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Bruksanvisning Bidéra Automatik
Produktbeskrivning
Bidéra Automatik är en automatisk bidétillsats med dusch och torkfunktion som monteras på befintligt
porslin/toalettstol.
Bidéra Automatik kan på ett enkelt sätt programmeras så att alla kan använda den, oavsett förutsättningar.
Bidéra Automatik är extra lätt att sköta och lätt att hålla ren! Den spolar rent och torkar torrt helt automatiskt. Ett
lätt tryck på touchkontrollen startar dusch- och torkningsprogrammet med marknadens effektivaste tork. Balansen
mellan den främre och bakre duschstrilen kan ställas in så att den duschar där den gör bäst nytta. Tack vare en
smart funktion i sittringen, startar inte programmet om inte någon sitter på ringen
Bidéra Automatik passar de vanligaste förekommande WC stolarna i Sverige. Installationen förutsätter tillgång till
varmt och kallt vatten samt 220 volt.
Bidéra Automatik är fabriksinställd med lämpliga inställningar, men dessa kan givetvis justeras.
Tekniks data
Max brukarvikt 160 kg
Sittring och lock av ABS-aktylplast
Metalldelar av rostfritt stål
Vattenslang av polyten
2 års fabriksgaranti
Manöverenhet
Inspänning: 230 V ~ 50 Hz
Manöverspänning: 24 V DC
Kapslingsklass: IP 65
Standardinställning
Dusch: 1 minut
Tork: 4 minuter
Startknapp
En lättryckt knapp för handmanövrering

Avsedd användning av Bidera Automatik
Läs bruksanvisning före användning. Det är viktigt att helt och fullt förstå innehåller i bruksanvisningen. Kontakta
Top Hygien om oklarheter finns eller frågor uppstår.
Bidéra Automatik ska installeras av behörig person enligt Top Hygiens installationsanvisningar.
Använd INTE och montera inte delar från tredje part på produkten, som inte är godkända av top Hygien . Om ej
godkända tillbehör används kan inte Top Hygien längre garantera att säkerhetsbestämmelserna uppfylls.
Garantier gäller endast om produkten används under angivna förhållanden samt för avsedda syften. Top Hygien
avsäger sig ansvar för skador och fel som uppkommit på grund av slarv, olycka eller olämpligt användningssätt.
Säkerhetsföreskrifter
Försäkra er om att Bidéra Automatik är monterad enligt monteringsanvisningar innan användning.
Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (gäller även barn) med nedsatt fysik/mental förmåga eller
brist på erfarenhet, om de inte övervakas eller instrueras angående användning av produkten av person med ansvar
för deras säkerhet.
Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med denna produkt.

Skötselråd
Sittring
•
Sittringen rengörs med milt rengöringsmedel.
•
Luftstyrningen (kåsan), som sitter under sitsen i bakkant, tas bort genom att vrida de vita vreden ett kvarts
varv.
•
Silarna i sittringen avkalkas med kalklösare (kalkosan) ungefär två gånger om året (oftare vid kalkhaltigt
vatten).
Torkaggregat
•
Insugningsfiltret på undersidan av apparaten skall sugas rent från damm varje månad med dammsugare.
Kontrollera Bidéras fastsättning med jämna mellanrum. Använd vid behov insexnyckeln för att efterdrag skruvarna
på ovansidan av fästbeslagen.

Bidera Automatik med sittvakt.

Duschningen ställs in efter behov. Så att vattnet kommer bakifrån eller både bak
och fram. Kranen för inställningen sitter i sittringen under kåsan.
Vattenvredet på blandaren skall alltid vara öppen (peka nedåt) och termostaten
normalt på max. Den ger då 37 gradigt vatten. Termostaten är spärrad och kan
aldrig ge varmare vatten.

Sitt på sitsen. Om du provar funktionerna stående
måste du hålla handen kl halv fyra på sittringen
framifrån för att aktivera sittvakten samt hålla för
strilmunstyckena med handen så det inte sprutar
vatten på golvet.
Starta duschningen genom att hålla startknappen
intryckt i 2-3 sekunder.
Detta är en säkerhetsfunktion för att den inte ska
starta av misstag.

Innan vattnet har rätt temperatur startar
förspolningen. Den spolar genom en egen koppling rakt
ner i toaletten så att vattnet ej träffar huden.
När vattnet är rätt tempererat startar duscharna fullt.
Duschningen tar ca 1 minut.
Efter duschningen startar torkningen som pågår i cirka
4 minuter.
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