Bruksanvisning
Bidé Elegant

Art. nr. 15 510

Efter installation ska bruksanvisning
och installationsanvisning lämnas
kvar hos användaren

Viktigt!
Vid uppstart (och efter strömavbrott)
genomför Bidé Elegant automatiskt ett
självtest för att kontrollera att alla
funktioner fungerar korrekt.
OBS! VIKTIGT att detta självtest inte
avbryts! Självtestet är klart på mindre
än 30 sek.

Bidé Elegant (standardutrustad)

Produktbeskrivning
Bidé Elegant är en vägghängd toalett med inbyggd bidé.

SVAN CARE AB
Alvägen 1
771 41 LUDVIKA, Sweden
Bruksanvisning. Art. nr. 15 515 Sv Rev F

Tel: 0240-101 02, fax: 0240-100 22
info@svancare.se
www.svancare.se

Bidé Elegant E400-W011
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Kontrollknapp
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Handkontroll (trådlös) till Bidé Elegant E400-W011

Dusch fram

Dusch bak

Stegindikering

Stopp / Fläkt

Vattenflöde öka

Vattenflöde minska

Position bakåt

Position framåt

Temperatur öka

Temperatur minska

Kontrollknapp till Bidé Elegant E400-W011
Kontrollknappen (som sitter på bidéns högra sida) har både vridoch knappfunktion, som i olika kombinationer styr Bidé Elegant.
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Dusch bak - dusch fram
Handkontroll

- Sitt på toaletten.
- Tryck på handkontrollens Dusch bak eller
Dusch fram och bidén börjar duscha i vald
riktning.
Duschen slutar efter tre minuter.

Dusch bak

Du kan alltid avbryta pågående funktion genom
att trycka på handkontrollens Stopp / Fläktknapp.

Dusch fram
Kontrollknapp

Eller:
- Sitt på toaletten.
- Vrid medsols för Dusch fram.
- Vrid motsols för Dusch bak.
Duschen slutar efter tre minuter och börjar
torka torrt.

Dusch fram

Du kan alltid avbryta pågående funktion genom
att trycka på bidéns Kontrollknapp.

Dusch bak

Not!
Under pågående Dusch fram eller Dusch bak: Bidén duschar först med fast position i 10 sekunder.
Därefter med rörlig position i 18 sekunder. Sedan med fast position igen tills tre minuter är slut.

Torka torrt
Handkontroll

- Sitt på toaletten.
- Tryck på handkontrollens Stopp / Fläktknapp och
bidén börjar torka torrt. Fläkten slutar efter tre minuter.
Om Dusch fram eller Dusch bak är i funktion:
- Tryck två gånger på handkontrollens Stopp / Fläktknapp och fläkten startar (ett tryck och duschen
stannar, ytterligare ett tryck och fläkten startar).
Du kan alltid avbryta pågående funktion genom att
trycka på handkontrollens Stopp / Fläktknapp.

Kontrollknapp

Eller:
- Sitt på toaletten.
- Tryck på bidéns Kontrollknapp och bidén börjar torka
torrt. Fläkten slutar efter tre minuter.
Om Dusch fram eller Dusch bak är i funktion:
- Tryck två gånger på bidéns Kontrollknapp och
fläkten startar (ett tryck och duschen stannar, ytterligare
ett tryck och fläkten startar).
Du kan alltid avbryta pågående funktion genom att
trycka på bidéns Kontrollknapp.
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Stoppfunktion
Handkontroll

Under pågående Dusch fram, Dusch bak, eller Torkning:
- Tryck på handkontrollens Stopp / Fläktknapp
och bidén slutar duscha eller torka.

Kontrollknapp

Eller:
- Tryck på bidéns Kontrollknapp och bidén slutar
duscha eller torka.

Justering av vattenflöde
Handkontroll

Under pågående Dusch fram eller Dusch bak:
- Tryck på handkontrollens Vattenflöde öka eller
Vattenflöde minska upprepade gånger för att uppnå
önskat vattenflöde (justerbar i 5 steg).

Minimalt vattenflöde:

En indikering lyser

Förinställt vattenflöde:

Tre indikeringar lyser

Maximalt vattenflöde:

Fem indikeringar lyser

Kontrollknapp

Eller:
- Vrid medsols för att öka vattenflödet.
- Vrid motsols för att minska vattenflödet.

Öka vattenflödet

Minska vattenflödet
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Justering av duschposition
Handkontroll

Under pågående Dusch fram eller Dusch bak:
- Tryck på handkontrollens Position framåt eller
Position bakåt upprepade gånger för att uppnå
önskad position (justerbar i 5 steg).

Längst fram:

En indikering lyser

Mellanposition:

Tre indikeringar lyser

Längst bak (förinställt):

Fem indikeringar lyser

Justering av vattentemperatur
Handkontroll

Under pågående Dusch fram eller Dusch bak:
- Tryck på handkontrollens Temperatur öka eller
Temperatur minska upprepade gånger för att uppnå
önskad vattentemperatur.

Kontrollknapp

Eller:
- Tryck, håll in och vrid medsols för att
öka vattentemperaturen.
- Tryck, håll och vrid motsols för att
minska vattentemperaturen.

Öka vattentemperaturen

Minska vattentemperaturen
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Justering av torkluftstemperatur
Handkontroll

Under pågående Torkning:
- Tryck på handkontrollens Temperatur öka eller
Temperatur minska upprepade gånger för att uppnå
önskad torkluftstemperatur.

Kontrollknapp

Eller:
- Vrid medsols för att öka torkluftstemperaturen.
- Vrid motsols för att minska torkluftstemperaturen.

Öka torkluftstemperaturen

Minska torkluftstemperaturen

Massagealternativ
Handkontroll

Under pågående Dusch fram eller Dusch bak:
- Tryck och håll in handkontrollens Temperatur öka
eller Temperatur minska.

- Tryck samtidigt på handkontrollens Vattenflöde öka
upprepade gånger för att uppnå önskat massageläge.

Oscillerande dusch: En indikering lyser
Pulserande dusch: Två indikeringar lyser
Oscillerande och pulserande dusch: Tre indikeringar lyser
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Inställning av nattbelysning
Handkontroll

- Tryck och håll in handkontrollens Temperatur öka eller
Temperatur minska.

- Tryck samtidigt på handkontrollens Position framåt
upprepade gånger för att uppnå önskad inställning av
nattbelysning.

Av: En indikering lyser
På (förinställt läge): Två indikeringar lyser
Smartläge: Tre indikeringar lyser
(Med Smartläge menas att nattbelysningen är på
i en mörk omgivning, och av i en ljus omgivning).

Kontrollknapp

Eller:
Öppna lock och sits:
- Vrid motsols för att uppnå önskad inställning av nattbelysning.
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Inställning av doftneutralisering
Handkontroll

- Tryck och håll in handkontrollens Temperatur öka eller
Temperatur minska.

- Tryck samtidigt på handkontrollens Position bakåt
upprepade gånger för att uppnå önskad inställning av
doftneutralisering.

Av: En indikering lyser
Smartläge (förinställt läge): Två indikeringar lyser
(Med Smartläge menas att doftneutralisering är på när
bidén används och stängs av en minut efter att användaren
lämnat bidén. Används bidén, men ingen aktivering av
Dusch eller Tork sker, stängs doftneutraliseringen av efter
15 minuter).

Kontrollknapp

Eller:
Öppna lock och sitt på sitsen
(utan pågående Dusch eller Tork:
- Tryck och vrid samtidigt för att uppnå önskad inställning
av doftneutralisering.
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Inställning av kontrollknappens belysning
Kontrollknapp

Öppna lock och sitt på sitsen, (utan pågående
Dusch eller Tork):
- Tryck och håll minst 6 sekunder och belysningen
stängs av.
- Tryck och håll minst 6 sekunder och belysningen
slås på (förinställt läge).

Inställning av Power Standby
Kontrollknapp

Sits och lock nerfällt:
- Tryck och håll minst 6 sekunder för att Stänga av bidén.
Power Standby inträder.
- Tryck och håll minst 6 sekunder för att Starta Upp.
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Insättning/byte av batterier till handkontroll
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Måttskiss, Bidé Elegant E400-W011

410

300

593

135

ø 55

ø1

12

(308)

933

384

370

(79)

220

320
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Teknisk specifikation, Bidé Elegant E400-W011

Område

Dusch

Varm luft
Hygien

Annat område

Dusch info

Tork info

Doftneutralisering
Handkontroll

Övrigt

Funktion & innehåll

Specifikation

Dusch bak
Dusch fram
Oscillerande dusch
Pulserande dusch
Oscillerande och pulserande dusch
Vattentemperatur
Vattenflöde
Duschposition
Varmluftsfläkt
Lufttemperatur
Doftneutralisering
Duschmunstycke självrengöring
Duschmunstycke manuell rengöring
Nattbelysning
Belysning
Mjukstängande sits och lock
Kontrollknapp
Handkontroll
Skarvfri toalett
Vägghängd modell
Vattenanslutning
Märkspänning
Effekt
Kabellängd
Inkommande vattentryck
Inkommande vattentemperatur
Omgivande temperatur
Täthetsklass vatten
Vattenflöde
Utgående vattentemperatur
Duschtid
Vattenvärmare
Maximal effekt vattenvärmare
Säkerhetsanordning vatten
Stopp för vattenretur
Maximal lufthastighet
Maximal effekt värmefläkt
Torktid
Varmluftstemperatur
Säkerhetsanordning luft
Doftneutralisering metod
Doftneutralisering period
Frekvensomfång
Maximal RF utgående effekt
Batterityp
Antal batterier
Annan säkerhetsutrustning
Vikt (netto)
Storlek (mått)
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Justerbar i 5 steg (förinställd 3)
Justerbar i 5 steg (förinställd 3)
Justerbar i 5 steg (förinställd 5)
Justerbar i 5 steg (förinställd 3)

G 3/8”
230 V, 50 Hz
950 W
1,8 m
0,07 ~ 0,75 MPa (0,7 ~ 7,5 Bar)
4 ~ 35°C
4 ~ 40°C
IPX4
350 ~ 650 mL/min
31 ~ 39°C
3 minuter
Tank
1200 W
Termisk säkring/nivåbrytare
Luftspalt
5 m/s
280 W
3 minuter
35 ~ 50°C
Termisk säkring/termostat
Diatom
15 minuter
2460 MHz
-10 dBm
3 V CR2032
2 st
Jordfelsbrytare
32 kg
593 x 370 x 380 mm

