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•

Dôležité bezpečnostné opatrenia/všeobecné upozornenia

Pred inštaláciou a používaním si prečítajte
všetky pokyny

Nasledujúce pojmy použité v príručke uvádzajú riziko s rôznym stupňom vážnosti.

Príprava

Nebezpečenstvo

Označuje bezprostredné riskantné situácie ktoré, ak sa im nevyhnete,
môžu mať za následok smrť alebo vážne zranenie.

Upozornenie

Označuje potenciálne riskantné situácie ktoré, ak sa im nevyhnete,
môžu mať za následok smrť alebo vážne zranenie.

Varovanie

Označuje potenciálne riskantné situácie ktoré, ak sa im nevyhnete,
môžu mať za následok menšie zranenie alebo poškodenie na
zariadení, alebo inom majetku.

Nebezpečenstvo – znížiť riziko zabitia elektrickým prúdom
Upozornenie

– znížiť riziko popálenia, zasiahnutia elektrickým prúdom,
ohňa, alebo zranenia osôb

Pred používaním BioBidetu si prosím všimnite nasledujúce bezpečnostné opatrenia.
Neotvárajte zariadenie, aby ste ho opravili alebo prerobili.
BioBidet môže servisovať iba kvaliﬁkovaná osoba.
Nepoužívajte doplnky, ktoré nie sú odporúčané výrobcom.

Pripojte BioBidet k potrubiu prívodu pitnej studenej vody.
Nepripájajte k priemyselnej vode, ktorá nie je dodávaná
v pitnej kvalite, pretože to bude mať negatívny výsledok
na hygienu a výkonnosť.

Nezapájajte zástrčku do elektrickej zásuvky predtým, než
pripojíte hadicu na prívod vody.

BioBidet musí byť uzemnený. Musí byť použitý schválený
uzemňovací obvod.
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Nikdy nenechajte zariadenie v prevádzke, ak je poškodená
šnúra alebo zástrčka. BioBidet musí byť pripojený na štandardný zdroj. Nezapájajte prípojnú šnúru ak je poškodená
alebo zlomená. Nezapájajte zariadenie do uvoľnenej elektrickej zásuvky.
Umiestnite BioBidet a tiež šnúru ďalej od ohrievaného povrchu a horľavých materiálov.

Príprava

Nedotýkajte sa šnúry mokrými rukami. Nedovoľte, aby zástrčka spadla do vody. Zariadenie ihneď vypnite.

Nevylievajte na BioBidet vodu. Neinštalujte na nechránenom
mieste, kde je nadmerná vlhkosť, ktorá sa kondenzuje na povrchu BioBidetu. Aby ste sa vyhli poškodeniu elektronických
súčiastok kvôli vysokej úrovni vlhkosti, zaistite dostatočné vetranie otvorením okna, a/alebo dverí pri kúpaní.
Pri používaní deťmi, staršími ľudmi, alebo osobami s obmedzeným pohybom, chorými alebo invalidnými, je nevyhnutný dozor, aby bola zaistená
bezpečnosť a všetky výhody BioBidetu.

Popálenina sa môže vyskytnúť, keď koža bola vystavená vysokým teplotám.
Popálenie však môže nastať aj vtedy, keď bola koža v kontakte s predmetom
na pomerne nízkej teplote (cca 40º C). Kontrola je nevyhnutná, keď sa zariadenie používa deťmi, alebo blízko detí, starších osôb, alebo osôb s obmedzeným
pohybom, chorých alebo invalidných.
Keď zvraciate, odpojte elektrickú šnúru od BioBidetu .

Ak čistíte BioBidet, odpojte šnúru, alebo ho uvoľnite od
záchodovej misy. Nepripájajte do elektrického prúdu, kým
nie je dokončená inštalácia.
Ak používate chemické čistiace prostriedky, dbajte, aby
ste BioBidet neobliali. Nepoužívajte benzén alebo kyselinové čistiace prostriedky. Povolené sú iba neutrálne
prostriedky.

Užívateľská a inštalačná príručka
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Varovanie
Nepoužívajte zariadenie ak
správne nepracuje, ak spadlo,
alebo sa poškodilo, prípadne
spadlo do vody. Vráťte
zariadenie servisnému miestu na
preskúšanie alebo opravu.

Príprava

Nestojte, alebo
neseďte na
veku, nie je
skonštruované ako
opora váhy tela.

Neupchajte
alebo nepoložte
niečo do vývodu
suchého vzduchu.
Nepoužívajte
neprimeranú silu
na sprchovaciu
trysku.
Nebúchajte
sedadlom
a vekom.

Nepreťažujte alebo netlačte spojovaciu hadicu a trubicu; môže
to spôsobiť presakovanie vody. Nikdy nepustite alebo nevkladajte
žiadny objekt do otvoru alebo hadice.

Používajte BioBidet ako je
opísané v prevádzkových
pokynoch. Nepoužívajte,
keď spíte alebo ste ospalý.
Nepoužívajte, keď sa kúpete.

Buďte pozorní,
aby ste BioBidet
neznečistili
výkalmi
a močom.

Ak nebude BioBidet používaný dlhšie ako 14 dní, odpojte šnúru
a prívod vody, aby sa zabránilo vytvoreniu nechcených baktérií.

2

Upozornenia pred inštaláciou

Požiadavky na elektrické vedenie
BioBidet musí byť pripojený na predpisom zodpovedajúce napätie (Severná Amerika 120V AC, 60 Hz;
Európa 220 – 240V~, 50/60Hz). Predpísaná spotreba je 660 W; 600 – 700 W.
Používanie vyššieho napätia je nebezpečné a jeho následkom môže vzniknúť oheň alebo iné nešťastie.
BioBidet nie je spoľahlivý, keď je poškodený používaním v inom ako uvedenom napätí, alebo prevádzkou bez správneho uzemnenia.
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Inštrukcie k uzemneniu
BioBidet má trojkolíkovú uzemnenú zástrčku, ktorá musí byť zastrčená do zásuvky, ktorá je
správne nainštalovaná a uzemnená.
V prípade elektrického skratu uzemnenie redukuje riziko poranenia elektrickým prúdom.

Príprava

Nesprávne uzemnenie môže mať za následok riziko
poranenia elektrickým prúdom.
Nebezpečenstvo

Používať predlžovaciu elektrickú šnúru sa neodporúča. Ak je to nevyhnutné, používajte iba trojkolíkovú predlžovaciu elektrickú šnúru.
V prípade, že si nie ste istí, či je zariadenie správne uzemnené, konzultujte problém s kvaliﬁkovaným elektrotechnikom alebo servisným pracovníkom.

Užívateľská a inštalačná príručka
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Identiﬁkácia – označenie

BB-800, BB-900, BB-1000
Hlavná
vná jednotka

1

Ovládací panel pre BB-800, BB-900

Príprava

Varovný štítok

Jednoduchý ovládací
panel pre BB-1000

Veko

Tryska umývania
análnej oblasti

Prevádzkové LED
okno
Dezodorant (BB-900,
1000)
Výstup sušiaceho
vzduchu

Tryska umývania
ženských častí

Odvod vody/tlačidlo
oddelenia zariadenia
Digitálny senzor
obsadenia
Vyhrievané sedadlo

Tryska s funkciou
klystíru

Príslušenstvo

2

Hadica pre prívod čerstvej
vody do WC nádržky
Podložka (2 ks)
Náplň pre
dezodorant
(BB-900, 1000)
T-ventil
a podložka

Hadica pre prívod vody
do BioBidetu

Kužeľ (2 ks)
Časti len pre BB-1000

Pripevňujúca
skrutka (2 ks)

Základová
doska (1 ks)
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3/8 náhradná
matica

Matica (2 ks)
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Diaľkový
ovládač

Kľúč

Panel na upevnenie
diaľkového ovládača

Skrutkové
držiaky (2 ks)

Rýchly
užívateľský
návod

Batérie
(2 ks) 1,5 V

Užívateľská
a inštalačná
príručka
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Prevádzka (základ)

BB-800, BB-900
Ovládací panel

Umývanie
intímnych
ženských
častí

Tlačidlo
úsporného
režimu

Klystírové
umývanie

Nastavenie tlaku
vody a teploty
vzduchu sušiča

Umývanie
análnej
oblasti

Nastavenie
funkcie
oscilácie
a polohy
trysky
(5 úrovní)

Prevádzka

Klystírové
umývanie

Nastavenie
teploty vody
a sedadla
(3 úrovne)

Umývanie
intímnych
ženských
častí

Sušenie

Umývanie
análnej
oblasti

BB-1000
Diaľkové ovládanie

Sušenie

Nastavenie
funkcie oscilácie
a polohy trysky
(5 úrovní)

Nastavenie
teploty vody
a sedadla
(3 úrovne)

Tlačidlo
úsporného
režimu

Nastavenie tlaku vody
a teploty vzduchu
sušiča

Jednoduchý ovládací panel
Stop
Umývanie análnej oblasti
Umývanie intímnych
ženských častí

• Keď si sadnete na BioBidet, prosím sadnite si dostredu, aby sa aktivoval senzor.
• Po predĺženom umývaní nechajte vodu približne tri minúty prehriať.
Užívateľská a inštalačná príručka
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Prevádzka (detaily)

BB-800, BB-900, BB-1000
1

Príprava

• Otvorte prívod vody a skontrolujte, či niekde nepresakuje voda. Zastrčte BioBidet do správneho elektrického zdroja. Počkajte pokým LED prestane blikať a ostane svietiť červená.
alebo
• Nádržka na vodu sa naplní po stlačení
signál, keď je naplnená, ozve sa jedno pípnutie.
2

. Keď sa nádržka plní, ozýva sa plynulý zvukový

Prevádzka
Sadnite si na sedadlo

Prevádzka

• Keď si sadnete na sedadlo, na riadiacom paneli zasvieti oranžová LED kontrolka.
• Keď sa digitálny senzor na sedadle aktivuje, v prevádzkovom LED okne na hlavnej jednotke zasvieti
„Obsadený senzor“ a zároveň sa spustí dezodorantový ventilátor (pri BB-900/1000).
• Detaily o zmene teploty sedadla alebo vody si pozrite na strane 11.

STOP
• Stlačením tohto tlačidla zastavíte akúkoľvek prevádzku.

Umývanie
• Umývanie 1 (Umývanie análnej oblasti)
1. Stlačte „umývanie análnej oblasti“ (
). Automaticky sa vysunie vodná tryska a rozstrekuje teplú,
prevzdušnenú vodu na análnu oblasť.
2. Pre zvýšenie komfortu počas umývania análnej oblasti je možné aktivovať ďalšie funkcie. Pozrite si
detaily na strane 12 – oscilácie a na strane 13 – masáž.

• Umývanie 2 (Umývanie intímnych ženských častí)
1. Stlačte „umývanie intímnych ženských častí “ (
). Automaticky sa vysunie vodná tryska a rozstrekuje teplú, prevzdušnenú vodu na intímne ženské miesta.
2. Pre zvýšenie komfortu počas umývania intímnych ženských častí je možné aktivovať ďalšie funkcie.
Pozrite si detaily na strane 12 – oscilácie a na strane 13 – masáž.

• Umývanie 3 (Funkcia klystíru)
Upozornenie:
Nedovoľte deťom používať funkciu klystíru. Dohľad je výrazne
odporúčaný aj pre staršie osoby alebo osoby, ktoré majú
obmedzený pohyb, chorých alebo invalidných.
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Umývanie - pokračovanie
• Umývanie 3 (Funkcia klystíru)
1. Stlačte „klystírové umývanie“ (
) nepretržite na 3 až 5 sekúnd. Automaticky sa vysunie vodná
tryska a strieka teplý prúd vody do stredu rektálnej oblasti.
2. Ak je to potrebné, nastavte „polohu“ prúdu vody pomocou tlačidiel (
3. Stlačte tlačidlo „veľký tlak vody alebo nízky tlak vody“ (
spôsobený vášmu požadovanému komfortu.

,

/

,
,

/

,

).

), aby bol tlak vody pri-

), keď cítite, že ste naplnení vodou, alebo počkajte, kým funkcia klystíro4. Stlačte tlačidlo „stop“ (
vého umývania zastaví, približne o 1 minútu.
5. V krátkom čase budete cítiť nutkanie vytlačiť vodu z vášho hrubého čreva, vytlačte vodu a stolicu
ako najviac môžete.
6. Na pár minút si oddýchnite a keď cítite, že vaše črevo je prázdne, použite funkciu „umývanie análnej oblasti“ a nakoniec „sušenie“.

Prevádzka

Teplovzdušný sušič
1. Stlačte „sušenie“ (
minút.

), teplý, suchý vzduch je jemne nasmerovaný na umytú oblasť počas troch

2. Teplotu vzduchu si môžete prispôsobiť stlačením tlačidla
pamätá teplotu vzduchu z predchádzajúceho použitia.

,

alebo

,

. BioBidet si

Prispôsobenie tlaku vody
• Po sadnutí na BioBidet sa na ovládači rozsvieti LED lampa (
).
alebo strednej úrovni (
• Stlačte
,
alebo
,
požadovanému komfortu.

) označujúca tlak vody na tretej

, aby ste prispôsobili tlak vodného rozprašovania k vášmu

Prispôsobenie teploty vody a teploty sedadla
• Teplota vody a sedadla sú nastaviteľné na požadovaný stupeň stlačením tlačidla „Voda“
a „Sedadlo“

.

Teplota vody
Izbová teplota

cca. 34 ºC

37 ºC

40 ºC

Izbová teplota

cca. 34 ºC

37 ºC

41 ºC

Teplota sedadla

Užívateľská a inštalačná príručka
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Prevádzka (detaily)

BB-800, BB-900, BB-1000
Nastavenie polohy trysky
• Poloha trysky je nastaviteľná do požadovanej polohy stlačením tlačidla „dopredu” (
„dozadu“ (

,

,

) alebo

) z 1. do 5. stupňa. Po použití BioBidetu sa tryska vráti do polohy 3.

Dezodorant
• Dezodorantový ventilátor sa aktivuje, keď je BioBidet obsadený. Po skončení použitia BioBidetu
ventilátor zastaví po 1 minúte.

Prevádzka

• Vzduchový prúd pre dezodorant má 4 nastaviteľné stupne. Počas tlačenia tlačidla „Stop“
stlačte tlačidlo „voda“
+
(Stupeň 1 – 4)

,

na nastavenie požadovanej sily odsávania. Pozrite si obrázok:
Stupeň 1

Stupeň 2

Stupeň 3

Stupeň 4

Vypnuté

Dezodorant
(Vzduchový
prúd)

Dezodorant
(Vzduchový
prúd)

Dezodorant
(Vzduchový
prúd)

Obsadené
(Nízka
rýchlosť)
Po použití
(Nízka
rýchlosť)

Obsadené
(Nízka
rýchlosť)
Po použití
(Vysoká
rýchlosť)

Obsadené
(Vysoká
rýchlosť)
Po použití
(Vysoká
rýchlosť)

Oscilácie (funkcia pohybu trysky)
• Keď používate funkciu umývania análnej oblasti, alebo umývania intímnych ženských častí, stlačenie
tlačidla „oscilácia“ „pohyb“
,
zabezpečí krátky oscilačný pohyb trysky spredu dozadu pre
výraznejší čistiaci účinok. Poznámka: táto funkcia nefunguje počas klystírového umývania.
• Rozsah oscilačného ostrekovania môžete zmeniť opätovným stlačením tlačidla („oscilácia“ „pohyb“
,

) a stlačením tlačidiel ((

• Stlačte znova tlačidlo „oscilácia“ „pohyb“
Auto-nastavenie oscilácií
Krok 1: Nesadajte na sedadlo.

,

) alebo (
,

,

)).

a oscilácie sa automaticky zastavia.

Krok 2: Stlačte tlačidlo „pohyb“
,
na tri sekundy alebo kým nebudete počuť jeden zvukový
signál.
Krok 3: Sadnite si na bidet a pokračujte s umývaním análnej oblasti, alebo umývaním intímnych ženských
častí.
• Túto funkciu môžete nastaviť, aby bolo zabezpečené automatické oscilovanie vždy, keď je sedadlo
obsadené a v prevádzke je umývanie análnej oblasti, alebo umývanie intímnych ženských častí.
12
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Oscilácie (funkcia pohybu trysky)
Poznámka: V automatickom nastavení môžete stále prispôsobovať polohu oscilačného rozprašovania
stláčaním tlačidla (

,

) alebo (

,

).

Zrušenie automatickej oscilačnej funkcie
Krok 1: Nesadajte na sedadlo.
Krok 2: Stlačte tlačidlo „pohyb“
zvukové signály.

,

na tri sekundy, alebo dovtedy, kým nebudete počuť dva

Masáž (rytmické pulzné umývanie)
• Ak využívate funkciu umývania análnej časti, alebo umývania intímnych ženských častí, stlačte tlačidlo
„masáž“

,
,

alebo

• Znova stlačte tlačidlo „masáž“

,

môžete zmeniť tlak postrekovania.

,

a pulzovanie sa automaticky zastaví.

Auto-nastavenie pulzovania
Krok 1: Nesadajte na sedadlo.
Krok 2: Stlačte tlačidlo „masáž“
,
na tri sekundy, alebo kým nebudete počuť jeden zvukový
signál.
Krok 3: Sadnite si na sedadlo a pokračujte s umývaním análnej oblasti, alebo umývaním intímnych ženských
častí.
• Funkcia automatického pulzovania sa v tomto nastavení aktivuje vždy, keď si sadnete na sedadlo a je
v prevádzke umývanie análnej oblasti alebo umývanie intímnych ženských častí.
Poznámka: V automatickom nastavení stále môžete prispôsobovať polohu pulzujúceho rozprašovania
stláčaním funkcie

alebo

,

,

.

Zrušenie automatickej masážnej funkcie
Krok 1: Nesadajte na sedadlo.
Krok 2: Stlačte tlačidlo „masáž“
signály.

,

na tri sekundy, alebo kým nebudete počuť dva zvukové

ECONOMY – Úsporný režim
Pokiaľ sú vypnuté LED, úsporný režim nie je zapnutý.
ECONOMY 1 (tlačidlo stlačené jedenkrát): Tento režim úspory energie zabezpečuje, že sa teplota vody
a teplota sedadla zníži na cca 32º C, keď sedadlo nie je používané.
ECONOMY 2 (tlačidlo stlačené znova): Ak nie je BioBidet používaný, teplota vody sa zníži na menej ako
na 32º C, narastie keď sa BioBidet vráti na úroveň v čase používania. Počas pár dní sa zariadenie „naučí“
a „zapamätá si“ posledné používania.
Tretíkrát stlačené tlačilo – úsporný režim j vypnutý.

Čistenie trysky (automatické)
• BioBidet má automatickú, samočistiacu funkciu trysky, ktorá pracuje pred a po každom použití.
Užívateľská a inštalačná príručka
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Prevádzka

• Stlačením tlačidla

, aby ste dostali pulzové ostrekovanie.

Čistenie trysky (manuálne)
• Ak stlačíte

,

na tri sekundy bez obsadenia bidetu, tryska sa vysunie a môžete ju vyčistiť
,

manuálne (kefkou). Stlačením tlačidla „stop“ (

) sa tryska vráti do pohotovostnej polohy

,
).
(
Pri modeli BB-1000 použite pre túto funkciu jednoduchý ovládací panel, nie diaľkové ovládanie.

Nastavenie zapnutia/vypnutia zvukovej signalizácie
• Počas sedenia na BioBidete, stlačte tlačidlo „pohyb“
na tri sekundy a budete počuť zmenu zvukovej
signalizáčnej melódie zo zapnutej na vypnutú. (Model s diaľkovým ovládaním, BB-1000, nemá funkciu
vypnutia zvukovej signalizácie.)

6

Inštalácia

BB-800, BB-900, BB-1000

Inštalácia

Upozornenie
pred inštaláciou
1

Uzavrite vodu

• Nezapájajte pred inštaláciou do siete 230 V.
• Ak potrebujete elektrickú prípojku alebo predlžovačku, prosím poraďte
sa s kvaliﬁkovaným elektrotechnikom.

2

Odložte existujúce sedadlo a veko

• Uzatvorte prívod vody do existujúcej zá• Použitím kľúča, skrutkovača, alebo iných vhodných náchodovej nádržky uzavretím vodného (rostrojov uvoľnite maticu na obidvoch stranách WC, aby ste
hového) ventilu. Ak je to potrebné, úplne
mohli demotovať sedadlo a veko.
vyprázdnite záchodovú nádržku. Odpojte
hadicu na prívod vody do nádržky od vodného (rohového) ventilu. Ak je to potrebné, aj od záchodovej nádržky.

Flexi hadica

Použite priložený kľúč
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3

Pripojenie T-ventilu

4

Montáž prívodu vody do nádržky

• Na rohový ventil namiesto odpojenej
• Jednu (pôvodnú) hadicu pripojte z vrchu T-ventilu do záprívodnej hadice namontujte priložený
chodovej nádržky.
T-ventil. Rohový vodný ventil je
v štandardnej veľkosti 1/2“. Ak je 3/8“,
použite pred pripojením T-ventilu redukciu
1/2“ k 3/8“, ktorá je priložená.

Flexi hadica
3/8“ matica

Použite priložený kľúč

Skontrolujte, či nepresakuje voda.
5

Montáž základnej dosky

6

Inštalačná
podložka

1. Priskrutkujte kužeľ , podložku a maticu
k skrutkám zo spodu záchodovej misy ako je
vyobrazené.
2. Matice zľahka utiahnite rukou.

Kužel
Podložka
Matica
Skrutkový držiak
Skrutka

Použite priložený kľúč

Užívateľská a inštalačná príručka
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Inštalácia

1. Vložte 2 skrutky do 2 inštalačných skrutkových
držiakov.
2. Umiestnite takto zostavené inštalačné skrutky do
základovej dosky tak, ako je vyobrazené.
3. Navádzacie šípky na základovej doske majú byť
na hornej strane smerom ku záchodovej nádržke.
4. Umiestnite základovú dosku a zasuňte vodiace
skrutky do dvoch otvorov v záchodovej mise.

Pripevnenie skrutiek a matíc

7

Inštalácia BioBidetu

8

1. Posuňte BioBidet na základnú dosku a vycentrujte zariadenie podľa navádzacích šípiek.
2. Ak bude BioBidet bezpečne vsadený do základnej
dosky, budete počuť cvaknutie.
3. BioBidet je na záchodovej mise voľne pripevnený.
Nastavte ho z predu do zadu a z boku na bok
tak, aby bol vycentrovaný.
4. Po vycentrovaní pevne utiahnite matice na
obidvoch skrutkách.

Montáž prívodnej hadice

1. Pripojte ohybnú hadicu zo strany T–ventilu
k BioBidetu.
2. Otvorte vodný rohový ventil.
3. Skontrolujte či neuniká voda.
4. Ak voda nepresakuje a okolité miesta sú čisté
a suché, pripojte napájaciu šnúru do zástrčky.

Použite priložený kľúč

Inštalácia

6

Inštalácia

BB-900, BB-1000
9

Inštalácia dezodorantu

Vložte dezodorantovú kazetu do jednotky. BB-900, BB-1000.

16
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Inštalácia diaľkového ovládania na stenu alebo vhodnú plochu
(BB-1000).
1. Pripevnite stabilný panel na stenu. Odstráňte kryciu fóliu na lepivej strane panelu a prilepte ho na čistú, odmastenú rovnú plochu. Na pripevnenie panelu na stenu
môžete použiť priložené skrutky.

2. Diaľkové ovládanie vsuňte do panelu diaľkového ovládania.

Inštalácia

Otvory pre skrutky

Správne vložte 1,5 V batérie a zatvorte kryt

Užívateľská a inštalačná príručka
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7

Oddelenie jednotky z toaletnej misy

BB-800, BB-900, BB-1000
1

Odpojte napájaciu šnúru zo zástrčky.

2

Uzavrite prívod vody.

3

Stlačte tlačidlo na pravej strane zariadenia,
aby ste celkom vyprázdnili vodu z vodnej
nádržky.

4

Oddeľte zariadenie od toalety.

• Ak ťaháte zariadenie, kým je stlačené tlačidlo pre vypustenie vody, zariadenie sa oddelí od základovej dosky.
• Neotáčajte zariadenie dnom hore.

Inštalácia
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Údržba

BB-800, BB-900, BB-1000
Čistenie trysky
•Keď je stlačené tlačidlo „umývanie análnej oblasti“ (
,
)
počas 3 sekúnd bez obsadenia sedadla, tryska sa vysunie a môžete
ju očistiť mäkkou zubnou kefkou.
(

na jednoduchom ovládacom paneli pri BB-1000)

• Po vyčistení trysky, stlačte znova jedenkrát tlačidlo „stop“ (

,

) a tryska sa zasunie naspäť.
(

na jednoduchom ovládacom paneli pri BB-1000)

Čistenie zariadenia
1

2
3
4
5

Pravidelným čistením BioBidetu zabránite, aby sa nečistota na zariadení usádzala. Na ochranu plastu
je potrebné minimálne raz za tri mesiace BioBidet odpojit od WC misy a očistiť miesta, ktoré sa nedajú
očistiť pri bežnej údržbe.
Pred odpojením BioBidetu, najskôr vypustite z nádržky vodu (popis v kapitole: Vypúšťanie vody).
Na čistenie používajte mäkkú utierku alebo špongiu namočenú vo vode alebo v neutrálnom čistiacom
prostriedku (nepoužívajte agresívne čistacie prostriedky, benzín, riedidlo a pod.).
Pri čistení BioBidetu odpojte šnúru zo zástrčky.
Vodu nestriekajte priamo na BioBidet.
Aj v prípade umývania WC misy agresívnejšími prostriedkami (BREF, ...) je nevyhnutné vždy odpojiť
BioBidet od misy, pretože aj výpary týchto prostriedkov môžu poškodiť BioBidet. Opätovné pripojenie
BioBidetu je možné až po dôkladnom odvetraní všetkých výparov vzniknutých pri čistení WC misy.

Čistenie vodného ﬁltra

Zatvorte vodu uzatvorením rohového prívodného ventilu.
Spláchnite toaletu, aby sa vyprázdnila vodná nádržka.
Odskrutkujte maticu vodného ﬁltra.
Vyčistite ﬁlter malou kefkou alebo vodou.
Naskrutkujte maticu
vodného ﬁltra.
6. Otvorte rohový ventil.

BB-800, BB-900

Obsluha

BioBidet nebude spoľahlivo fungovať, ak je ﬁlter
upchatý. Filter čistite pravidelne.
1.
2.
3.
4.
5.

BB-1000

Užívateľská a inštalačná príručka
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8

Vypúšťanie vody

BB-800, BB-900, BB-1000
Vypúšťanie zásobníka teplej vody zo zariadenia
Ak nemáte v úmysle používať BioBidet počas dlhšieho obdobia (14 dní a viac),
vypustite vodu zo zásobníka teplej vody BioBidet-u.
1. Odpojte napájaciu šnúru zo zástrčky.
2. Zatvorte vodu uzatvorením rohového ventilu.
3. Stlačte tlačidlo na pravej strane zariadenia, aby ste celkom vyprázdnili
vodu z vodnej nádržky.
4. Po vypustení vody znova pustite vodu otvorením rohového ventilu.

• Nepite vypustenú vodu.
• Nevkladajte prsty do vypúšťacieho otvoru.
• Pred vypustením vody odpojte napájaciu šnúru zo zástrčky a čakajte 30 minút, kým
sa zariadenie ochladí.

9

Údržba v zimnom období

Obsluha

1

Skontrolujte zástrčku či je zastrčená alebo nie.

2

Udržujte teplotu vody na strednom alebo vysokom stupni, aby ste predišli zamrznutiu
vody.

3

Ak nebudete používať zariadenie počas dlhšieho obdobia (14 dní a viac), odpojte napájaciu šnúru zo zástrčky a vypustite vodu.
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Poruchy

BB-800, BB-900, BB-1000
Porucha

Príčina

Voda na umývanie
nestrieka

1. Vodná nádržka je prázdna.
2. Uzatvárací ventil je zatvorený.
3. Voda vo vnútri hlavnej jednotky
alebo v potrubí prívodu vody je
zamrznutá.

Odstránenie

POZNÁMKA
V prípade, že sa po zapojení do siete nenaplní nádržka s vodou, je potrebné stlačiť akúkoľvek
funkciu umývania (zároveň si sadnúť na bidet), pokiaľ sa nádržka nenaplní vodou.

Užívateľská a inštalačná príručka

21

Obsluha

1. Počkajte 1 minútu.
2. Stlačte ešte raz vybrané tlačidlo na umývanie.
3. Otvorte uzatvárací ventil.
4. Zohrejte miestnosť (asi dve
hodiny). Príčinou nefunkčnosti sú zamrznuté ovládacie časti jednotky.
Jednotka nefunguje
1. Zástrčka je odpojená.
1. Pripojte zástrčku.
2. Skontrolujte prívod elektriny
2. Sedadlo nie je obsadené.
vo vašom dome.
3. Batérie v diaľkovom ovládači sú
vybité (len model BB-1000).
3. Sadnite si na sedadlo (jednotka má senzor obsadenia).
4. Vymeňte batérie.
Voda uniká
1. Skontrolujte prívod vody.
1. Ak uniká voda zo základnej
jednotky, zavolajte servisné
centrum.
Tlak vody na umýva- 1. Tlak vody je nastavený na níz1. Nastavte tlak vody na vyšší
nie je slabý
kom stupni.
stupeň.
2. Filter je upchatý.
2. Vyčistite ﬁlter.
Voda na umývanie nie 1. Teplota vody je nastavená na
1. Nastavte teplotu vody na vysoký stupeň.
je teplá
nízky stupeň.
2. Nepretržitou prevádzkou je vy- 2. Počkajte aspoň tri minúty.
čerpaný zásobník teplej vody.
Sedadlo a sušič nie je 1. Teplota sedadla a sušiča je na- 1. Nastavte teplotu sedadla
teplý
stavená na nízky stupeň.
a sušiča na vyšší stupeň.

