævet Forbudt Kan resultere i brand. 

Kan resultere i kortslutning, stød
eller brand.

Blokér ikke den varme luft fra 
tørreenhedens udgang

Kan resultere i elektrisk stød eller 
brand.

s

Stikkontakt med jord skal installeres

Smid ikke cigaretter i toilettet

Benyt ikke defekt eller løs 
stikkontakt eller ledning

Overhæld ikke med vand

Hvis ikke, kan det resultere i 
kortslutning eller defekt.

FARE

4 Sikkerhedsinformationer (Fare)

Venligst følg instruktionerne for en
sikker anvendelse af produktet. 

Angiver forbudt brug af produktet

Angiver et påkrævet skridt 
for brug af produktet

Forbudt

Smid ingen 
cigaretter 

Påkrævet 

Ingen våde hænder

Jordforbindelse

Betydning af symboler

Ingen demontering

Overhæld ikke
med vand



Anvend ikke flere apparater
i en adapter

FARE Venligst følg instruktionerne for en
sikker anvendelse af produktet.

Tilslut stikket korrekt

Udfør ikke med våde hænder. 
Kan resultere i skader eller kortslutning.
Riv ikke i ledningen. Tag stikket korrekt
ud.

Kan resultere i brand eller skader.
Anvend en tør og ren stikkontakt.
Anvend ikke en defekt eller løs 
stikkontakt.

Benyt ikke når sæde og låg
er afmonteret

Træk stikket ud, hvis den bipper
eller lugter underligt

Adskil, reparér eller modificér
ikke enheden

Anvend drikkevandsforsyningen

Kan resultere i elektrisk stød pga. høj
spænding indvendigt i enheden.

Tag stikket ud med det samme.

Adskil ikke

Adskil ikke

Forbudt Ingen våde
hænder

Påkrævet

Forbudt

Kontakt forhandleren.

Hvis ikke, kan det forårsage irritation 
eller hudskader. 

Kan resultere i brand eller elektrisk stød.



5 Sikkerhedsinformationer (Advarsel)

ADVARSEL Venligst følg instruktionerne for en
sikker anvendelse af produktet.

Placér ikke tunge genstande
på enheden.

Kan beskadige enheden
Stå ikke på låg, sæde eller kontrolpanel

Tving ikke låget i med kraft

Kan resultere i funktionsfejl

Undgå at urin sprøjter på dyser
eller tørreenhed

Kan resultere i dårlig lugt eller 
funktionsfejl

Læn dig ikke op ad låget eller
kontrolpanelet

Kan resultere i funktionsfejl eller 
beskadigelse

Træk stikket ud, hvis enheden 
ikke skal anvendes i en længere 
periode

Træk stikket ud i tilfælde af 
tordenvejr

Forbudt Påkrævet

Påkrævet Forbudt

Påkrævet Påkrævet



Kontakt din læge i tilfælde af 
forbrændinger.

Advarsel Venligst følg instruktionerne for
en sikker anvendelse af produktet

Træk ikke slangen ud med 
magt

Anvend kun enheden på et toilet

Stil ikke vaser eller mindre 
genstande på enheden

Vær opmærksom på mindre 
forbrændinger

Kan resultere i vandudslip.
Hvis ikke, kan det resultere i brand,
skader eller elektrisk stød.

Forkert anvendelse

O K
Kun på et toilet

Det kan resultere i mindre forbrændinger
hvis man sidder for længe på et opvarmet
sæde.

Træk stikket ud når enheden
rengøres
Kan forårsage brand eller elektrisk stød.

Anvend lav temperatur for 
børn og handicappede

Hvis temperaturen er indstillet til høj,
kan det resultere i forbrændingen, hvis
brugeren ikke kan mærke temperaturen.

Forbudt Forbudt

Forbudt Påkrævet

Påkrævet Påkrævet

Vær opmærksom, når bidetsædet
anvendes af følgende:
- Børn, ældre, patienter eller personer som

ikke selv kan kontrollere temperaturen.
- Personer som indtager sovepiller eller

andet sløvende medicin.
- Alkoholpåvirkede personer eller andre,
som kan falde i søvn på toilettet.



Sitz Bath (Sund vask) 

Tryk på knappen for at starte en blid og varm massage-vask 
(dyseposition 3, vandtryk level 2, vandtemperatur 3).

Feminin-dysen vil vaske i 3 min. og derefter stoppe automatisk
Tryk på knappen igen under vaskeprogrammet for at skifte
mellem almindelig vask og vask med oscillation.

Tryk “SITZ BATH/IPP” to gange og IIP aktiveres. IIP vask kan
gøre det lettere at komme af med afføringen (60 sek.).

6 Sådan virker det (Touch fjernbetjening)

- Når strøm tilsluttes for første gang, vil begge dyser køre frem og tilbage én gang.

- Alle tidsangivelser er approximerede

Cleansing (vask bagtil)

Tryk på “Cleansing” for at starte vask bagtil. Funktionen stopper
automatisk efter 60 sek.

 Cleansing-funktionen kan aktiveres i tre tilstande:
Tryk på knappen én gang: Normal vask bagtil
2. Tryk: Vask med oscillation for at vaske et større område
3. Tryk: Vask med oscillation og pulsation.
4. Tryk: Normal 

Bidet (Feminin vask)

Tryk på “Bidet” for feminin vask. Funktionen stopper 
automatisk efter 60 sek. 
Bidet-funktionen kan aktiveres i tre tilstande:
Tryk på knappen én gang: Normal vask.
2. Tryk: Vask med oscillation for at vaske et større område
3. Tryk: Vask med oscillation og pulsation.
4. Tryk: Normal 

Kids 
Tryk “Kids/Auto” for at ændre alle funktioner, så de er tilpasset
børn. Følgende indstillinger vil blive anvendt: 

Oscillation 1 min.
Vandtryk Niveau 1

Tørring 3 min
Dyse-position Niveau 5

Tryk på knappen igen, for at aktivere en anden tilstand:
Vask med oscillation, vask med oscillation og pulsation,
normal vask. 
Børn bør være under opsyn af en voksen under brug

Auto
Tryk “Kids/Auto” to gange inden for ét sekund for at aktivere
automatisk-funktionen. Følgende indstillinger vil blive valgt: 
Normal vask (20 sek.), Vask med oscillation (20 sek.), 
vask med oscillation og pulsation (20 sek.), tørring (3 min.).
funktionerne vil automatisk igangsættes i denne rækkefølge

Dry (varm luft / tørring)
Tryk “Dry”. Tørreenheden aktiveres og vil køre i 3 min. 

Tryk på knappen igen for at skifte mellem Normal og Turbo
tilstand. 

Stop
Tryk “Stop”, for at stoppe igangværende program.
Hvis man rejser sig fra sædet, vil programmet ligeledes stoppe

LED Lys LED Lys

Ekstra betjeningspanel i siden
Benyt betjeningsknapperne i siden, hvis fjernbetjeningen er i stykker 
eller batteriet skal skiftes.
Tryk på “Cleansing” i højre side eller “Bidet” i venstre for at starte 
programmet. Benyt ikke skarpe objekter til at trykke på knapperne.

Power / Energispare-tilstand
Tryk på “bidet” i sidepanelet, for at vælge Power on/off eller Energispare.

I Energispare tilstand, vil temperaturen blive holdt på 30 grader.
Når sædet benyttes i  energispare-tilstand, skifter vand-og sædetemperatur.
til original indstillinger. Når sædet forlades, slår den tilbage i energispare -
tilstand.
Rødt lys: Normal tilstand Grønt lys: Energi spare              Off: Slukket

Selvdiagnose system 
Enheden har en indbygget selvdiagnose system
Hvis den registerer et problem, begynder Power LED lyset at blinke
Træk strømstikket ud og kontakt en serviceteknikker

Automatisk rengøring
Dette produkt rengører automatisk dyserne både før og efter brug.  

IIP (Intensive impulse pulsation)

Tryk “IIP” igen for at ændre frekvensen af pulsation tilstanden
(tre valgmuligheder). Vandtrykket er sat til Niveau 5

Vandtemperatur 
Tryk “WATER TEMP”, for at justere vandtemperaturen.
Værelsestemp-Lav-Middel-Høj.
LED lyset viser den valgte temperaturindstilling:
Værelses temp: LED Slukket Lav temp: 1. LED lyser
Middel temp: 2. LED lyser Høj temp: 3. LED lyser

Vandstyrke
Vandstyrken kan justeres efter styrke ved at trykke på
følgende: (Styrke 1-5)
Under tørring anvendes knapperne til at indstille tørretemp.
Begge vil tage udgangspunkt i niveau 3

Nozzle position (dyse-position) 
Dysernes position kan justeres ved: (Position 1-5)
Dyserne tager udgangspunkt i position 3.

Sædetemperatur 
Tryk “SEAT TEMP”, for at justere sædetemperaturen.
Værelsestemp-Lav-Middel-Høj.
LED lyset viser den valgte temperaturindstilling:
Værelses temp: LED Slukket Lav temp: 1. LED lyser
Middel temp: 2. LED lyser Høj temp: 3. LED lyser

Sædetemperatur 
Når enheden er i brug, aktiveres deodorizeren automatisk.
Den stopper automatisk 60 sek. efter brugeren har forladt sædet..

Forsigtig!
Tab ikke fjernbetjeningen i vand. Det kan medføre defekt. 
Alle funktioner kan anvendes når brugeren sidder på sædet, undtagen 
Dyserengøring og Power/Energispare-tilstand.

Sørg for at vandtanken er fyldt op, inden du anvender funktionerne. 

8 9



:

Ur

Vandtemp. 

Sædetemp.

Vandtryk

Tørretemp. 

Sæde
Varmt vandt

Spray med luft
Tørring (mild/stærk)

Skyl (cleansing)
Bidet

Tørring

Stop
Tryk “Stop”, for at stoppe igangværende program.
Hvis man rejser sig fra sædet, vil programmet
ligeledes stoppe

Tryk på “Cleansing” for at starte vask bagtil. 
Funktionen stopper automatisk efter 60 sek.
Tryk igen, for at aktivere oscillation-skyl.
Dyserne bevæger sig frem og tilbage, så der ren-
gøres et større område. Oscillation stopper når
knappen trykkes igen. 

Cleansing (Numsevask)

Bidet (feminin-vask)

Tryk på “Bidet” for feminin-skyl (vask fortil). Funktionen stopper automatisk efter 60 sek.
Tryk igen, for at aktivere oscillation-skyl. Dyserne bevæger sig frem og tilbage, så der ren-
gøres et større område. Oscillation stopper, når knappen trykkes igen. 

Dry (varm luft / tørring)

Tryk “Dry”. Tørreenheden aktiveres og kører i 3 min.
Tryk på knappen igen for at skifte mellem Normal og Turbo tilstand.

Tryk “IPP” for at IIP aktiveres. IIP vask, kan gøre det lettere at komme af med afføringen.
Vasken kører i 60 sek. og stopper derefter automatisk
Tryk “IIP” igen for at ændre frekvensen af pulsation tilstanden. 
(tre valgmuligheder). Vandtrykket er sat til Niveau 5.

IIP (Intensive impulse pulsation)

Tryk ”Pulsation” og rytmisk vask aktiveres. Massage effekt. 
Tryk igen for at stoppe funktionen

Pulsation (massage)

Kids
Tryk ”Kids” for aktivere et automatisk vaske-og tørreprogram, som er tilpasset børn. 
1 min. vask med oscillation (vandtryk i niveau 1, dyseposition 5) og 3 min. tørring.

Børn bør kun anvende produktet under opsyn af en voksen. 

Air 

”Funktionen virker ikke på dette produkt. Kun for 600-serien.” 

Vandtryk / Tørretemp. 
Vandtryk og tørretemperatur kan justeres i 5 niveauer. Benyt ”Pil op” og ”Pil ned”
Begge funktioner vil tage udgangspunkt i niveau 3.

Auto 
Tryk ”Auto” for at aktivere et automatisk vaske- og tørreprogram:
Alm. vask - Ocillation - Pulsation (1 min.). Tørring (3 min.).
Hvis Auto-funktion ønskes fortil. Tryk ”Bidet” og ”Auto” samtidigt.

Nozzle position (dyseposition) 

Dysernes position kan justeres ved først at trykke på ”Nozzle position” og derefter
”Pil op” eller ”Pil ned” (kan justeres i 1-5 niveauer)
Dysernes position vil altid starte med udgangspunkt i niveau 3.

Energispare-tilstand

Forsigtig
Tab ikke fjernbetjeningen i toiletet eller vand, da det kan forårsage defekt.
Alle funktioner kan benyttes, når man sidder på sædet, undtagen dyserengøring.
Sørg for at vandtanken er fyldt op inden brug. 

Når strømmen tilsluttes for første gang, vil dyserne kører frem og tilbage én gang.

6 Sådan virker det (Fjernbetjening med knapper)
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Se side 9 under Power/Energispare



Temperatur justering (vand / sæde)

Vand-og sædetemperatur kan justeres i 5 niveauer. 
Værelses temp. - Lav - Middel - Høj

Dyserengøring
Tryk på ”Cleansing”, for at rengøre/rense dyserne manuelt. Tryk
 når du står ved siden af toilettet. Dysen til bagdelen kommer frem.
Tryk igen og dysen kører tilbage i position, hvorefter dysen til
feminin-skyl kommer frem. 
Tryk på ”Stop” og dysen vil køre tilbage i standby-position.

Undgå at rive  , flå og bøje dyserne. Dette kan medføre defekt. 

Tidsindstilling (Ur)

Tiden er vist i 12 timers tilstand. Tryk på ”Time” én gang og 
indstil tiden ved at trykke på ”Pil op” eller ”Pil ned”.

Tryk ”Time” to gange for at indstille minutter. Tryk ligeledes
”Pil op” eller ”Pil ned”
Tiden vil blive nulstillet til (12:00), når batterierne udskiftes

Automatisk deodorizor (lugtneutralisering)

Når enheden er i brug, vil den automatiske lugtneutralisering 
køre ( maks. 20 min.)

Når brugeren rejser sig fra sædet, stopper den efter 60 sek. 

Automatisk dyserengøring 
Enheden rengøre dyserne automatisk   før og efter hvert brug.

Selvdiagnose system 
Enheden har en indbygget selvdiagnose system. Hvis den 
registerer et problem, begynder Power LED lyset at blinke
Træk strømstikket ud og kontakt en serviceteknikker

Ekstra betjeningspanel i siden 
Benyt betjeningsknapperne i siden, hvis fjernbetjeningen er
 i stykker, eller batterierne skal skiftes.
Tryk på “Cleansing” i højre side eller “Bidet” i venstre for at starte 
programmet. Benyt ikke skarpe objekter til at trykke på
knapperne. Højre side Venstre side

Identificering 

Denne funktion er nyttig på fx offentlige toiletter, hvor mere end én enhed er installeret.

For at undgå forstyrrelser mellem enheder, skal fjernbetjening og enhed indstilles med 
samme ID

Hvis kun én enhed er installeret på badeværelset, er det ikke nødvendigt at indstille ID

Enheden og fjernbetjeningen er som udgangspunkt indstillet til ”0”(Id:00). 

Der er mulighed for at indstille 16 ID’s (0-15)

Sådan indstilles ID
Fjernbetjening

Tryk ”Stop” og hold nede i 5 sek. Id:00 vises på displayet.
Tryk ”Pil op” og ”Pil ned” indtil dit ønskede ID vises (00-15).

Tryk ” Stop” for at vælge ID og displayet vil vende tilbage til startmenuen.

Enhed
Efter ID er indstillet på fjernbetjeningen. Tryk ”Power/Bidet” i venstre side af enheden,
uden at sidde på sædet. Enheden slukker. 

Tryk ”Power/Bidet”igen i siden og ”Stop” på fjernbetjeningen samtidigt og hold nede. 
Når en buzzer-lyd høres, er ID korrekt indstillet. 
ID’et vil blive bevaret også i tilfælde af strømafbrydelse og genstart af enheden.

Advarsel
Bidetsædet fungerer kke, hvis ID på fjernbetjening og enhed er forskellige
Sørg derfor at ID er ens på både enhed og fjernbetjening. Enheden og fjernbetjeningen
er som udgangspunkt indstillet til ID ”0”. 

D
A
N
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K
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Tryk “BK” i 3 sek og dyserne til feminin-og bagdelskyl kommer frem

Undgå at anvende vold mod dyserne. Undgå at rive i eller bøje dyserne.
Benyt en blød tandbørste eller klud til at rengøre dyserne.

UB-7235 / 7220 / 7215 / 7210 / 7000
Tryk “FR” knappen og dysen til bagdelskyl kommer frem. 
Tryk “BK” knappen og dysen til femininskyl kommer frem 
Tryk "Stop", "FR", "BK" og dyserne vil køre tilbage i standby-position.

Træk for en sikkerheds skyld strømstikket ud, ved grundig rengøring. 

Pas på ikke at miste eller skifte dysehovederne.

Tryk “FR” i 3 sek. og dysen til femininskyl kommer frem 
UB-7035R

Tryk “FR”, “BK”, for at skifte dysernes position.
Tryk “Stop” og dyserne vil køre tilbage i standby-position

Sørg for, sensoren på sædet ikke er aktiveret. 
(Undgå at sidde eller placere hånden på sensoren i sædet)

7 Rengøring 

Rengøring af dyser Undgå at rive i eller bøje dyserne, dette kan medføre defekt.
Sørg for, at bruge "Cleansing" på fjernbetjeningen. 

Kør ikke dyserne tilbage uden dysehovederne.

Filter vedligeholdelse

(1/2”, 3/8”)
 T-Ventil

Vantank

KIWA Certification Adapter
- Tjek ventil (valgfri)

Afspæringsventil

Filter

Luk afspæringsventil ved at dreje med uret.

Skru møtrikken af
Rens filteret med en lille børste
Skru møtrikken af 
Åben afskæringsventilen ved at dreje mod uret.

Rengøring af enheden
Aftør regelmæssigt enheden med en tør svamp, eller med en smule rengøringsmiddel
Aftag låget.
1. Træk til venstre og op i den venstre hængsel. 
2. Løs højre hængsel (Pas på ikke at få fingrene i klemme)
Brug ikke rengøringsmiddel, som ikke er sikkert at anvende på
toiletsæder. (blegemiddel, farvefortynder, benzen, cresol, rensemiddel)

Toiletrens Fortyndende
benzen

Insekt Sandpapir

14



8 Vedligeholdelse

Tøm vandtanken - Hvis du er bortrejst i en længere periode

Træk strømstikket ud
Hvis undlades, kan   det resultere i brand

Luk for afspæringsventilen

Afmonter enheden
Følg installationsvejledningen

Rejs enheden op, som vist på billedet.
Tøm vandtanken, ved at afskrue afløbs-
bolten. (undgå at tabe bolten).

Skru afløbsbolten på igen og installér
enheden igen.

Der henvises til installationsvejledningen og 
test-metode anbefales inden brug. 

Undgå tilfrysning

Strøm skal være tilsluttet Indstil vandtemp. til lav eller middel. 
(Tilfrysning kan undgås ved thermisk effektivitet.)

Hvis der ikke er varme på badeværelset, afdæk rør med
klude eller andet egnet materiale.

Hvis enheden ikke anvendes i en længere periode om
 vinteren. Tøm vandet i vandtanken og i rørene.

Der henvises til metoden, tøm vandtanken 
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Installation af enheden
Monteringspladen påmonteres
Placer pladen og boltlederer over 
monteringshullerne. Indsæt monterings-
bolte i den viste rækkefølge

Monteringplade
Øvre konus

Bolteleder Monteringsbolt

FORSIGTIG

 140    240
430 480
400 450
410 460

9 Sådan installeres enheden

Tilslut ikke strøm, før installationen er fuldført. Hvis ikke, kan det forårsage skader 
på enheden.

Kontakt en elektriker, hvis der er behov for elektrisk arbejde i forbindelse med 
installationen.

Afmontér dit eksisterende toiletsæde
1. Fjern møtrikker, spændeskiver og monteringsboltene bagerst. 
2. Fjern toiletsædet, låg og monteringsbolte
3. Gem dem, hvis det gamle sæde skal monteres på et senere tidspunkt.

Monteringsmøtrik
Spændeskiver

Nedre konus

Sådan på/afmonteres enheden 

Skub enheden mod pladen
til der høres et “klik”

Løft enheden op og fremad,
for at afmontere.

Sædesensor
Enheden er udstyret med en sensor i sædet
Funktionerne virker kun når sensoren er dækket

Toiletstørrelse
Toiletets mål skal være som vist nedenfor.
Montér ikke på et toilet, som ikke har disse 
mål.

VægVæg
> 300 mm > 240 mm

> 40 mm

Sædesensor
Sæde
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Tilslut vandforsyningen

Vandtank

T-Ventil

KIWA” Certification Adapter - Tjek ventil (valgfrit)

Hvis slangen er for lang. Klip eller skær den til.

Luk af spæringsventilen, drej med uret.
Skyl ud, indtil vandtanken er tømt.(Ikke nødvendigt i Danmark
Afmontér vandforsyningsslangen fra spæringsventilen.
Hvis nødvendigt, tilslut KIWA Certification Adapter
Tjek T-Ventil, som vidst på billedet. 
Installér T-Ventil, som vist på billedet
Tilslut vandforsyningsslangen til T-Ventilen og vandtanken
Tilslut den nye vandslange mellem T-Ventil og enhed.
Åben spæringsventilen, ved at dreje imod uret.
Tjek for utætheder og vandlækage

Test af enhed

1. Forberedelse
Tilslut strøm til enheden. Tryk “Bidet” eller “Cleansing”, vandtanken vil blive fyldt indenfor
30 sek. Du vil høre en lang buzzer-lyd, når vandtanken er fyldt op.

2. Tjek alle funktioner

Afdæk toiletsædet med husholdningsfilm. Gør dette, for at undgå, at få oversprøjtet badeværelset
med vand. Afprøv alle funktioner, som beskrevet i manualen.
3. Under testen, kan der komme vand ud af enheden.
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Sådan indsættes batterier

Fjernbetjening (Touch)

1. Åben låget og indsæt tre AAA batterier.
2. Tjek om fjernbetjeningen virker, mens sædesensoren er tildækket.

- Brug kun tre AAA batterier. Anvend ikke genopladelige batterier.
- Brug ikke gamle og nye batterier sammen. Benyt samme type batterier.
- Sørg for at alle batterier er indsat korrekt.
- Tag batterierne ud, hvis enheden ikke anvendes i en længere periode.

Sådan fastgøres fjernbetjeningsbeslaget til væggen
- Benyt skruer og rawplugs eller fastgør med velcrotape
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Montering af fjernbetjening (med knapper)

Sådan indsættes batterier

1. Åben låget og indsæt tre AAA batterier.
2. Tjek om displayet virker
3. Tjek om fjernbetjeningen virker, mens sædesensoren er afdækket.
4. Fastgør fjernbetjeningsbeslaget på væggen, som vist nedenfor.

- Brug kun tre AAA batterier. Anvend ikke genopladelige batterier
- Brug ikke gamle og nye batterier sammen. Benyt kun samme type batterier.
- Tag batterierne ud, hvis enheden ikke anvendes i en længere periode
- Hvis displayet blinker eller bliver udtydeligt, er batterierne ved at være opbrugt.
- Indstillingerne (tid, energispare-tilstand) vil blive nulstillet, når batterierne udskiftes.

Sådan fastgøres fjernbetjeningsbeslaget til væggen.

Brug dobbeltklæbende
velcrotape.

Brug skruer og rawplugs.

Anbefalet placering af fjernbetjening

Behold fjernbetjeningen i beslaget, for at undgå
skader, hvis fjernbetjeningen tabes. 
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10  Tjek inden du ringer efter service

Problem LøsningMulig årsag

Intet virker
Er strømmen gået
Er strømstikket tilsluttet ?
Sidder du korrekt på sædet ?

? Tjek om sikringen er gået
Indsæt stikket korrekt
Sæt dig rigtigt ned på sædet

Dyserne sprøjter ikke
Er spæringsventilen lukket ?
Er filteret tilstoppet ?
Er dyserne tilstoppet ?

Åben afspæringsventilen
Rens filteret
Rens dyserne

Utæthed og lækage Tjek om alle vandslangerne er
 spændt korrekt 

Hvis der er utætheder, kontakt forhandleren

Sæde, vand og luft
er ikke varmt nok

Er temperaturen sat på “OFF”?
Er economy tilstand slået til i 
koldt vejr?

Sæt temperaturen ved at følge instruktionerne
i manualen. 

Værelses temp. -  40

Tilslut direkte til drikkevandsforsyningen
0.05MPa - 0.75MPa

650  ±  (100) /min.
/min.650  ±  (100)

200

220 - 240V / 160W - 1900W
Thermiskafbryder, Temperatursikring, oversvømmelsesafbryder

Værelses temp. -  60 Ingen
Ingen
Ingen

Ingen
Ingen
Ingen

Ingen

220 - 240V / 280W - 333W
Temperatursikring

Temperatursikring

Værelses temp. -  40
220 - 240V / 55W - 65W

Katalytisk filter
Indenfor 15 mA 0,03 sek.

1.5 meter
(W)466 x (L)520 x (H)157 mm. 
(W)466 x (L)490 x (H)157 mm. 
(W)466 x (L)504 x (H)157 mm. 

4,2 kg. 4,4 kg. 4,2 kg. 

Mål
Comfort
Standard
Design

Vægt

Længde på ledning
Strømafbryder
Deodorizer metode

Sæde-
varme

Tørring

Skyl / 
Cleansing

Vand-
forsyning

Del

Standard strømforsyning
Tilslutningsmetode
Vandtryk
Skyl med Cleansing
Skyl med Bidet
Vand kapacitet
Skylletemp. 
Opvarmnings kapa. 
Sikkerhedsfunk. 
Lufttemperatur 
Opvarmnings kapa. 
Sikkerhedsfunk. 
Sædetemperatur 
Opvarmnings kapa. 
Sikkerhedsfunk. 

11 Specifikationer
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