INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DIB-C850R

Podłączenie wody

Do deski sedesowej DIB należy doprowadzić wyłącznie zimną wodę o ciśnieniu sieciowym.
•
•
•
•
•

Zakręć zawór wody przed zbiornikiem spłukującym
Przykręć trójnik znajdujący się w zestawie
Do jednego z wylotów przykręć przewód do zbiornika, do drugiego przewód doprowadzający
wodę do deski DIB
Przykręć drugi koniec przewodu do przyłącza z boku deski DIB
Odkręć zawór

UWAGA!
• Nie wrzucaj pilota zdalnego sterowania do wody. Może to spowodować brak działania lub niewłaściwe działanie.
• Wszystkie funkcje działają tylko kiedy użytkownik siedzi na sedesie (poza czyszczeniem dysz)
• Przed podłączeniem do prądu upewnij się, że urządzenie jest podłączone do wody i zawór jest otwarty.
SIADANIE NA TOALECIE
•
Czujnik zajętości znajduje się w lewej części siedziska.
•
Funkcja
pochłaniania
zapachów
uruchomi
się
automatycznie

REGULACJA POZYCJI DYSZY (POSITION CTRL)
•
Naciskanie strzałek w górę i w dół podczas mycia pozwala
na ustawienie odpowiedniej dla użytkownika pozycji dyszy
myjącej.

MYCIE (przyciski WASH, BIDET, ENEMA WASH)
•
Naciśnij jeden z przycisków w celu oczyszczenia odbytu.
•
WASH – mycie, BIDET – mycie dla kobiet, ENEMA
WASH – funkcja intensywnego mycia (lewatywy).
•
Funkcja lewatywy ENEMA WASH to specjalny mocny
strumień wody, który wnika do odbytu i pomaga złagodzić
zaparcia i inne problemy z wypróżnianiem.
•
Po naciśnięciu przycisku STOP mycie zakończy się
i automatycznie uruchomi się suszenie..

FUNKCJA DLA DZIECI (CHILD)
•
Jeśli z urządzenia ma korzystać dziecko, przed użyciem
naciśnij przycisk CHILD. Zapali się lampka kontrolna
na panelu sterującym.
•
Mycie (WASH i BIDET) w trybie CHILD oznacza, że
dysza myjąca wysunie się bardziej do przodu, a
ciśnienie wody będzie obniżone.
•
Pozycję dyszy oraz ciśnienie wody można regulować
(5 stopni).
•
Temperatura siedziska w trybie CHILD jest o jedną
pozycję niższa, niż ustawiona normalnie.
•
Funkcja ENEMA WASH nie działa w trybie CHILD.

SUSZENIE (DRY)
•
Po naciśnięciu przycisku DRY na wyświetlaczu pojawi się
ikona.
•
Możliwy jest wybór jednego z pięciu poziomów suszenia.
•
Suszenie trwa trzy minuty, jednak może być w każdej
chwili przerwane przez naciśnięcie przycisku STOP.

ZATRZYMYWANIE PRACY (STOP)
•
Naciśnięcie przycisku STOP spowoduje przerwanie
działania każdej z wybranych wcześniej funkcji.
•
Naciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sekundy przycisku
STOP na bocznym panelu spowoduje wyłączenie się
urządzenia
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MASAŻ (MASSAGE)
•
Wciśnięcie przycisku MASSAGE podczas działania
funkcji WASH lub BIDET spowoduje, że dysza myjąca
zacznie poruszać się w przód i w tył.
•
Naciśnięcie przycisku CHILD podczas działania funkcji
MASSAGE umożliwia regulowanie zakresu ruchu dyszy
(5 poziomów).
•
Funkcja MASSAGE nie będzie działać podczas
korzystania z lewatywy (ENEMA WASH).

PULSOWANIE (PULSE)
•
Wciśnięcie przycisku PULSE podczas działania funkcji
WASH, BIDET lub ENEMA WASH spowoduje, że
strumień wody zacznie pulsować, zmieniając cyklicznie
ciśnienie.

REGULACJA CIŚNIENIA WODY (POWER CTRL)
•
Naciskanie przycisków + i – umożliwia zwiększanie lub
zwiększanie ciśnienia wody używanej do mycia.

REGULACJA TEMPERATURY WODY (WATER TEMP)
•
Naciskanie przycisku WATER TEMP pozwala na
ustawienie odpowiedniej temperatury wody (3 pozycje).
•
Woda zawsze jest w umiarkowanej, bezpiecznej
temperaturze pokojowej.

REGULACJA TEMPERATURY SIEDZISKA (SEAT TEMP)
•
Naciskanie przycisku SEAT TEMP pozwala na ustawienie
odpowiedniej temperatury siedziska (3 pozycje).

FUNKCJA OSZCZĘDZANIA ENERGII (ENERGY SAVING)
•
Urządzenie w stanie spoczynku pobiera energię wyłącznie
do podtrzymywania temperatury siedziska. Woda
podgrzewana jest przepływowo w momencie użycia.
•
Dostępne są dwa tryby oszczędzania energii.
•
Tryb automatyczny (AUTOMATIC) uruchamia się po
pojedynczym przyciśnięciu przycisku ENERGY SAVING.
Sygnalizuje go żółta lampka. W tym trybie, kiedy nikt nie
siedzi na siedzisku, jego temperatura ustawiona jest stale na
najniższy możliwy poziom. Temperatura automatycznie
podniesie się do wcześniej ustawionego poziomu, kiedy
użytkownik usiądzie na desce. Po wstaniu wróci znów do
najniższego ustawienia.
•
Tryb uczący się (LEARNING) uruchamia się po
ponownym naciśnięciu przycisku ENERGY SAVING.
Sygnalizuje go zielona lampka. W tym trybie komputer
sterujący urządzeniem wykrywa ramy czasowe, w jakich
użytkownik zwykle korzysta z mycia i zapamiętuje to na
następne 5 dni. Sprawia to, że na 15 minut przed
zwyczajową porą użycia siedzisko zostaje podgrzane do
ustawionej wcześniej temperatury i pozostaje takie przez
godzinę. Po tym czasie temperatura zostaje zmniejszona do
minimum.
•
Trzecie naciśnięcie przycisku wyłącza oszczędzanie
energii.

FUNKCJA POCHŁANIANIA ZAPACHÓW (DEODORIZING)
•
Wentylator wciągowy uruchamia się automatycznie po tym, jak
użytkownik usiądzie na desce.
•
Funkcja działa jeszcze minutę po opuszczeniu deski.

OCZYSZCZANIE DYSZ
•
Przed i po każdym myciu, dysze są spłukiwane automatycznie
pod ciśnieniem. Jeśli jednak użytkownik uzna, że należy je
wyczyścić dokładniej, może skorzystać z trybu czyszczenia.
•
Naciśnij przycisk WASH na panelu bocznym przez dłużej niż 3
sekundy, aby wysunąć dyszę do mycia.
•
Dysza pozostanie wysunięta przez 2 minuty. Można ją oczyścić
np. szczoteczką.
•
Po wyczyszczeniu dysz naciśnij Stop, aby urządzenie powróciło
do stanu gotowości. Uruchomi się samooczyszczanie.

ZEGAREK
•
Zegarek znajduje się na wyświetlaczu pilota.
•
Aby ustawić godzinę, naciśnij przyciski STOP i CHILD przez 3
sekundy.
•
Przyciski ze strzałkami NOZZLE POSITION zmieniają tryb
ustawiania godziny/minuty.
•
Przyciskami + i – ustaw odpowiednią godzinę.
•
Aby zakończyć ustawianie godziny, naciśnij przycisk STOP.

Instalacja deski DIB na sedesie

1.
CZYSZCZENIE WBUDOWANEGO FILTRA WODY
•
Urządzenie posiada mechaniczny filtr wody w otworze
przyłączeniowym.
•
Aby wyczyścić filtr, należy zakręcić dopływ wody, odkręcić wąż,
wyciągnąć filtr i wyczyścić go za pomocą np. szczoteczki.

2.
3.

Wsuń deskę w prowadnicę do
momentu usłyszenia kliknięcia.

Zamontuj plastikową prowadnicę deski zgodnie z
rysunkiem.
Nasuń deskę DIB na prowadnicę od przodu sedesu,
aż do usłyszenia kliknięcia.
Niewsunięcie deski do końca może skutkować
wyciekami, ponieważ mechanizm blokujący
urządzenie w prowadnicy jest jednocześnie
przyciskiem do spuszczania wody w razie
demontażu deski.

Po zainstalowaniu i podłączeniu wody oraz prądu, dotknij
sensora w siedzisku, aby wstępnie napełnić urządzenie wodą.

