
Б И Д Е

. Инструкции за безопасност

 Ръководство на потребителя

Риск от смърт или трайно увреждане при неспазване на инструкциитеВнимание

Разглобяване, модифициране или поправка
 не са позволени.

Риск от токов удар или пожар.   Риск от токов удар.

Не пипайте и не включвайте
захранващия кабел с мокри ръце.

 Риск от токов удар или пожар.

Не пръскайте вода върху корпуса
на продукта или щеспела.

Риск от токов удар или пожар.

Не използайте повреден
захранващ кабел или контакт.

Не забравяйте да заземите!
Винаги използвайте заземен контакт.
Ако контактът не е заземен,
 заземете отделно.
Ако контактът не е заземен
 има риск от токов удар.

Не поставяйте цигара или запалими материа-
ли близо до продукта;  Не изхвърляйте 
цигари в продукта.

Не свързвайте продукта за промишлен
 водопровод.

Риск от кожни заболявания.

Не свързвайте захранването преди да сте
приключили с инсталацията.

Не запушвайте дупката за топлия въздух 
с ръка или с  друг предмет.

Риск от пожар или токов удар. Риск от токов удар.

Когато махате уредът от тоалетната първо
изключете захранването.

Опасност Риск от нараняване или материални щети при неспазване на инструкциите

Не стъпвайте на продукта;
не поставяйте тежки предмети отгоре. 

Риск да се нараните или да повредите продукта.

Не затваряйте със сила капака на тоалетната.

Риск да повредите продукта.

При почистване не използвайте препарати 
за почистване на тоалетни, разредители,
бензол и др. 

Риск да повредите продукта или да се пукне.

Бъдете внимателни пазете се от изгаряния. 
Когато кожата е в контакт със седалката дълго 
време това може да доведе до леки изгаряния.
Температурата на седалката трябва да се 
настрои на “ниска”  или да се изключи, когато 
се ползва от деца или възрастни хора, които не 
могат да я регулират сами.

Не прегъвайте свързващия маркуч;
не дърпайте маркуча, за да го извадите.

Това би причинило теч или спиране подава-
нето на вода към продукта.

Когато продуктът няма да се използва 
дълго време - изключете захранването и
 източете водата от резервоара му. 

Застоялата вода може да доведе до кожни 
заболявания.

Не използвайте продуктът, когато е повреден

Когато има повреда, изключете захранването и
уведомете сервизния център.

В противен случай може да причините пожар
или токов удар.



Мигновено подгряване

Насладете се на 
топла вода по време
на измиването чрез
новата технология
за мигновено
подгряване.

Лесни бутони

Един бутон изпълнява няколко
функции (Функционален бутон+
Масаж)

Измиване с балончета

Аерираното водно измиване 
добавя почистващ 
комфорт.

Топло/Студено измиване

Различните цикли със студена и 
топла вода дават различни 
възможности.

Бутони с метален купол

12 Ф Широки бутони с метален 
купол върху позлатен корпус
осигуряват водо-
устойчивост и
висока издръж-
ливост.

Автоматично изсушаване

Автоматично изсушаване след
“Измиване” и “Биде” осигурява
удобна и лесна
употреба.

Пулсиране

Пулсиращо измиване: 
повтарят се цикли от
слабо до силно.

Воден масаж
Чрез пулсиращо движение
на накрайника напред и 
назад се постига 
масажиращ ефект.

Две вертикални пръскалки

Подобрява хигиената при
жените. 

Фино движение на 
пръскалката

Финна настройка на пръскалката
с 25 възможни позиции.

Детска настройка
Специална позиция на 
пръскалката и водното 
налягане - подходящи 
за деца.

Водна баня
Водната баня се прави с 40 С топла вода
в продължение на 5 мин.

. Характеристики на продукта

. Описание на компонентите

КОРПУС АКСЕСОАРИ

Болтове Гайки
Гумени 

тампони
Държачи за

скоби
Т-клапа

Маркуч за 
бидето

Скоба

Филтър

опция

Щепсел

Тоалетен капак

Отвор за 
изсушаване
Сензор за
потребител
Дюза “Биде”

Дюза за измиване 

Седалка с 
подгряване

Страничен контролен панел

Това ръководство на потребителя съдържа гаранционния сертификат.
Прочетете това ръководство внимателно преди употреба. ЕЛЕКТРИЧЕСКО БИДЕ



. Контролен панел

 Ръководство на потребителя

Енергоспестяване

Включено(жълто): Енергоспестяващия режим
поддържа температурата на седалката 25С.
Изключено: Спира енергоспестяването.

Тих режим

Натиснете  едновременно:
 “STOP” + “Energy Saving” , за да преминете
в “Тих режим”

Темп. на седалката
За настройка температурата на седалката:
“Изключено” - стайна температура;
“Зелено” - 34С;
“Жълто” - 38С;
“Червено” - 42С.

Темп. на водата
За настройка температурата на водата:
“Изключено” - стайна температура;
“Зелено” - 33С;
“Жълто” - 36С;
“Червено” - 39С.

Налягане на водата
Налягането на водата може да се регулира:
(4 степени: “Изключено”, “Зелено” , “Жълто”,
“Червено”).

Пулсиране
Пулсиране на водната струя (силно /слабо)
Използва се с режими “Измиване” и “Биде”.

Измиване

За пускане на функция  “Измиване” (2 мин.)
След пълно измиване  топъл въздух се включва
автоматично за изсушаване (1 мин.)
Натиснете бутонът още веднъж за измиване с 
Масаж.

Детски режим

Режимът за детска безопасност премества
напред пръскалката и намаля налягането на водата,
и температурата на седалката.

Водна баня
Режимът “водна баня” се ползва при температура
40С на водата за 5 мин. от пръскалката за “Биде”.
(”Водна баня” 5 мин. + Изсушаване 1мин. ).

Топло/Студено

Режимите “топло” и “студено” измиване- от стайна
температура до 40 С  дават различни възможности за 
използване на уреда. 
(топло/студено 5 мин. + Сушене 1 мин.)

Позиция на пръскалката

Позицията на пръскалката може да се регулира - 
(25 позиции). Натиснете или задръжте бутонът за да
смените позицията.

Сушене

За стартиране на функция “Сушене”  (3 мин).
(само за модел DIB-330). 

Биде
За пускане на функция “Биде” (2 мин.)
След пълно измиване топъл въздух се включва
автоматично за изсушаване (1 мин.).
Натиснете бутонът още веднъж за измиване с 
Масаж.

СТОП

За да спрете всички функции.
Ако задържите бутонът “СТОП” натиснат 3 сек.
можете да изключите уредът. Натиснете бутоните 
“Измиване” или “Биде”, за да го включите отново.

. Последователност на инсталация

Първо монтирайте скобите за тоалетната.

болтове

държачи за
скоба

скоба

гумени 
тампони

тоалетна чиния

гайки

Настройте седалката и предната част на 
тоалетната, така че да поставите болтовете
и гайките.

Бутнете корпусът към скобата докрай.

Натиснете докато чуете щракване.

Б И Д Е

След инсталирането на филтъра към Т-клапата,
свържете маркучът към бидето.

маркуч към 
тоалетната

Т - клапа

Филтър (опция)

маркуч към 
бидето



ЕЛЕКТРИЧЕСКО БИДЕ

. Поддръжка и почистване

Почистване на водния филтър
Спрете захранващият кран като го завъртите по 
часовниковата стрелка и след това източете водата от
водосъдържателя напълно.
Развийте филтъра като го завъртите обратно на 
часовниковата стрелка.
След почистване на филтъра, сглобете обратно
като завивате по часовниковата стрелка.
Пуснете захранващият кран като го завъртите 
обратно на часовниковата стрелка.

Почистване пръскалката
Задръжте бутонът за “Измиване”/”Биде”  3 сек. и 
тогава пръскалката ще се предвижи напред и
ще спре (за 2 мин.).
Почистете пръскалката с неизползвана четка за зъби,
след това натиснете бутонът “СТОП” и пръскалката
ще се върне в оригинално положение за 
самопочистване.

Почистване на корпусът
Външната повърхност на бидето е от пластмаса,
която може да се повреди от твърди четки,
химикали и др.
Почистете външната повърхност на бидето с мек
плат навлажнен и изцеден. Не пръскайте директно 
с вода от душ батерията.

Почистете корпусът след като изключите захранва-
нето от контакта. Внимавайте да не напръскате с вода 
контактът или щепсела.
Внимавайте да не пипнете контактът с мокра ръка.
Риск от токов удар.

.Спецификации на продукта

Модел
Захранване

Максимална мощност

Дължина на захранващия кабел

Тип на захранването с вода Директно свързване към водопровода

Налягане на водата

Измиване

Подгряване
на седалката

Изсушаване

Размери на
 продукта

Тегло на
продукта

Захранващо
налягане

Измиване

Биде

Контрол на налягането

Контрол на температурата

Мощност на нагревателя

Сигурност Температурен предпазител , Термо ключ

Темп. контрол Стайна темп. - 42 С

Мощност на нагревателя

Сигурност Температурен предпазител

4 степени

Стайна темп. - 39 С

Темп. контрол

Мощност на нагревателя

Сигурност Темп. предпазител ,термо ключ

Стайна темп. - 50 С

Удължен тип

Заоблен тип

Удължен тип

Заоблен тип

. Преди да позвъните в сервиза

* Моля проверете следното преди да се обадите в сервиза 
Проблем: Проверете следното:

Напълно не работи проверете дали е включен уредът
проверете дали има проблем със захранването

Пръскалката не пръска
вода

проверете дали има вода
проверете дали водната клапа е затворена
проверете дали пръскалката не е запушена
проверете дали свързващия маркуч е прегънат

Налягането на водата е 
слабо

проверете дали водният филтър е запушен
проверете дали водното налягане е настроено на “ниско”

Водата не е достатъчно топла проверете дали температурата е “изключена” или настроена на “ниско”

Седалката не е достатъчно топла проверете дали температурата е “изключена” или настроена на “ниско”

Таблица при самодиагностика 

Когато имате проблем погледнете тази таблица. И запомнете точното
състояние по време на дефекта, това би помогнало за отсраняването му.

Проблем: Индикация:

Нагревателят е разкачен Датчикът за водно налягане мига
(червено /0,5 сек.)

Датчикът за топла вода на 
входа е разкачен

Датчикът за топла вода на 
входа е укъсен

Датчикът за топла вода на 
изхода е разкачен

Датчикът за топла вода на 
изхода е укъсен

Датчикът за топла вода на 
изхода показва повече от 45С

Грешка в електронната платка

Датчикът за водно налягане
 е разкачен

Датчикът за температура 
на седалката е разкачен
Датчикът за температура 

на седалката е укъсен

Датчикът за температура на водата мига
(зелено /1 сек.)

Датчикът за температура на водата мига
(зелено /0,5 сек.)

Датчикът за температура на водата мига
(червено /1 сек.)

Датчикът за температура на водата мига
(червено /0,5 сек.)

Датчикът за температура на водата мига
(червено /0,5 сек.)

Всички датчици мигат 
(зелено / 0,5 сек.) 

Датчикът за водно налягане мига
(зелено /0,5 сек.)

Датчикът за температура на седалката
мига (зелено /1 сек.)

Датчикът за температура на седалката
мига (червено /1 сек.)

Гаранционни условия

1. Ние гарантираме за този продукт съгласно  правата на потребителя.
2. В случай на дефект на продуктът уведомете дистрибутора, от когото сте го закупили.

Продукт

Модел

Дата на 
покупка

Сер. Номер

Адрес на 
клиента

Адрес на 
дистрибутора

Гаранционен
период

Една (1) годи-
на от датата
на покупка

Име

Име

тел.№

тел.№

1. Ние ще поправим безплатно продуктът, ако е дефектирал в гаранционния срок при
нормална работна среда и е използван съгласно ръководството на потребителя.
2. Въпреки, че е в гаранционният период, ние ще ви таксуваме за разходите за поправ-
ка, куриерски услиги и др. ако дефектът е настъпил при следните случаи:

Правила за гаранционните условия:

Случаи, при които гаранцията отпада:
1. Дефектът е настъпил вследствие на неправилна употреба.
2. Дефектът е настъпил вследствие на употреба при неправилно напрежение. 
(примерно 220V са използвани за продукт работещ на 110V).
3. Дефектът е настъпил вследствие на ремонт от неоторизирани лица.
4. Дефектът е настъпил вследствие на форсмажорни обстоятелства (природни 
бедствия, токови удари и др.)
5. Дефектът е настъпил вследствие изпускане, транспортиране и др. след инсталация.
6. Дефектът е настъпил вследствие на вътрешни модификации от потребителя.
7. Когато е изтекъл производственият период на частите.

Изпратете по пощата ,е-mail или факс гаранционната карта до:
Вашият търговец, от където сте закупили този продукт.

Ако търговецът не може да ви помогне се свържете с:
470mm X 496mm X 145mm

470mm X 528mm X 145mm

3. Сервизната подръжка на продукта е налична до 5 години след спирането му от 
производство.


