MULTICLEAN
PREMIUM

Dažďová voda alebo úžitková voda
nie je vhodná na prevádzku tohto zariadenia.

Nepoužívať dažďovú vodu.
Používať iba pitnú vodu.
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BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Ak používate akékoľvek elektrické spotrebiče, predovšetkým za prítomnosti detí, vždy dodržujte základné bezpečnostné
opatrenia, napr.: Pred použitím zariadenia si preštudujte túto príručku.
NEBEZPEČIE – Zamedzte riziku úrazu elektrickým prúdom:
1.	Diaľkový ovládač neodkladajte ani neuchovávajte na miestach, kde by mohli nedopatrením spadnúť do vane, drezu alebo
nádrže.
2.	Diaľkový ovládač neponárajte ani nenechávajte spadnúť do vody či inej kvapaliny.
3. Zamedzte postriekaniu výrobku vodou.
POZOR – Zamedzte nebezpečenstvu popálenín, úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo zranení.
1.	Tento výrobok nie je určený pre osoby (vr. detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami,
resp. osoby bez príslušných skúseností či znalostí. Uvedené neplatí pre osoby, u ktorých je zaistený radný dohľad alebo
zaškolenie v používaní spotrebiča osobou zodpovednou za bezpečnosť užívateľa.
2.	V prípade detí je potrebné zaistiť dohľad, aby si s výrobkom nehrali.
3.	Výrobok používajte výhradne na stanovené účely a v súlade s pokynmi uvedenými v tejto príručke.
4.	Nepoužívajte tento výrobok v prípade, že došlo k poškodeniu zástrčky alebo elektrického káblu, výrobok vykazuje
poruchu, došlo k akémukoľvek poškodeniu tohto výrobku alebo jeho ponoreniu do vody. Vráťte výrobok do najbližšieho
autorizovaného servisného strediska ku kontrole alebo oprave.
5.	Chráňte elektrický kábel pred kontaktom s horkými povrchmi.
6.	Nikdy nepoužívajte tento výrobok v prípade, že ste ospalý alebo malátny.
7.	Nezasunujte do otvorov ani hadíc tohto výrobku žiadne predmety.
8.	Nepoužívajte tento výrobok vo vonkajšom prostredí.
9.	V prípade chybnej elektroinštalácie môže po spustení spotrebiča dochádzať ku krátkym poklesom napätia. To môže mať
dopady na ďalšie spotrebiče zapojené do siete (napr. blikanie lampy).
Pokiaľ je impedancia elektrického rozvodu Zmax < 0,3 Ω, k podobným typom rušenia by nemalo dochádzať. (V prípade
potreby sa obráťte na miestneho dodávateľa elektriny, ktorý vám oznámi ďalšie podrobnosti.)
10.	Tieto pokyny si uschovajte pre neskoršiu potrebu.

POKYNY K UZEMNENIU VÝROBKU
1.	Kábel zapojujte iba do správne namontovanej a uzemnenej elektrickej zásuvky.
2.	V prípade elektrického skratu sa vďaka uzemneniu znižuje nebespečie úrazu elektrickým prúdom.
3.	Elektrická zásuvka 220-240 VAC, 50/60 Hz istená proti prúdu najm. 15 A by sa mala nachádzať v stene v dosahu
elektrického káblu tohto spotrebiča.
4.	Súčasť obvodu, z ktorého je výrobok napájaný, by mal byť i prúdový chránič.

NEBEZPEČÍ – V dôsledku nesprávneho použitia zástrčky s ochranným kontaktom môže prísť k úrazu elektrickým prúdom.
V prípade nutnosti opravy alebo výmeny káblu či zástrčky nepripájajte uzemňovací vodič k plochým svorkám zástrčky.
Ak máte pochybnosti o tom, či ste správne pochopili pokyny k uzemneniu spotrebiča, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára
alebo servisného technika. Totiž učiňte v prípade pochybností o správnom uzemnení tohto výrobku.
Ak je potrebné použiť predlžovací prívod, skontrolujte, či je tento riadna uzemnený.
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POKYNY K UZEMNENIU VÝROBKU

Túto elektrickú toaletu je povolené používať v ochrannej zóne 2 kúpeľne, avšak zásuvka sa vždy musí nachádzať v ochrannej
zóne 3. Tieto odporúčania platia iba za podmienok, že zodpovedajú zákonným predpisom danej krajiny. Tento výrobok (IPX4) je
zakázané čistiť prúdom vody.

V1

V0

V2

V3

LIKVIDÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
POZNÁMKA: Tento symbol a popisovaný systém recyklácie sa týka iba krajín Európskej únie. Pre ostatní krajiny sveta neplatia.
Spoločnosť ROCA sa vždy snaží chrániť životné prostredie. Pomôžte nám prosím s riadnou a zodpovednou likvidáciou tohto
výrobku po skončení jeho životného cyklu, pretože niektoré látky používané pri výrobe elektrických a elektronických zariadení
môžu byť pre človeka a životné prostredie škodlivé.
Vyššie uvedený symbol preškrtnutej nádoby na odpad, ktorý nájdete i na výrobku samotnom, znamená, že daný spotrebič by
sa nemal vyhadzovať do bežného domového odpadu. Na konci životného cyklu by ste mali daný výrobok odniesť do príslušného miesta zberu odpadu, určeného úradmi vo vašej krajine, prípadne ho doručiť dodávateľovi, u ktorého ste zakúpili výrobok
príslušného typu, resp. výrobok zaisťujúci rovnaké funkcie ako produkt predchádzajúci. Posledná uvedená možnosť sa na
niektoré krajiny nemusí vzťahovať, preto sa prosím informujte u úradov vo vašej krajine o systému zberu odpadu a o zberných
miestach odpadu v blízkosti vášho bydliska.
Uvedeným spôsobom môžete napomôcť k ochrane životného prostredia na základe opakovaného využívaní a recyklácie elektrických a elektronických zariadení. Naopak v prípade nedodržovania uvedených pravidiel ohľadne odovzdávania vyslúžilých
spotrebičov do zberných miest sa môžete vystavovať riziku administratívnych sankcií.
Pred likvidáciou výrobku vyberte batérie a vyhoďte ich samostatne do príslušných zberných nádob pre recykláciu.
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BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
DODRŽUJTE NASLEDUJÚCE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

Pred použitím výrobku si preštudujte túto príručku. Uschovajte ju pre neskoršie použitie.
Nedodržiavanie alebo vedomé porušovanie nasledujúcich pokynov môže viesť k zraneniu alebo vážnym škodám.
VAROVANIE: „Nebezpečie vážneho poškodenia alebo smrteľného zranenia.“
Zástrčku riadne upevnite do zásuvky. Zástrčka by mala v zásuvke pevne
držať. V opačnom prípade hrozí iskrenie a zahrievanie, ktoré môže viesť
ku vzniku požiaru. Pokiaľ viete, že zariadenie nebudete dlhšiu dobu
používane, odpojte ho od zdroje napájania.

Nepoužívajte viacnásobné zásuvky.
Nepripojujte ďalší napájací alebo predlžovací kábel, ktorý by mohol
spôsobiť požiar či úraz elektrickým prúdom.

Výrobok nikdy nedrhnite, ani k jeho čisteniu nepoužívajte agresívne
čistiace alebo brusné prostriedky.

Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami – hrozí riziko úrazu
elektrickým prúdom.

Vždy výrobok pripojujte k vodovodnému potrubiu domového rozvodu
studenej vody.

Výrobok môže rozoberať iba autorizovaný technik.

Nestúpajte na výrobok. Nevystavujte poklop alebo dosku na sedenie
nadmernému tlaku.

Neohýbajte ani nestlačujte hadicu či napájací kábel.
Mohli by nastať problémy s prívodom vody a kolísanie tlaku vody počas
umývania. Napájací kábel neupravujte, neohýbajte ani neprekrucujte.
Nepokladajte na nich ťažké predmety.

Neoplachujte tento výrobok vodou.

Nepokladajte na výrobok predmety, ktoré by mohli spôsobiť jeho
zapálenie (napr. zapálenú cigaretu).

Očistite nános prachu na zásuvke a nikdy nepoužívajte napájací kábel ani zásuvku, ktorá je poškodená alebo uvoľnená. Nános
prachu na zásuvke alebo poškodená/uvoľnená zásuvka môže spôsobiť tvorbu vlhkosti s rizikom vzniku požiaru.
Pri presúvaní tohto výrobku vždy odpojte napájací kábel zo zásuvky.
Pokiaľ pri presúvaní tohto výrobku zostane napájací kábel pripojený, hrozí riziko poškodenia káblu, čo môže viesť k požiaru,
úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu produktu.
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ZOZNAM PRÍSLUŠENSTVA
ZÁRUČNÍ LIST

PRÍRUČKA PRE
UŽÍVATEĽA

POKYNY
K INŠTALÁCII

ZÁRUČNÝ
LIST

DIAĽKOVÉ
OVLÁDANIE

UPEVŇOVACIA
KONZOLA
S PRÍSLUŠENSTVOM

ARMATÚRA T
S HADICOU BIDETU
(60 CM)

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Napájanie

Zadné a predné umývanie

Max. príkon
Regulácia tlaku vody (pripojenie k studenej vode)

Sušenie

1300 W
0,1 až 0,7 MPa (1 až 7 bar)

Rýchlosť prietoku vody pre zadné umývanie

0,2 až 0,8 l/min

Rýchlosť prietoku vody pre predné umývanie

0,2 až 0,8 l/min

Max. tepelný výkon
Spôsob ohrevu
Teplota vody
Bezpečnostný prvok
Teplota vzduchu

1200 W
Prietokový ohrev vody
Vyp. / 35 °C / 37 °C / 39 °C
Tepelná poistka
40 až 60 °C

Max. tepelný výkon

350 W

Prúd vzduchu pre sušenie

12 m/s

Bezpečnostný prvok
Doska

220-240 VAC, 50/60 Hz

Tepelná poistka

Teplota povrchu vyhrievanej dosky na sedenie

Vyp. / 35 °C / 37 °C / 39 °C

Príkon jednotky vyhrievania dosky na sedenie

40 W

Bezpečnostný prvok
Pohlcovanie pachov
Nočné svetlo
Úsporný režim
Dĺžka napájacieho kábla
Hmotnosť výrobku

Tepelná poistka
Aktívne uhlie, prietok 0,1 m3/min
LED
•
120 cm
3,7 kg (±0,3 kg)

Vyššie uvedené technické špecifikácie zodpovedajú meraniam pri izbovej teplote 25 °C s prívodom vody o teplote 15 až 30 °C
a tlaku vody 0,2 MPa. Pokiaľ je teplota vody na vstupe mimo tento rozsah, teplota vody na výstupe z trysky môže kolísať.
Výrobca si vyhradzuje právo vyššie uvedené špecifikácie kedykoľvek zmeniť bez ďalšej zodpovednosti.
Nebezpečenstvo ľahkých popálenínn
Nastavte teplotu dosky na sedenie a vody na najnižšiu úroveň v prípade, že výrobok budú používať:
1. Deti, staršie alebo choré osoby;
2. Osoby s alergiami pokožky;
3. Osoby užívajúce lieky (tabletky na spanie, prostriedky proti nachladnutiu…atď.) spôsobujúce ospalosť alebo únavu.
Používajte nižšie nastavenie teploty (35 °C), aby ste predišli ľahkým popáleninám, ktoré hrozia pri dlhšom kontakte pokožky so
spotrebičom.
Nastavenie teploty viď „Vyhrievanie dosky na sedenie“ v tejto príručke.
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CELKOVÉ USPORIADANIE

Poklop

* Elektrická zásuvka
Zástrčka
Plášť

Tryska
Hadica prívodu
vody Multiclean
Armatúra T

* Uzatvárací ventil
prívodu vody
* Tieto položky nie sú súčasťou balenia výrobku.

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
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Vyhrievaná
doska
* Klozetová misa

FUNKCIE UMÝVANIA
Posaďte sa na toaletu, aby sa aktivoval senzor zabudovaný do dosky na sedenie.

FUNKCIE ANÁLNEHO (ZADNÉHO) UMÝVANIA

1. Čistenie
Aktivujte stlačením tlačidla zadného umývania.
2. Zastavenie funkcie umývania
Stlačte tlačidlo Stop.

FUNKCIE PERINEÁLNEHO (PREDNÉHO) UMÝVANIA

1. Umývanie
Aktivujte stlačením tlačidla predného umývania.
2. Zastavenie funkcie umývania
Stlačte tlačidlo Stop.

NASTAVENIE FUNKCIE ZADNÉHO A PREDNÉHO UMÝVANIA
Po aktivácii funkcie zadného alebo predného umývania je možné upravovať nasledujúce nastavenia - poloha trysky, teplota
vody, tlak vody, umývanie v masážnom režime.

POLOHA TRYSKY
Nastavenie polohy trysky
Stlačte
tlačidlo alebo
na nastavenie vysunutia trysky.
Vysunutie je možné nastaviť v 5 polohách.

TEPLOTA VODY
Nastavenie teploty vody
Stlačte na zvýšenie, resp.
na zníženie teploty vody.
Teplotu vody je možné nastaviť v 4 úrovniach.
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NASTAVENIE FUNKCIE ZADNÉHO A PREDNÉHO UMÝVANIA
TLAK VODY
Nastavenie rýchlosti prúdenia vody
Stlačte + na zvýšenie, resp. – na zníženie rýchlosti
prúdenia vody (funkcia umývania musí byť aktívna).
Rýchlosť prúdenia vody je možné
nastaviť v 5 úrovniach.

UMÝVANIE V MASÁŽNOM REŽIME
Režim oscilácie (pohyb trysky oboma smermi)
Pri zapnutí režimu oscilácie sa tryska pohybuje
oboma smermi a oplachuje vo väčšom rozsahu.
Režim oscilácie môžete počas funkcie umývania
zapnúť/vypnúť tlačidlom.

REŽIM PULZÁCIE VODY
Po aktivácii režimu pulzujúceho prúdu sa postupne
a rytmicky mení tlak vody (silný a slabý).
Režim pulzujúceho prúdu môžete počas funkcie
umývania zapnúť/vypnúť tlačidlom.

SUŠENIE
Sadnite si na toaletu, aby sa aktivoval senzor zabudovaný do dosky na sedenie.
1. Sušenie
Aktivujte stlačením tlačidla sušenie.
2. Nastavenie teploty
Stlačte na zvýšenie, resp. na zníženie teploty
sušenia. Teplotu je možné nastaviť v 3 úrovniach.
Teplota: 40 až 60 ˚C

3. Zastavenie
Zastavenie funkcie sušenia.

Poznámka:
Nestrkajte prsty ani žiadne cudzie predmety do vstupného otvoru ventilátora.
Funkcia sušenia sa automaticky zastaví po 5 minútach. Funkciu môžete znovu aktivovať stlačením tlačidla.
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OHREV DOSKY NA SEDENIE
1. Teplota vyhrievania dosky na sedenie
Aktivujte stlačením tlačidla vyhrievania dosky.
2. Nastavenie teploty
Opakovaným stlačením tlačidlo vyhrievania dosky
upravíte teplotu na požadovanú úroveň.
Teplotu je možné nastaviť v 4 úrovniach.

Poznámka: Zahriatie dosky môže trvať niekoľko minút. Nastavenie požadovanej teploty sa napevno uloží do pamäti.

UŽÍVATEĽSKÉ NASTAVENIA
Funkcia užívateľského nastavenia umožňuje uložiť šesť rôznych užívateľských profilov do pamäti s rýchlym prístupom.
1. Vyberte nastavenie funkcie
Po sadnutí na dosku upravte nastavenie funkcie
umývania na požadované hodnoty.
- Tlak vody
- Teplota vody
- Poloha trysky
- Režim masážneho umývania (oscilácia/pulzácia)
- Teplota sušenia
Tieto nastavenia sa dočasne uložia do pamäti.
2. Zvoľte užívateľské nastavenie
Stlačte tlačidlo užívateľského nastavenia na 3 sekundy; displej začne blikať. Tieto dočasné nastavenia môžete uložiť pod príslušným
užívateľským číslom. Požadovaného užívateľa vyberáte opakovaným
stlačením tlačidla užívateľského nastavenia.

3. Potvrďte
Nastavenia potvrďte stlačením tlačidla Stop.

ÚPRAVA NASTAVENIA VÝROBKU
OSVETLENIE
LED osvetlenie zabudované do lemu toalety sa v nastavený čas zapne, aby užívateľ ľahko našiel toaletu i v noci.
Osvetlenie
Funkciu osvetlenia ručne zapnete alebo vypnete
stlačením tlačidla osvetlenia

Automatické osvetlenie
1. Automatické osvetlenie
Stlačením tlačidla osvetlenia na 3 sekundy prepínate
medzi
(automatické osvetlenie zapnuté) a
(automatické osvetlenie vypnuté)

2. Časové nastavenie
Po navolení režimu
stlačte tlačidlo + alebo k nastaveniu času.
3. Potvrďte
Nastavenie potvrďte stlačením tlačidla Stop (alebo počkajte 5 sekúnd).
Príklad: Zvoľte dobu trvania 8 h, so začiatkom o 22:00.
Nočné osvetlenie sa automaticky aktivuje každý deň od 22:00 do 6:00.
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ÚSPORNÝ REŽIM
Ak nastavíte úsporný režimu, hlavné napájanie sa bude automaticky vypínať. Napájanie sa aktivuje až po posadení sa užívateľa
na dosku na sedenie.
Zapnite alebo vypnite stlačením tlačidla
úsporného režimu.

V závislosti na obvyklom spôsobe používania výrobku sa MULTICLEAN
automaticky prepína do úsporného režimu.
Príklad: Zariadenie sa bude automaticky prepínať do úsporného režimu
od 23 hodín v noci do 6 hodín ráno a od 9 hodín ráno do 19 hodín večer.

POHLCOVAČ PACHOV
Filter s obsahom aktívneho uhlia pohlcuje zápachy.
Funkcia pohlcovania pachov sa automaticky aktivuje po posadení sa na dosku na sedenie a automaticky vypína 1 minútu po
opustení toalety.
1. Pohlcovanie pachov
Funkciu pohlcovania pachov môžete ručne
aktivovať a deaktivovať stlačením tlačidla.
Poznámka: V režime ručného spustenia sa funkcia
pohlcovania pachov aktivuje na 1 minútu.
2. Automatické pohlcovanie pachov
Stlačením tlačidla na 3 sekundy prepínate medzi
(automatické pohlcovanie pachov)
a - - (vypnutie automatického pohlcovania pachov).

TICHÝ REŽIM

Aktivujte stlačením a podržaním
tlačidla najmenej 3 sekundy.
(zaznie pípnutie); rovnakým spôsobom
tichý režim opäť prepnete.
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POUŽÍVANIE PANELU POMOCNÉHO OVLÁDANIA
V prípade vybitia batérií v diaľkovom ovládači je možné ovládať hlavné funkcie výrobku pomocou panelu pomocného
ovládania.

FUNKCIA UMÝVANIA
1. Vyberte funkciu umývania
Stlačením tlačidla umývania spustíte funkciu zadného umývania. Opakovaným stlačením tohto tlačidla upravíte tlak vody.
(Slúži výhradne pre funkciu zadného umývania. Funkciu predného umývania nie je možné pomocou tohto panelu ovládať.)
2. Vyberte funkciu sušenia
Stlačením tlačidla napájania vyberte funkciu sušenia (ako predvolená sa používa stredná úroveň teploty).
Stredná teplota <-> Vyp.
3. Zastavenie
Stlačením tlačidla napájanie zastavíte umývanie alebo sušene. Funkcie umývanie a sušenie sa automaticky vypnú 5 minúť po
aktivácii.

1. Umývanie

2. Sušenie
3. Zastavenie funkcie umývanie a sušenie

SVETELNÁ INDIKÁCIA

1. Zapnutie/vypnutie napájania
2. S
 vetelná indikácia úsporného režimu
Nesvieti: Úsporný režim nie je aktívny.
Zelená kontrolka: Úsporný režim je v pohotovosti.
Oranžová kontrolka: Úsporný režim je aktívny.
3. Svetelná indikácia vyhrievania dosky na sedenie
4. Svetelná indikácia senzoru dosky na sedenie
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VYBRATIE BATÉRIÍ Z DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČE
Pokiaľ počas používania bliká kontrolka na displeji, znamená to slabú batériu.
Vymeňte batérie (4x alkalická batéria AA). Odporúčame nemiešať nové a staré
batérie, ani batérie od rôznych výrobcov.

ČISTENIE A ÚDRŽBA
ČISTENIE TRYSKY
Aktivujte trysku tak, že na 3 sekundy stlačíte tlačidlo režimu oscilácie.
Tryska bude 1 minútu automaticky oscilovať oboma smermi.
Funkciu vypnete stlačením tlačidla Stop.

VYSUNUTIE TRYSKY
Pokiaľ na 3 sekundy stlačíte tlačidlo režimu pulzácie, tryska sa automaticky vysunie a 1 minútu ostane v tejto polohe.

Nepoužívajte na čistenie agresívne prostriedky.
Na čistenie používajte výhradne chemicky
neutrálne prostriedky.
Trysku nevyťahujte ani nezatláčajte rukou.
Trysku nikdy nevyťahujte rukou.

ČISTENIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA
1. Pred čistením vyberte batérie.
2. Opatrne zotrite navlhčenou utierkou.
3. Pokiaľ je diaľkový ovládač veľmi znečistený, môžete použiť slabý neutrálny čistiaci prostriedok

Je zakázané priame umývanie tohto výrobku
vodou alebo čistiacim prostriedkom.
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ČISTENIE A ÚDRŽBA
ČISTENIE A DEMONTÁŽ
Korpus dosky utrite mäkkou a vlhkou utierkou.
1. Výrobok nikdy nedrhnite, ani na jeho čistenie nepoužívajte agresívne chemické alebo brúsne prostriedky.
Na čistenie používajte výhradne chemicky neutrálne prostriedky.
2. Na dôkladné vyčistenie môže byť potrebné demontovať dosku na sedenie.
3. Postupujte opatrne, aby ste nepoškodili hadicu bidetu, príp. napájací alebo uzemňovací kábel.

ÚPLNÁ DEMONTÁŽ
V prípade, že nebudete výrobok dlhšiu dobu používať, demontujte ho z toalety. Po demontáži výrobok bezpečne
uschovajte, aby ste zamedzili jeho poškodeniu alebo poškrabaniu.
Vymontujte upevňovaciu konzolu aj so skrutkami a uložte ju spolu s doskou.

1. P
 red čistením odpojte výrobok
zo zdroja napájania

2. Uzavrite ventil prívodu vody
a odpojte hadicu prívodu vody.

4. S
 tlačte tlačidlo pre uvoľnenie
dosky, ktoré nájdete vpravo
vzadu, a vytiahnite hlavný korpus
z upevňovacej konzoly.

5. Pomocou mince odskrutkujte
vypúšťaciu zátku a vypustite
vodu zo zásobníku. Vylejte vodu
z nádržky.

3. Spláchnite toaletu, aby sa vyprázdnila
nádržka na vodu. Poznámka:
V opačnom prípade hrozí vytečenie
väčšieho množstva vody.

1

2

UPOZORNENIE
V prípade, ze nebudete výrobok dlhšiu dobu používať, demontujte ho z toalety.
1. Pri montáži a demontáži výrobku nikdy nepoužívajte hrubú silu.
2. Pri búrke odpojte dosku na sedenie od prívodu elektriny.
3. V prípade údržby domových rozvodov vody odpojte hadicu, dokiaľ sa voda v potrubí nevyčistí.
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ČISTENIE A ÚDRŽBA
ČISTENIE FILTRA
1. U
 zavrite ventil prívodu vody.

2. Spláchnite toaletu, aby sa
vyprázdnila nádržka na
vodu. Poznámka:
V opačnom prípade
hrozí vytečenie
väčšieho
množstva
vody.

3. Odskrutkujte filter od armatúry T.

4. J
 emne filter vyčistite pomocou
kefky a opláchnite ho vodou, aby
sa odstránili všetky usadeniny.

5. Znovu správne namontujte filter do
armatúry T. Poznámka: V opačnom
prípade by mohlo vytiecť väčšie
množstvo vody.

6. Opäť otvorte ventil prívodu vody.

ČISTENIE POHLCOVAČA PACHOV
1. P
 red čistením výrobok odpojte
od zdroja napájania.

2. Uzavrite ventil prívodu vody.

3. Stlačte tlačidlo pre uvoľnenie
dosky, ktoré nájdete vpravo
vzadu, a vytiahnite hlavný korpus
z upevňovacej konzoly.

4.

5. Pomocou mince odskrutkujte
vypúšťaciu zátku a vypustite
vodu zo zásobníka. Vylejte
vodu z nádržky.

6. Zložte sieťku pohlcovača pachov.
Pomocou kefky jemne odstráňte všetky
usadeniny. Po vyčistení dajte sieťku
pohlcovača pachov späť.

1
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ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

PORUCHA

MOŽNÁ PRÍČINA

RIEŠENIE

Výrobok nereaguje.

1. Výrobok je odpojený / nefunguje
napájanie.
2. Došlo k výpadku prúdu.
3.Výrobok je vypnutý.

1. P
 ripojte k zdroju napájania.
2. P
 omocou iného spotrebiča (napr. fénu na vlasy)
skontrolujte, či funguje napájanie 230 VAC.
3. S
 tlačte tlačidlo napájanie (On/Off na pomocnom
ovládaní).

Nízky prietok alebo tlak vody.

1. Zanesený filter.
2. Skrútená hadica.
3. Zanesená hlavica trysky.

1. V
 yčistite vodný filter (viď. str. 14).
2. V
 yrovnajte hadicu.
3. V
 yčistite trysku (viď. str. 12).

Trysky správne nefungujú.

1. Trysky sú zanesené.
2. Je zanesený filter.
3. Príliš nízky tlak vody.

1. V
 yčistite trysky (viď. str. 12).
2. V
 yčistite filtre (viď. str. 14).
3. U
 pravte tlak vody.

Funkcia umývanie nefunguje
alebo voda nestrieka.

Nesprávna poloha užívateľa na
doske na sedenie.

Sadnite si správnym spôsobom

Výrobok sa počas používania
vypína.

1. Doba umývania presiahla 5 minút.
2. Výpadok elektrického napájania.

1. Spustite umývanie znovu.
2. S
 kontrolujte napájanie a/alebo vytiahnite kábel zo
zásuvky, aby sa výrobok opäť inicializoval.

Doska na sedenie sa
neohrieva.

Teplota vyhrievanej dosky je
nastavená na Off (vypnuté).

Nastavte znovu teplotu vyhrievania dosky
(viď. str. 9).

Voda je studená.

Teplota ohrevu vody je nastavená na
Off (vypnuté).

Resetujte teplotu vody (viď. str. 7).

Sušenie nefunguje.

Sušenie funguje iba dokiaľ je
zapnuté.

Na zapnutie funkcie sušenie je potrebné sedieť na
doske.

Diaľkový ovládač nefunguje.

Je vybitá batéria.
(Zobrazuje sa upozornenie slabé
batérie.)

Vymeňte batérie (viď. str. 12).

Na paneli pomocného
ovládania bliká kontrolka LED
senzoru dosky.

Signalizácia chyby senzora sušenia.

Odpojte výrobok od napájania, počkajte
20 sekúnd a znovu pripojte.

Na paneli pomocného
ovládania zeleno bliká
kontrolka LED vyhrievania
dosky.

Signalizácia chyby teploty dosky.

Odpojte výrobok od napájania, počkajte
20 sekúnd a znovu pripojte.

Na paneli pomocného
ovládania červeno bliká
kontrolka LED vyhrievania
dosky.

Signalizácia chyby teploty vody.

1. N
 astavte teplotu na OFF (Vyp.), aktivujte funkciu
umývania alebo funkciu čistenia trysky a postupne
nastavte požadovanú teplotu.
2. O
 dpojte výrobok od napájania, počkajte
20 sekúnd a znovu pripojte.

Na paneli pomocného
ovládania bliká kontrolka LED
napájania.

Nedostatok vody v zásobníku.

1. V
 yčistite vodný filter (viď. str. 14).
2. S
 kontrolujte prietok a tlak vody na prívode.
3. O
 dpojte výrobok od napájania, počkajte
20 sekúnd a znovu pripojte.

Na paneli pomocného
ovládania bliká kontrolka LED
úsporného režimu.

Signalizácia chyby čistoty vody.

1. V
 yčistite vodný filter (viď. str. 14).
2. S
 kontrolujte prietok a tlak vody na prívode.
3. O
 dpojte výrobok od napájania, počkajte
20 sekúnd a znovu pripojte
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INŠTALAČNÁ PRÍRUČKA
1.

2.

3.

4.

140~160mm
Ø15-17mm

HMOTNOSŤ
5 kg

MODEL
ROUND
SQUARE
SOFT

L (mm)
480
490
480

5.

6.

7.

8a.

KLIK!

8b.

9.

10.

Iba verzia s diaľkovým ovládaním

LAUFEN SK s.r.o.

Servisné stredisko

Prague Gallery

Štefanovičova 12
811 04 Bratislava

Ekofinal

Služby zákazníkom

tel.: +421 252 621 024

Priemyselná 2
949 01 Nitra

I.P. Pavlova 5
(vchod z Legerovej ulice)
120 00 Praha 2

office.bratislava@sk.laufen.com
www.sk.roca.com

Kontaktná osoba: Tibor Jašo
tel.: +421 903 479 518

HELP DESK
+420 296 337 701

ekofinal@ekofinal.sk
prague.gallery@cz.laufen.com
www.praguegallery.cz

