
Лесни за инсталация висококачествени бидета на ниска цена.
Поддържайте вашето здраве 365 дена в годината.
Удобни ,практични и чисти.

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Здраве и Свежест с HYUNDAI бидета!

         HDBM Серия
Един нов ценен помощник в

          Тоалетната хигиена!



Инсталация на:
1.Отделете водопроводната тръба (сменете меките връзки)

Завъртете клапанът за контрол на температурата
надясно и развийте свързващата гайка.(Ако вашите
връзки не са меки, трябва да ги подмените с такива,
като развиете гайките в двата края на мивката.) 

2.Свържете клапите за контрол на налягането.
Срежете маркучът
на подходяща дължина
за топлата и студената 
вода.Поправете гайката
към клапата за контрол 
на налягането и натисне-
те края на маркуча в него.
Затегнете гайката отново
и свържете меките връзки към мивката, които премахнахме в началото.

3.Поставете бидето върху тоалетната чиния.
Развийте гайките, които
държат сегашната седалка 
и махнете седалката и ка-
пака. Срежете маркучът 
свързан към клапата за
контрол на налягането
и температурата. Отключе-
те фиксиращата гайка във 
връзката на маркуча на 
гърба на бидето и свържете 
маркучът като го натиснете.
Завийте фиксиращата
гайка и оборудвайте 
отново тоалетната чиния като сте монтирали бидето към тоалетната чиния. (Ако гайката за
връзка с водопровода е затегната много, маркучът към бидето може да се усуче).

4.Проверете състоянието на инсталациятат.
Проверете правилно ли функционира подаването на вода и дали има течове.



5.Свържете клапите за контрол на налягането.
Свържете клапите за контрол на налягането за да настроите
оптималното налягане и температура. В случай, че налягане-
то е по-високо от обикновенно заради използването на
помпа уредът може да не работи правилно. Използвайте 
бидето след като настроите клапите за налягането.

6. КРАЙ

Инсталация на:

Инсталация на биде:

1.Свържете клапите за контрол на налягането.
Затегнете захранващият кран и развийте свързващите елементи с гаечен ключ. Свържете 
клапите за контрол на налягането, гуменото уплътнение и меката връзка.
(Ако не използване меки връзки, тръбите трябва да се заменят с такива, като се разкачат 
гаиките от кранът и мивката.)

2.Инсталация на бидето.
След като свържете маркучите процедурата е същата,
както при HDBM-200/HDBM-300

1.Поставете фиксиращата плоскост.
2.Поставете скобите за болтовете
от двете страни на плоскостта.
(както е показано на карнинката)
3.Натиснете фиксиращите болтове 
през плоскостта,скобите и чинията.
-ако дупките на тоалетната чиния и 
плоскостта не пасват срежете пласт-
масовете ребра за да паснат скобите.
4.Свържете фиксиращата плоскост
към тоалетната чиния, както е пока-
зано на картинката.



Аксесоари

Воден маркуч Воден маркуч Контролни клапи Гумени уплътненияГумен уплътнител Мека връзка Меки връзкиКонтролна клапа

Ръководство на потребителя за всяка част.
Водно налягане/ Контролиране на температурата:
Настройте ръчката бавно нагоре или на долу, така че струята да Ви е комфортна.
(HDBM-100/HDBM-200/HDBM-300/HDBM-1100/HDBM-1200)
Настройте ръчката наляво или надясно, така че температурата на струята да 
е оптимална.

*Внимание: Не настройвайте наведнъж ръчката догоре.
Температурата на водата в бидето може да бъде висока.
Затова настройте ръчката плавно.

Дюза: Може да се използва да насочите струята към точното място.
Контролна решетка: Може да се инсталира за съвместимост с различните 
видове тоалетни чинии.


