Betjeningsvejledning
JHC-4000
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Sikkerhedsforanstaltninger

Symbolforklaring

Betyder, at der er tale om en potentielt farlig
situation, som kan medføre alvorlig personskade eller død.

FARE
ADVARSEL

Betyder, at der er tale om en potentielt farlig situation,
som kan medføre skade på person eller ejendom.
Betyder, at noget er forbudt.

FORBUDT
Betyder, at reglerne skal overholdes.
SKAL OVERHOLDES

Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig for tab, der skyldes manglende
FARE

overholdelse af følgende regler
1. Dette udstyr er et "I"-type elektrisk apparat, som skal være
tilsluttet en jordforbindelse.
2. Dette udstyr er et elektrisk apparat, hvorfor det ikke må
installeres på steder, hvor der let kan komme vandsprøjt eller opstå
høje temperaturer. Installer et udluftningssystem for at sikre, at der
er god luftcirkulation ved brug på et badeværelse.
3. Hvis den medfølgende ledning er beskadiget, skal den udskiftes af
fabrikanten eller dennes serviceagentur eller tilsvarende kvalificeret
reparatør for at undgå fare.
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Sikkerhedsforanstaltninger

1. Indsæt eller fjern ikke strømstikket med våde hænder.
FORBUDT Ellers er der risiko for elektrisk stød.
2. Ledningen og stikket må ikke beskadiges.
Ellers er der risiko for elektrisk stød, kortslutning og brand.
3. Anvend ikke en løstsiddende stikkontakt.
Ellers er der risiko for elektrisk stød og brand.
4. Strømforsyningen skal være i overensstemmelse med gældende
regler. Ellers er der risiko for beskadigelse af produktet og brand.
5. Produktet må ikke adskilles, repareres eller samles igen. Ellers er
der risiko for elektrisk stød og brand.
6. Anbring ikke en brændeovn eller cigaretter i nærheden af
produktet. Ellers er der risiko for brand.
7. Pas på, at der ikke sprøjter vand, rengøringsmidler eller urin på
produktet eller strømstikket.
Ellers er der risiko for elektrisk stød, beskadigelse af produktet og
brand.
8. Vend ikke produktet på hovedet. Dette kan beskadige produktet.
9. Indløbsslangen må ikke bøjes eller forvrænges. Ellers er der risiko
for vandlækage.
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Tekniske specifikationer
MODEL

JHC-4000
●
●
●
●
●

Vask bagtil
Damevask
Bevægeligt skyl
Pulserende skyl
Vask

Bevægeligt og pulserende skyl
Justerbar vandtemperatur
Justerbar vandtilførsel

5 niveauer（3 er standard)
5 niveauer（3 er standard)

Justerbar skylleposition
Varmluft
Hygiejne

Vaskeenhed

5 niveauer（5 er standard)
●
5 niveauer（3 er standard)
●
●
●
●
●
●
Gulvstående/væghængt

Lufttørring
Justerbar tørretemperatur
Duftspreder
Selvrensende dyse
Toiletsæde/låg med soft close
Toiletsæde/låg med quick release
Fjernbetjening
Toilet uden skyllekant
Montering af toilettet
Vandforsyningsstik
Vandtilførselstryk
Vandtilførselstemperatur
Nominel spænding
Strøm
Længde på strømkabel
Omgivelsestemperatur
Beskyttelsesgrad
Vandtilførselshastighed
Vandtemperatur
Tid for vaskecyklus
Opvarmningstilstand
Maksimalt strømforbrug på varmeelement
Sikkerhedsudstyr

G 3/8
0.07～0.75MPa(0.7～7.5Bar)
4～35℃
AC220-240V，50/60HZ
950W
1.8m
4～40℃
IPX4
350～650mL/min
31～39℃
3 minutter
Tank
1260W
Termiske sikringer\Væskeniveaukontakt\Termostat

Tilbageløbsbeskyttelse

Air gap

Maksimal lufthastighed
Maksimal tørrestyrke
Tørreenhed
Tid for tørrecyklus
Varmluftstemperatur
Sikkerhedsudstyr
Duftspredningsmetode
Duftspreder
Tid for duftspredningscyklus
Frekvensområde
Maksimal RF-udgangseffekt
Fjernbetjening
Batteritype
Antal batterier
Andre sikkerhedsanordninger
Nettovægt
Dimensioner

5m/S
280W
3 minutter
35～50℃
Termiske sikringer\Termostat
Diatom
15 minutter
2460MHz
-10dBm
3V CR2032
To stk.
Fejlstrømsafbryder
32Kg
593*370*380 mm

Tekniske opgraderinger vil blive indarbejdet i en ny version af vejledningen uden yderligere varsel. Forhold
dig til det faktiske apparat, hvis det er forskellig fra det nominelle i farve, form eller tilbehør.
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Teknisk tegning
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Oversigt

ADVARSEL Billederne i denne vejledning er udelukkende til
referencebrug. Se det faktiske produkt.
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Fjernbetjening

Vask bagtil

Damevask

Stop / tør
Indikatorlys

Reducer tilførsel

Øg tilførsel

Øg position

Reducer position

Reducer temperatur
/ Skift

Øg temperatur
/ Skift

1. Der skal isættes 2 batterier (type 3V CR2032) i fjernbetjening før brug
2. Versioner af softwaren: V1.0
ADVARSEL (Der vil ikke blive givet notifikationer angående softwareopgraderinger. Se den
faktiske fjernbetjening.)
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Vask bagtil /Damevask
●I

siddende position

Tryk på knappen "Vask bagtil" eller "Damevask" på fjernbetjeningen eller på knappen på
toilettet, så begynder den at vaske. Den stopper efter 3 minutter. Du kan stoppe med at
vaske før tid ved at trykke på "Stop"-knappen.
Bemærk:
1. Ved brug af Vask bagtil eller Damevask vaskes i fast position i ca. 10 sekunder, derefter bevæger
strålen sig i ca. 18 sekunder, hvorefter den vender tilbage til den oprindelige position, hvor den
bliver indtil der stoppes.
2. Hvis du trykker på "Vask bagtil" eller "Damevask" på håndtaget, tørres der i tre minutter efter
vaskeprocessen er afsluttet.

Tørring

●

I siddende position og når en vaskeprocedure (vask bagtil eller damevask) ikke er i gang
Tryk på "Stop / tør"-knappen på fjernbetjening eller på knappen på toilettet for at
begynde at tørre. Tørringen stopper efter 3 minutter.

Bemærk:
Ved tryk på "Stop / tør"-knappen under vask stoppes vasken. Ved tryk på
knappen igen påbegyndes tørring.

Massagefunktion
●

●

Ved igangværende Vask bagtil eller Damevask

Hold "+ " eller "-"-knappen på "temperatur/ skift"
på fjernbetjening inde, og tryk på "+"-knappen på vandtilførsel.
Ved nyt tryk skiftes til en anden massagetilstand.

Bevægelse: når et indikatorlys er tændt
Pulsering: når to indikatorlys er tændt
Bevægelse + pulsering: når tre indikatorlys er tændt

ELLER
Tryk på "vask bagtil" eller "damevask"-knappen
og bevægeligt skyl aktiveres. Ved nyt tryk stoppes.
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OR

Stop aktiv handling
● Ved igangværende Vask bagtil, Damevask eller Tørring

Tryk på "Stop"-knappen på fjernbetjening eller på knappen på toilettet, og vask eller tørring stoppes.

Justering af vandtilførselshastigheden
Standardværdi 3
Ved igangværende Vask bagtil eller Damevask
Tryk på "+ " eller "-"-knappen for vandtilførsel på fjernbetjeningen for
at justere vandtilførselshastigheden. Indikatorlyset for den valgte
hastighed lyser.

●
●

ELLER
Du kan justere ved at dreje knappen på toilettet. Vandtilførslen øges,
når knappen drejes med uret og sænkes, når knappen drejes mod uret.

Reducer

Øg

Justering af dyseposition
●

Standard 5

●

Ved igangværende Vask bagtil eller Damevask

Tryk på "+ " eller "-"-knappen for vandtilførsel på
fjernbetjeningen for at justere dysens position frem eller tilbage.

Træk

ELLER
Du kan justere position ved at trække ud i og dreje på knappen på
toilettet. Dysens position flyttes fremad, når knappen drejes med
uret og tilbage, når knappen drejes mod uret.

Frem
Tilbage
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Justering a f t e m p e r a t u r
1. Justering af vandtemperatur
Ved igangværende Vask bagtil eller Damevask

●

Tryk på "+" eller "-"-knappen for temperatur på fjernbetjeningen for
at justere vandtemperaturen.

ELLER
Tryk på "+" eller "-"-på knappen på toilettet, hvormed
vandtemperaturen øges eller sænkes

2. Justering af lufttemperatur
Ved igangværende tørring
Tryk på "+" eller "-"-knappen for temperatur på
fjernbetjeningen for at justere lufttemperaturen.

●

ELLER
Tryk på "+" eller "-" på knappen på toilettet,
hvormed lufttemperaturen øges eller sænkes

Indstilling af duftspredning
● Duftspredning er som standard indstillet til "smart". Det vil sige, at den slås til, når brugeren
har sat sig, og fra efter et minut, når brugeren har rejst sig. Er der hverken vask eller tørring,
mens brugeren sidder der, slås funktionen fra efter 15 minutter.
Hold "+" eller "-"-knappen for temperatur på fjernbetjeningen
inde, og tryk så på "+" for position. Tryk igen, og
duftspredning skifter til anden tilstand ("lukket" eller "smart").

El.

Lukket tilstand: et indikatorlys er tændt
Smart tilstand: to indikatorlys er tændt

ELLER
● Åben toiletlåget og sid ned
● Uden aktivitet
Træk ud i knappen på toilettet, og drej den med uret.
Duftspredning slås fra. Drej med uret for at slå til igen.
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Træk

Frem

Lydindstilling

•

Lyden er altid tændt, som standard. Produktet
udsender et ”BIP” når den har modtaget et
kommando.
Tryk og hold på ”+” eller ”–” knappen for
temperature på fjernbetjeningen og tryk derefter på
”FEMALE WASH”.

Indstilling for natlys (LED)
•

Natlys (LED) er altid tændt, som standard

Tryk og hold ”+” eller ”-” knappen for temperature, derefter
Tryk på ”-” knappen for dysepostion. Tryk på knappen igen
og skift mellem forskellige indstillinger
Slukket: Når en indikatorlampe lyser
Tændt: Når to indikatorlamper lyser
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En-til-en indstilling
●

Hvis der installeres flere elektriske bideter i samme område, og hver fjernbetjening
skal kontrollere et bestemt bidet, så foretag opsætning som følger.
1. Åben både låg og sæde uden at sidde ned. Sæt natlys til "lukket" (se
"Lysindstillinger").
2. Hold både "stop"-knappen og "skift"-knappen til temperaturjustering på
fjernbetjeningen inde på samme tid, indtil produktet siger en "bip"-lyd, og
indikatorlyset på trin 1 begynder at blinke.
3. Slip "stop"-knappen men hold fortsat "skift"-knappen inde.
4. Tryk i rækkefølge på "-" og "+"-knapperne til styring af vandtilførslen, og slip så
"skift"-knappen. Den oplyste indikator er nu produktets aktuelle ID-kode. Det
femte lys blinker altid.
5. Ved tryk på "-" eller "+" til styring af vandtilførslen skiftes produkt-ID, og det
tilsvarende indikatorlys lyser. Der er i alt 10 ID-koder. Den er som standard sat til
den første kode, og det første lys lyser derfor.

1
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el.

Vedligehold og rengøring
● Generelle anbefalinger til vedligehold og rengøring
Rengøringsinterval

Rengøringsaktivitet

Dagligt

Fjern vanddråber med en blød, fnugfri klud for at undgå
kalkpletter

Ugentligt

Rengør alle overflader og hjørner. Rengør sprøjtedysen om
nødvendigt. Se ”Rengøring af dyse”

Månedligt

Rengør de keramiske dele på WCet med et rengøringsmiddel med
lavt syreindhold

Hvert halve år

Udskift filteret om nødvendigt. Se ”Udskiftning af filter”

Rengøringsmidler og udstyr
Til E-bidet

Til WC-keramik

bløde klude, fnugfri klude
bløde klude, fnugfri klude
mildt rengøringsmiddel,
der ikke er skrapt mod
huden.

rengøringsmiddel med
lavt syreindhold, f.eks.
stærkt fortyndet
citronsyre.

toiletbørste.

FORBUDT

Anvend ikke rengøringsmidler med høj syre- eller baseværdi
Benyt ikke hårde børster, f.eks. toiletbørster eller nylonbørster, til at rengøre
E-bidetet. Benyt ikke metalbørster til at rengøre WC-keramikken.

Selvrengøring af kummen

Hvis den ikke har været anvendt i mere end 72 timer, vil kummen blive rengjort
automatisk i ca. 3 minutter, når vaskefunktionen anvendes igen. Alle knapper er
ADVARSEL
deaktiverede under selvrengøring. De bliver aktive igen, når selvrengøringen er afsluttet.
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Rengøring af dyse

●

Dysen renses automatisk både før og efter vask.
Manuel rengøring foretages som følger
Åben toiletlåget og brættet (sid ikke på sædet). Hold trykket på ”-”
eller ”+” knappen for temperature på fjernbetjeningen og tryk ”-” på
knappen for vandtryk. Dyse vil køre ud og klar til rengøring. Den
kører automatisk retur efter 5 min. eller tryk på ”stop”knappen
A

B

C

Eller
Hold trykket
og tryk

D

E
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Tøm vandtanken

FARE

1. Vand og strømforsyning skal være frakoblet, før E-Bidetet
afmonteres
2. Vend det ikke på hovedet og tip det ikke, før vandtanken er drænet

1. Tag fat i ventilen med hældeanordning
og træk den ud. Tanken tømmes.
2. Når tanken er tømt, sæt ventilen i igen
og drej til "LUK".

Udskiftning af filteret
● Filteret har en produktlevetid på et halvt år. Det afhænger af vandmiljøet. Filteret skal
udskiftes, når vandtilførslen ved vask bliver for lille.
A

B

C
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D

Udløsning og genmontering af låg & sæde

A

B

C

D
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Genmontering

Udskiftning af batterier
●

Fjernbetjeningen skal bruge 2 batterier (type 3V CR2032).

●

Når niveaulyset blinker kontinuerligt, er det tid til at udskifte batterierne.

1. Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades
ADVARSEL 2. Genopladelige batterier skal tages ud af apparatet, før de genoplades
3. Forskellige typer batterier eller nye og brugte batterier må ikke blandes sammen
4. Batterierne skal sættes i med den korrekte polaritet
5. De brugte batterier skal fjernes fra apparatet og bortskaffes sikkert
6. Hvis apparatet skal opbevares uden at blive anvendt i længere tid, skal batterierne tages ud
7. Batteriterminalerne må ikke kortsluttes

B
A

C
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Type: CR2032

Fejlfinding
Mulig årsag

Problem

Vaskefunktion virker ikke

Foreslået handling

1. Der er ikke tændt for strømmen

Tænd for strømmen

2. Der er ikke åbnet for vandtilførslen

Åben indløbsventilen eller tjek om der er vandafbrydelse

3. Filteret kan være blokeret

Erstat med et nyt filter. Filteret har en brugstid på ca. et halvt år

4. Forkert siddeposition

Sid på sædet og juster siddestillingen

5. Låget er lukket

Åben låget og sid på sædet

6. Har ikke været i brug i mere end 72 timer

Hvis apparatet ikke har været i brug i mere end 72 timer, vil selvrengøring blive
aktiveret i 3 minutter, når brugeren forsøger at tænde for vaskefunktionen. Alle
knapper er deaktiverede under selvrengøringen, og kan bruges igen efter.

1. Vaskecyklussen varer 3 minutter. Dysen stopper med Dette er normalt. Tryk på "vask"-knappen for at starte ny vaskeprocedure
at vaske efter 3 minutter, og trækker sig så tilbage.
Dysen trækker sig pludseligt
tilbage

Lav vandtilførselshastighed

2. Der kan være problemer med vandtilførslen

Kontroller om der er vandafbrydelse

3. Sensoren kan registrere det som om brugeren har
rejst sig fra sædet

Juster siddestillingen

4. Måske er låget ved at lukke

Luk ikke låget under vask

1. Vandtilførslen kan være sat for lavt

Øg vandtilførslen jf. "Justering af vandtilførslen" i vejledningen

2. Vandtrykket kan være for lavt

Kontroller at vandtrykket er på

3. Filteret kan være blokeret

Erstat med et nyt filter. Filteret har en brugstid på ca. et halvt år

4. Dysen kan være blokeret

Erstat med ny dyse

1. Vandtemperaturen kan være indstillet for lavt
Lav vandtemperatur
2. Temperaturen på vandforsyningen kan være for lav
Dysen kommer kun langsomt frem

Dette er normalt. Hvis apparatet ikke har været brugt i mere end 72 timer, foretages
en selvrensning på 3 minutter, når vaskefunktionen aktiveres

1. Der er ikke tændt for strømmen

Tænd for strømmen

2. Forkert siddeposition

Sid på sædet og juster siddestillingen

3. Låget er lukket

Åben låget og sid på sædet
Hvis apparatet ikke har været i brug i mere end 72 timer, vil selvrengøring blive
aktiveret i 3 minutter, når brugeren forsøger at tænde for vaskefunktionen. Alle
knapper er deaktiverede under selvrengøringen, og kan bruges igen efter.
Sæt lufttemperaturen til et højere niveau jf. "Justering af temperatur" i
betjeningsvejledningen

1. Lufttemperaturen kan være indstillet for lavt
Lav lufttemperatur
2. Lufttørreren fungerer ikke korrekt

Kontakt din lokale forhandler

1. Der er ikke batterier i fjernbetjeningen

Installer de korrekte batterier i fjernbetjeningen

2. Batteristrømmen er for lav

Når batteristrømmen er for lav, er der en LED-lampe, der blinker. Udskift
batterierne
Angiv koden på fjernbetjeningen korrekt. Se "En-til-en
indstilling"

3. ID-koden på bidet og fjernbetjening er
forskellig
Bidetet fungerer ikke korrekt
Der lyder en konstant bip-lyd

Dette er normalt

2. Apparatet har ikke været brugt i mere end 72 timer

4. Har ikke været i brug i mere end 72 timer

Fjernbetjeningen virker ikke

Sæt vandtemperaturen til et højere niveau jf. "Justering af vandtemperatur" i
betjeningsvejledningen
Sæt vandtemperaturen til et højere niveau jf. "Justering af vandtemperatur" i
vejledningen, eller reducer tilførslen jf. "Justering af vandtilførslen" i

Når vaskeproceduren aktiveres, foretager dysen enDette er normalt
selvrensning, før den kommer ud, og dette tager et øjeblik

1. Når vaskeproceduren aktiveres, foretager dysen en
selvrensning, før den kommer ud. Det samme sker,
Der kommer vand ud, men dysen når vaskeproceduren er afsluttet
kommer ikke frem

Tørrefunktionen virker ikke

0.07Mpa

Måske er der noget galt

Prøv at slukke for strømmen og tænde igen efter et minut. Hvis bidetet fortsat
ikke virker, kontakt din lokale forhandler

Temperaturen på vandforsyningen kan være for høj

Sluk for strømmen og vandtilførslen, stop med at bruge produktet, og kontakt
din lokale forhandler

ADVARSEL

Bortskaf ikke elektriske apparater som almindeligt husholdningsaffald. Benyt dertil
beregnede genbrugsstationer.
Kontakt din kommune for oplysninger om genbrugsstationer. Hvis elektriske apparater
bortskaffes i naturen eller på almindelige lossepladser er der risiko for, at farlige stoffer siver
ned i grundvandet og kommer ind i fødekæden, hvilket kan skade dit helbred.
Når du udskifter et gammelt elapparat, er forhandleren forpligtet ved lov til gratis at tage
dit gamle apparat tilbage med henblik på bortskaffelse.
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