
Εγχειρίδιο 
Οδηγιών Λειτουργίας

Συσκευή Ατομικής Υγιεινής

 Ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν USPA.
 Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο 
 για τη σωστή χρήση της συσκευής.
 Παρακαλούμε κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο σε εύκολα 

προσβάσιμη Θέση.
 Παρακαλούμε να συμπληρώσετε την εγγύηση για σωστό 
 service.



ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ EINAI ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ OIKIAKH ΧΡΗΣΗ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σημειώσεις
1.	Αυτό	το	προϊόν	πρέπει	να	τοποθετηθεί	σύμφωνα	με	αυτό	το	εγχειρίδιο.
2.	Παρακαλούμε	διαβάστε	αυτό	το	εγχειρίδιο	προσεχτικά	για	τη	σωστή	εγκατάσταση	της	συσκευής.
3.	Παρακαλούμε	κρατήστε	αυτό	το	εγχειρίδιο	σε	εύκολα	προσβάσιμη	θέση.
4.	Μην	προσπαθήσετε	να	επισκευάσετε	αυτή	τη	συσκευή	μόνοι	σας,	γιατί	μπορεί	να	ακυρώσετε
	 την	εγγύηση.

Αυτό το σημάδι που φαίνεται πάνω στο προϊόν ή στις οδηγίες του, σας δείχνει ότι δεν 
πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλες οικιακές συσκευές. Για την αποφυγή πιθανής μόλυνσης 
του περιβάλλοντος ή της ανθρώπινης υγείας από ανεξέλεγκτα απόβλητα, παρακαλούμε 
να διαχωρίσετε αυτή τη συσκευή από άλλους τύπους αποβλήτων και ανακυκλώστε την 
υπεύθυνα για να προωθήσετε την υποφερτή επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες πρέπει να επικοινωνήσουν είτε με το κατάστημα λιανικής από όπου αγόρασαν τη 
συσκευή, είτε με το τοπικό κυβερνητικό γραφείο, για λεπτομέρειες για το που και πως μπορούν να πάνε αυτή 
τη συσκευή για ασφαλή περιβαλλοντική ανακύκλωση.

Οι επαγγελματίες χρήστες πρέπει να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και 
τις συνθήκες του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αναμιχθεί με άλλα προϊόντα εμπορίου 
που είναι για απόρριψη.
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ – Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας

1. Μη βάλετε ή αποθηκεύσετε τη συσκευή σε σημείο από όπου μπορεί να πέσει σε νιπτήρα ή μπανιέρα.
2. Μη βάλετε ή ρίξετε στη συσκευή νερό ή άλλο υγρό.
3. Μην προσπαθήσετε να φτάσετε ένα αντικείμενο που έπεσε μέσα στο νερό. Βγάλτε αμέσως από τη 

πρίζα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Για την αποφυγή εγκαύματος, ηλεκτροπληξίας, φωτιάς ή 
τραυματισμού

1. Στενή παρακολούθηση είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται ή βρίσκεται κοντά σε άτομα 
νεαρής ηλικίας, ηλικιωμένους ή ανάπηρους (αρρώστους). Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν ή 
να ακουμπούν τη συσκευή χωρίς την επίβλεψη ενήλικα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει τη θερμοκρασία 
του καθίσματος για τους ηλικιωμένους, για αυτούς που έχουν κινητικά/νοητικά προβλήματα ή για 
αυτούς που έχουν ευαίσθητο δέρμα.

2. Χρησιμοποιήστε αυτή τη συσκευή μόνο για το σκοπό που έχει κατασκευαστεί, όπως περιγράφεται στο 
εγχειρίδιο. Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δε συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

3. Ποτέ μη λειτουργείτε τη συσκευή αν έχει κατεστραμμένο καλώδιο ή πρίζα, αν δε λειτουργεί σωστά, αν 
έχει πέσει, αν είναι χαλασμένη ή αν έχει πέσει μέσα σε νερό.

4. Εγκαταστήστε τη συσκευή σωστά, σύμφωνα με το εγχειρίδιο.
5. Μόνο εξειδικευμένα (εξουσιοδοτημένα) άτομα μπορούν να εγκαταστήσουν ή να επισκευάσουν τη 

συσκευή. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας, γιατί έτσι μπορεί να ακυρώσετε 
την εγγύηση.

6. Κρατήστε το καλώδιο της συσκευής μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
7. Ποτέ μη ρίξετε ή βάλετε κάποιο αντικείμενο μέσα σε κάποιο άνοιγμα ή στο σωλήνα παροχής.
8. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο. Μη χρησιμοποιείτε αεροζόλ ή προϊόντα με σπρέι 

οξυγόνου πάνω στο προϊόν.
9. Να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες γείωσης του εγχειριδίου πριν βάλετε τη συσκευή στη πρίζα.
10. Αν το καλώδιο ρεύματος είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον 

αντιπρόσωπο serνice, ή από εξειδικευμένο άτομο για να αποφύγετε το ενδεχόμενο ατυχήματος.
11. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε από ανθρώπους (συμπεριλαμβανομένων και των 

παιδιών) με μειωμένη κινητική και νοητική ικανότητα, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν τους 
έχει δοθεί καθοδήγηση ή οδηγία για τη σωστή χρήση της συσκευής, από αυτόν που είναι υπεύθυνος 
για την ασφάλειά τους.

12. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να μη παίζουν με τη συσκευή.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1 Σημαντικά Μέτρα Προστασίας
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2 Cautions before installation
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2 Προφυλάξεις πριν την εγκατάσταση
GR

1. Μην τοποθετήσετε τη συσκευή σε μέρος που μπορεί να πεταχτεί νερό πάνω της ή σε σημείο που εκτίθεται σε 
υπερβολική υγρασία η οποία θα συγκεντρωθεί στην επιφάνεια της συσκευής.

2. Για την αποφυγή ζημιών που μπορεί να προκληθούν από υψηλά επίπεδα υγρασίας, φροντίστε να υπάρχει 
επαρκής εξαερισμός, ανοίγοντας ένα παράθυρο ή την πόρτα του μπάνιου όταν κάνετε μπάνιο. Μπορεί να βρείτε 
λειτουργικό και ένα ανεμιστήρα εξαερισμού για τέτοιες περιπτώσεις.

3. Το νέο σετ σπιράλ που παρέχεται με τη συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και το παλιό σετ παροχής νερού 
να μη ξαναχρησιμοποιηθεί.

4. Χρησιμοποιήστε μια παροχή νερού με πίεση 0,8 MPa ~ 0,75 MPa.
5. Συνδέστε το προϊόν σε σωλήνα παροχής της ύδρευσης. Μη το συνδέσετε σε παροχή νερού γεώτρησης ή σε 

παροχή νερού η οποία δε έχει νερό πόσιμης ποιότητας.
6. Σε περιοχές που το νερό παγώνει στους σωλήνες το χειμώνα, πάρτε τις κατάλληλες προφυλάξεις για να κρατήσετε 

τους σωλήνες ζεστούς. Το νερό που έχει παραμείνει στη συσκευή κάποιες φορές παγώνει κατά την αποθήκευσή 
της το χειμώνα. Σε αυτή την περίπτωση, ζεστάνετε τη συσκευή μέσα στο δωμάτιο πριν την εγκατάσταση.

7. Η θερμική ασφάλεια στη δεξαμενή νερού μπορεί κάποιες φορές να απελευθερωθεί κατά τη διάρκεια αποθήκευσης 
ή μεταφοράς της συσκευής και στη ζέστη δε θα λειτουργεί. Σε αυτή την περίπτωση, δροσίστε τη συσκευή στο 
δωμάτιο πριν την εγκατάσταση.

8. Η κυμαινόμενη ηλεκτρική τάση είναι 220-240V / 50 ~ 60Hz.
9. Μη δώσετε ρεύμα στη συσκευή προτού ολοκληρωθεί η υδραυλική εγκατάσταση, γιατί μπορεί να προκληθεί 

δυσλειτουργία.
10. Να βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα σε περίπτωση καθαρισμού και συντήρησης.

ΔΩΣΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 

  
 

Πριν τοποθετήσετε αυτό το προϊόν, συμβουλευθείτε τους
τοπικούς νόμους και κανόνες σχετικά με την εγκατάσταση

Σε χώρες που δεν επιτρέπεται να υπάρχουν παροχές ρεύματος μέσα στο μπάνιο, όπως είναι το Ενωμένο Βασίλειο ή η 
Ιρλανδία, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για να σας δώσει οδηγίες για τη σύνδεση 
της συσκευής σε παροχή ρεύματος. Η ευρωπαϊκού τύπου πρίζα πρέπει να αφαιρεθεί και η συσκευή θα πρέπει να 
συνδεθεί στην κεντρική παροχή από έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
Σε αυτές τις χώρες, κάθε φορά που στο εγχειρίδιο αναφέρει αφαίρεση από την πρίζα, ο χρήστης θα πρέπει αντί αυτού, 
να κλείσει το διακόπτη από τον κεντρική παροχή. (ΣΧΕΔΙΟ ΣΕΛΙΔΑ 2)

 

  
 

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΑΓΓΛΙΑ / ΙΡΛΑΝΔΙΑ

GR
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3 Identification
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Ροδέλες (2 τεμ.)

3

3 Μέρη συσκευής

GR

1. Κεντρική μονάδα

Επιπλέον πάνελ 
λειτουργίας

[Ενωμένο Βασίλειο]

Ηλεκτρικό κουτί

Μονάδα απόσμησης
UB-6035R / UB-6135R
UB-6235 / UB-6335

Καλώδιο
παροχής

Πίνακας ελέγχου
UB-6235 / UB-6220
UB-6210 / UB-6335
UB-6320 / UB-6310

Καπάκι

Ετικέτα προειδοποιήσεων

Αισθητήρας 
“κατειλημμένος”

Ασπίδα κατά του 
πιτσιλίσματος
Θερμαινόμενο 
κάθισμα

Φίλτρο 
απόσμησης

2. Εξαρτήματα

Τηλεχειριστήριο Βάση 
στερέωσης

Στεγνωτήρας θερμού αέρα
UB-6035R / UB-6135R
UB-6235 / UB-6220
UB-6335 / UB-6320

Ακροφύσια πλύσης υγιεινής
• οπίσθιο
• εμπρόσθιο

Βίδες στερέωσης (2 τεμ.)

Άνω κώνος 
(2 τεμ.)

Παξιμάδια στερέωσης (2 τεμ.)

Κάτω κώνος 
(2 τεμ.)

Λάστιχο παροχής νερού 
(120 εκ)

Γωvία ένωσης σωλήνων 
(2 τεμ. 1/2’’)

T-Βαλβίδα 
(1/2’’)

T-Βαλβίδα 
(3/8’’)

Φίλτρο απόσμησης

Επιπλέον τακάκια
καλύμματος (2 τεμ.)

Οδηγοί νια βίδες στερέωσης 
(2 τεμ.)

Λάμες στερέωσης (2 τύπων)
Μπαταρίες (AAA 3 τεμ.)

Βίδες 
(2 τεμ.)

Πλαστικά ούπα 
(2 τεμ.)

<Fischer Kit>

Βίδες στερέωσης (2 τεμ.)

Ροδέλες (2 τεμ.)

Αποστάτης (2pcs)

Άνω κώνος (2 τεμ.)

Παξιμάδια στερέωσης (2 τεμ.)

Κάτω κώνος (2 τεμ.)

GR
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Πληροφορίες ασφάλειας (Κίνδυνος)4
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ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις 
βασικές οδηγίες για να εξασφαλίσετε την 
ασφαλή χρήση αυτής της συσκευής

απaγορευεται

απαιtειται

Απαγορευτική χρήση συσκευής

Απαιτούμενο βήμα για τη χρήση της συσκευής

Απαγορεύεται

Mηv πετάτε
απστσίγαρα

Μη πιάνετε με
βρεγμένα χέρια

Μην
αποσυvαρμολοyείτε
Γείωση εδάφους

Απαιτούμενο βήμα

Μην πλένετε

Σημασία συμβόλων

Μη χρησιμοποιείτε χαλασμένη ή
χαλαρή ηλεκτρική παροχή ή καλώδιο

Κάνοντας κάτι τέτοιο, μπορεί vα προκληθεί 
βραχυκύκλωμα, ηλεκτροπληξία ή φωτιά

Μην πετάτε τίποτα εύφλεκτο μέσα
στη λεκάνη

Πρέπει να γίνει γείωσης καλωδίων
ή πρίζας

Μη φράζετε την έξοδο του 
ζεστού αέρα

Μην πλένετε αυτή τη συσκευή
με νερό

Γιατί μπορεί vα προκληθεί φωτιά

Χωρίς γειωμένο καλώδιο, μπορεί vα
προκληθεί ηλεκτροπληξία δυσλειτουργία
της συσκευής
Χωρίς γειωμένη πρίζα, βεβαιωθείτε ότι 
υπάρχει γειωμένο 
καλώδιο

Αν η έξοδος είvαι μπλοκαρισμένη 
από κάποιο αvτικείμενα, μπορεί vα 
προκληθεί φωτιά

Γιατί μπορεί vα προκληθεί φωτιά
ή ηλεκτροπληξία

Αν η έξοδος φράζεται με τα
χέρια, μπορεί να προκληθεί
τραυματισμός

οχι αποτσιγαρα

γειωσημην πλενετε

GR
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απaγορευεται

απαιtειται

απaγορευεται

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις 
βασικές οδηγίες για να εξασφαλίσετε την 
ασφαλή χρήση αυτής της συσκευής

skin.

multiple adapter.

μην
αποσυναρμολογειτε

απaγορευονται
βρεγμενα χερια

Μη χρησιμοποιείτε πολλές
συσκευές σε ένα πολύπριζο

Μη χρησιμοποιείτε όταν το καπάκι ή το 
κάλυμμα είναι αποσυναρμολογημένα

Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάσετε 
ή τροποποιήσετε αυτή τη συσκευή Χρησιμοποιήστε μόνο πόσιμο 

νερό ύδρευσης

Βγάλτε την πρίζα σε περίπτωση
ηχητικού σήματος ή περίεργης οσμής

Βάλτε / βγάλτε από την πρίζα 
σωστά

Μπορεί να προκληθεί φωτιά ή βλάβη

Γιατί μπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία 
λόγω της υψηλής τάσης ρεύματος της 
 συσκευής

Γιατί μπορεί να προκληθεί φωτιά
ή ηλεκτρσπληξία

Βγάλτε αμέσως την πρίζα

Γιατί μπορεί να προκληθεί δερματικός
ερεθισμός ή τραυματισμός

Επικοινωνήστε με το κατάστημα από
όπου αγοράσατε τη συσκευή

Μη βάζετε ή βγάζετε τη συσκευή από τη
πρίζα με βρεγμένα χέρια

Μην τραβάτε από το καλώδιο όταν τη 
βγάζετε από τη πρίζα. Τραβήξτε από την
  πρίζα σωστά

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε στεγνή 
και καθαρή παροχή ρεύματος
Μη χρησιμοποιείτε χαλασμένη ή χαλαρή
παροχή ρεύματος

μην
αποσυναρμολογειτε

GR
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απaγορευεται

απaγορευεται

απαιtειται

απαιtειται

απαιtειται απαιtειται

Πληροφορίες ασφάλειας (Προειδοποίηση)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις βασικές 
οδηγίες για να εξασφαλίσετε την ασφαλή 
χρήση αυτής της συσκευής

Μην πατάτε ή βάζετε βαριά
αντικείμενα πάνω στη συσκευή

Αποφύγετε το πιτσίλισμα ούρων 
στα ακροφύσια η στην έξοδο 
ζεστoύ αέρα

Μη πιέζετε το καπάκι να κλείσει

Μην κάθεστε ή ακουμπάτε στο
καπάκι ή στον πίνακα ελέγxoυ

Βγάλτε την πρίζα κατά τη
διάpκεια κεραυνών ή αστραπών

Βγάλτε την πρίζα όταν δε
χρησιμοποιείτε τη συσκευή για
μεγάλο χρονικό διάστημα

Γιατί μπορεί να χαλάσει

Γιατί μπορεί να προκληθούν οσμές 
ή βλάβη

Γιατί μπορεί να προκληθεί δυσλειτoυργία

Γιατί μπορεί να προκληθεί
δυσλειτουργία ή σπάσιμο

Μην πατάτε στο καπάκι, στο κάθισμα ή 
τον πίνακα ελέγχου για να αποφύγετε 
τραυματισμό ή βλάβη

GR
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απaγορευεται

απaγορευεται απαιtειται

απαιtειταιαπαιtειται

απaγορευεται

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις βασικές 
οδηγίες για να εξασφαλίσετε την ασφαλή 
χρήση αυτής της συσκευής

Μην τραβάτε την παροχή νερού
με δύναμη

Μη τοποθετείτε βάζα ή μικρά
αντικείμενα πάνω στη συσκευή

Βγάλτε την πρίζα όταν
καθαρίζετε τη συσκευή

Χρησιμοποιείτε τη χαμηλή
θερμοκρασία για παιδιά και
άτομα με ειδικές ανάγκες

Προσέξτε για έγκαυμα
μικρού βαθμού

Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, 
μόνο σε τουαλέτα

Γιατί μπορεί να προκληθεί διαρροή 
νερού

Γιατί μπορεί να προκληθεί φωτιά,
τραυματισμός ή ηλεκτροπληξία

Μπορεί να προκληθεί έγκαυμα μικρού 
βαθμού αν καθίσετε στο θερμαινόμενο 
κάθισμα αρκετή ώρα

Αν πάθετε έγκαυμα μικρού βαθμού, πάτε 
αμέσως σε ένα γιατρό

Γιατί αν βάλετε υψηλή θερμοκρασία, μπορεί 
να προκληθεί έγκαυμα λόγω του ότι δεν 
μπορούν να αντιληφθούν τη θερμοκρασία

Γιατί μπορεί να προκληθεί φωτιά
ή ηλεκτροπληξία

Προσέξτε αν το κάλυμμα χρησιμοποιείται από:
• Παιδιά, νεαρά άτομα, ασθενείς ή από 

ανθρώπους που δεν μπορούν να 
ελέγξουν το βαθμό θερμοκρασίας

• Ανθρώπους που παίρvουν υπνωτικά 
χάπια ή βρίσκονται σε φαρμακευτική 
αγωγή που προκαλεί υπνηλία

• Μεθυσμένους ή κουρασμένους, οι οποίοι 
μπορεί να αποκοιμηθούν καθισμένοι 
πάνω στη συσκευή

Ακατάλληλη χρήση

OK
μόνο σε λεκάνη

ΧΑΜΗΛΗ  ΜΕΣΑΙΑ   ΥΨΗΛΗ
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Οδηγίες χρήσης UB-6035R / 6135R6
UB-6035-R / 6135R6    Funcionamiento

ES
 

ES
 

Όταν συνδεθεί η συσκευή αρχικά στο ρεύμα, τα ακροφύσια πλύσης (οπίσθιο & εμπρόσθιο) θα βγουν διαδοχικά.

Ψεκασμός	με	νερό	και	αέρα
Στέγνωμα	(Δυνατό/ήπιο)

Aerated spray
Dry	(Strong/mild)

Πλύση	πίσω	/	Cleansing
Πλύση	εμπρόσθια	/	Bidet

Στέγνωμα	/	Dry

Economy	mode
Εξοικονόμηση	ενέργειας

Time	/	Ώρα

Seat	/	Κάθισμα
Warm	water	/	Ζεστό	νερό

“Stop” / Σταμάτημα
- Πατήστε “Stop’” για να σταματήσετε την τρέχουσα 

λειτουργία.
- Όταν ο χρήστης σηκωθεί, όλες οι λειτουργίες σταματούν 

αυτόματα.

“Cleansing” / Πλύση πίσω περιοχής
- Πατήστε “Cleansing” για πλύση της πίσω περιοχής. Η 

λειτουργία σταματά αυτόματα σε 0000 60 δευτερόλεπτα.
- Πατήστε το ίδιο κουμπί ξανά για να ενεργοποιήσετε την 

κίνηση του ακροφύσιου. Το ακροφύσιο κινείται μπρος/
πίσω αυτόματα, πλένοντας μεγαλύτερη επιφάνεια. Η 
πλύση με την κίνηση του ακροφύσιου θα σταματήσει , αν 
πατήσετε το ίδιο κουμπί ξανά.

“Bidet” / Πλύση εμπρόσθιας περιοχής
- Πατήστε “Bidet” για εμπρόσθια πλύση υγιεινής. Η λειτουργία σταματά αυτόματα σε 60 δευτ/πτα.
- Πατήστε το ίδιο κουμπί ξανά και θα ενεργοποιήσετε την κίνηση του ακροφύσιου. Το ακροφύσιο κινείται μπροστά 

και πίσω αυτόματα, πλένοντας μεγαλύτερη επιφάνεια. Η πλύση με την κίνηση του ακροφύσιου θα σταματήσει, αν 
πατήσετε το ίδιο κουμπί ξανά.

“Dry” / Στέγνωμα
- Πατήστε “Dry” στέγνωμα μετά από πλύση της “Cleansing” πίσω ή της “Bidet” εμπρόσθιας περιοχής. Υπέρυθρες 

ακτίνες θερμού αέρα βγαίνουν για 3 λεπτά.
- Για να αλλάξετε την ένταση του στεγνώματος, πατήστε το ίδιο κουμπί ξανά.
- Η θερμοκρασία στεγνώματος μπορεί να ρυθμιστεί σε 5 επίπεδα, πατώντας το κουμπί “ΉΙ” ή “LΟ”.

“IIP” (intensive impulse pulsation) / Εντατική παλμική ώθηση
- Πατήστε “IIP” για ευκολότερη αφόδευση. Η εντατική παλμική ώθηση του νερού, μπορεί να σας διευκολύνει στην 

αφόδευση.
- Λειτουργεί για 60 δευτερόλεπτα και σταματά αυτόματα. Πατήστε “IIP” ξανά για να αλλάξετε τη συχνότητα του 

παλμικού ρυθμού (3 διαφορετικοί ρυθμοί διαθέσιμοι).
- Η αρχική πίεση του νερού είναι ρυθμισμένη στο επίπεδο 5.

UB-6035-R / 6135R6    Funcionamiento
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Water	temperature	/	Θερμοκρασία	νερού

Seat	temperature	/	Θερμοκρασία	καθίσματος

Dry	temperature	/	Θερμοκρασία	στεγνώματος
Strong	/	Mild	/	Δυνατό	/	ήπιο

Water	spray	pressure	/	Πίεση	Ψεκαστήρα	νερού
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UB-6035-R / 6135R6    Funcionamiento

ES
 

ES
 

“Economy” / Εξοικονόμηση ενέργειας
- Πατήστε “Economy” για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Η συσκευή μπαίνει σε κατάσταση 

εξοικονόμησης ενέργειας 1 ώρα μετά τη τελευταία χρήση.
- Σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας, η θερμοκρασία του νερού και του καθίσματος θα διατηρηθεί στους 30 °C. 
 Η λυχνία εξοικονόμησης στο χειριστήριο θα είναι ενεργή.
- Όταν η συσκευή είναι κατειλημμένη κατά τη κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας, η θερμοκρασία θα επιστρέψει στην 

αρχική της ρύθμιση και θα επανέρθει στην κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας 1 ώρα μετά την τελευταία χρήση.
- Πατήστε “Economy” ξανά για να σταματήσετε αυτή τη λειτουργία. Θα ανάψει ένα κόκκινο φωτάκι στο πάνελ λειτουργίας.

“Nozzle position” / Θέση ακροφύσιου
- Η θέση του ακροφύσιου ρυθμίζεται πατώντας το κουμπί “Nozzle position” και μετά πατώντας τα βελάκια 
 από το επίπεδο 1 ως 5 κατά τη χρήση.
- Η θέση του ακροφύσιου επανέρχεται στην αρχική του ρύθμιση (επίπεδο 3) μετά από κάθε χρήση.

UB-6035-R / 6135R6    Funcionamiento

ES
 

ES
 

“Auto” / Αυτόματη λειτουργία
- Πατήστε “AUTO” για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη λειτουργία: Πλύση - κίνηση ακροφύσιου - μασαζ, 
 θα λειτουργήσουν διαδοχικά για 1 λεπτό και στέγνωμα για 3 λεπτά.
- Αν θέλετε “AUTO BIDET”, πατήστε “Bidet” και “AUΤΟ” διαδοχικά.

“Water pressure / Dry temperature”  Πίεση νερού / θερμοκρασία στεγνώματος

“Air” / Αέρας (ψεκασμός με νερό και σέρα)

“Pulsation” / Παλμικό (μασαζ)

- Η πίεση νερού / θερμοκρασία στεγνώματος, μπορεί να προσαρμοστεί σε 5 επίπεδα, πατώντας το κουμπί 
 ‘ΉΙ” ή “LΟ”.
- Και οι 2 λειτουργίες θα επιστρέψουν στην αρχική τους θέση (επίπεδο 3) μετά από κάθε χρήση.

- Πατήστε “Air” για πλύση με νερό και αέρα. Ήπιος αλλά δυνατός ψεκασμός αέρα - νερού για εξοικονόμηση νερού.
- Πατήστε αυτό το κουμπί ξανά για να σταματήσετε αυτή τη λειτουργία.
- “Cleansing” I Πλύση: Αυτή η λειτουργία είναι πάντοτε ενεργή.

- Πατήστε “Pulsation” για να ενεργοποιήσετε τη παλμική πλύση μασάζ.
- Πατήστε “Pulsation” ξανά για να σταματήσετε αυτή τη λειτουργία.

“Kids” / Παιδιά
- Πατήστε “Kids” για να αλλάξετε όλες τις λειτουργίες σε καταλληλότητα για παιδιά.
- Οι ρυθμίσεις που πραγματοποιούνται είναι: 1 λεπτό κίνηση ακροφύσιου μπρος/πίσω (πίεση νερού επίπεδο 1 και 

θέση ακροφύσιου επίπεδο 5) και 3 λεπτά για στέγνωμα.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείτε κάτω από την επίβλεψη ενήλικα.

Προσοχή
Προσέξτε να μη ρίξετε το χειριστήριο μέσα στο νερό. Μπορεί να χαλάσει.
Όλες οι λειτουργίες μπορούν να ενεργοποιηθούν όταν το κάθισμα είναι κατειλημμένο, εκτός από τη λειτουργία καθαρισμού των ακροφύσιων.
Πριν από τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή νερού είναι τελείως γεμάτη.
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Μην πιέζετε ή τραβάτε με δύναμη τα ακροφύσια ή μην τα λυγίζετε γιατί μπορεί να χαλάσουν.

Ρύθμιση θερμοκρασίας (νερού/καθίσματος)

Καθαρισμός ακροφύσιων

Ρύθμιση ώρας

- Η θερμοκρασία του νερού και του καθίσματος μπορούν να ρυθμιστούν.
- Υπάρχουν 3 επίπεδα: χαμηλή-μεσαία-υψηλή.

- Πατήστε το κουμπί “cleaning” καθαρισμός για να καθαρίσετε τα ακροφύσια με το 
χέρι σας, όταν το κάθισμα δεν είναι κατειλημμένο. Το ακροφύσιο πλύσης της πίσω 
περιοχής θα εξέλθει.

- Πατήστε το κουμπί “cleaning” ξανά. Το ακροφύσιο πλύσης της πίσω περιοχής 
θα επανέλθει στην αρχική του θέση, και θα εξέλθει το ακροφύσιο πλύσης της 
εμπρόσθιας περιοχής.

- Πατήστε “Stop” για να επιστρέψει το ακροφύσιο σε θέση αναμονής.

ES
 

ES
 

- Η ώρα στο τηλεχειριστήριο δείχνει την ώρα σε 12ωρη βάση.
- Για να ρυθμίσετε την ώρα, πιέστε “Time” 1 φορά και ρυθμίστε την ώρα πατώντας 

τα βελάκια               .
- Πατήστε “Time” 2 φορές και ρυθμίστε τα λεπτά πατώντας τα βελάκια              .
- Η ώρα θα πρέπει να ρυθμιστεί ξανά                αν αλλάξετε τις μπαταρίες.

ES
 

ES
 

ES
 

ES
 

Αυτόματη αφαίρεση οσμών
- Όταν η συσκευή είναι σε χρήση, η λειτουργία αφαίρεσης οσμών λειτουργεί 

αυτόματα (max. 20 λεπτά).
- Όταν ο χρήστης σηκωθεί, σταματά αυτόματα μετά από 60 δευτ/πτα.

Αυτόματο καθάρισμα
- Αυτή η συσκευή καθαρίζει αυτόματα τα ακροφύσια πριν και μετά κάθε χρήση, 

ξεπλένοντας τα.

Σύστημα αυτοδιάγνωσης
- Αυτή η συσκευή έχει σύστημα αυτό-διάγνωσης. Όποτε η συσκευή εμφανίζει κάποιο 

πρόβλημα, η λυχνία “Power” στη συσκευή ανάβει.
- Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και επικοινωνήστε άμεσα με το service.

Πλαϊνά επιπλέον χειριστήρια
- Χρησιμοποιήστε τα πλαϊνά χειριστήρια της συσκευής όταν το τηλεχειριστήριο είναι 

σπασμένο ή οι μπαταρίες έχουν τελειώσει.
- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να πατήσετε τα κουμπιά.
- Για να κλείσετε τη συσκευή, πατήστε “Power/Bidet” όταν το κάθισμα δεν είναι 

κατειλημμένο.
Δεξιά	πλευρά

Πλαϊνά	επιπλέον
χειριστήρια

Αριστερή	πλευρά
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Αναγνώριση / Ταυτότητα

Πώς να ρυθμίσετε την ταυτότητα ID

• Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη στις δημόσιες τουαλέτες, όταν περισσότερες από μία συσκευές είναι 
εγκατεστημένες.

• Για να αποφύγετε παρεμβολή μεταξύ των συσκευών, η κεντρική συσκευή και το τηλεχειριστήριο πρέπει να 
ρυθμιστούν με την ίδια ID (ταυτότητα).

• Αν υπάρχει μόνο 1 συσκευή στο χώρο, δεν υπάρχει λόγος ρύθμισης ID.
• Η αρχική ταυτότητα της κεντρικής συσκευής και του τηλεχειριστηρίου είναι “0”                 . 
• Υπάρχουν 16 επιλογές για ταυτότητες ID (0-15).

Τηλεχειριστήριο
• Πατήστε “Stop” για 5 δευτερόλεπτα και η ένδειξη                  θα εμφανιστεί στην οθόνη.
• Πατήστε              μέχρι να εμφανιστεί η δική σας ID ταυτότητα στην οθόνη (00~15).
• Πατήστε “Stop” ξανά για να ρυθμίσετε την ID και η οθόνη θα επανέρθει σε κατάσταση αναμονής.

Κεντρική μονάδα
• Αφού ρυθμίσετε την ID ταυτότητα στο τηλεχειριστήριο, βάλτε στην πρίζα και πατήστε “Power/Bidet” στην 

αριστερή πλευρά της κεντρικής μονάδας για να την κλείσετε χωρίς να καθίσετε στο κάθισμα.
• Πατήστε “Power/Bidet” ξανά για 1 δευτερόλεπτο τουλάχιστον και συγχρόνως πατήστε “Stop” στο 

τηλεχειριστήριο. Θα ακούσετε ένα ήχο βομβητή.
• Η ID ταυτότητα της κεντρικής μονάδας θα διατηρηθεί (στη μνήμη) εσωτερικά μετά τη ρύθμιση, ακόμα και σε 

περίπτωση διακοπής ρεύματος ή ενεργοποίησης της συσκευής αφού έχει βγει από την πρίζα.

Προειδοποίηση
• Αν το τηλεχειριστήριο και η κεντρική μονάδα έχουν διαφορετικές ταυτότητες ID, δεν θα λειτουργεί το “bidet”. 

Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο μέρη έχουν την ίδια ταυτότητα ID. 
 (Αρχικά, οι αντίστοιχοι αριθμοί ταυτότητας ID για το τηλεχειριστήριο &το bidet είναι “0”).
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Μην πιέζετε ή τραβάτε με δύναμη τα ακροφύσια ή μην τα λυγίζετε. Χρησιμοποιήστε 
οδοντόβουρτσα ή ένα μαλακό πανί για να καθαρίσετε τα ακροφύσια. Πατήστε “Stop”, 
“FR”, “ΒΚ” και τα ακροφύσια θα επιστρέψουν στην αρχική τους θέση (κατάσταση 
αναμονής). Για εκτεταμένο χρόνο καθαρισμού, βγάλτε από την πρίζα.

εμπρόσθιο

εμπρόσθιο

πίσω

πίσω

Οδηγίες καθαρισμού  Μην πιέζετε ή τραβάτε με δύναμη τα ακροφύσια ή μην τα λυγίζετε γιατί μπορεί να 
χαλάσουν. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το κουμπί “Cleaning” στο χειριστήριο.Προσοχή

Πατήστε το κουμπί “Cleaning”, το ακροφύσιο πλύσης της πίσω περιοχής θα 
εμφανιστεί.
Πατήστε το ίδιο κουμπί ξανά και το ακροφύσιο πλύσης της εμπρόσθιας περιοχής 
θα εμφανιστεί.
Πατήστε το “Stoρ” και τα ακροφύσια θα επιστρέψουν σε κατάσταση αναμονής
(για τα μοντέλα UB-6035R, UB-6135R).
Πατήστε το κουμπί “FR” και το ακροφύσιο πλύσης της πίσω περιοχής θα εμφανιστεί.
Πατήστε το κουμπί “ΒΚ” και το ακροφύσιο πλύσης της εμπρόσθιας περιοχής θα 
εμφανιστεί (για τα μοντέλα UB-6325, UB-6220, UB-6210, UB-6335, UB-6310).

Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας κατειλλημένος “occuρίed “ δεν είναι  ενεργοποιημένος 
(μην κάθεστε ή μην ακουμπάτε τα χέρια σας στο σημείο του ο αισθητήρα).

Μη μαζεύετε τα ακροφύσια χωρίς την άκρη του ακροφύσιου, γιατί μπορεί να 
προκληθεί δυσλειτουργία.
Προσέξτε μη χάσετε τις άκρες των ακροφύσιων και μη τα μπερδέψετε κατά την αλλαγή.

Συντήρηση φίλτρου Αυτή η συσκευή δεν θα λειτουργήσει σωστά, αν το φίλτρο είναι μπλοκαρισμένο.
Βεβαιωθείτε ότι καθαρίζετε το φίλτρο τακτικά.

Δεξαμενή νερού

Λάστιχο νερού

Φίλρο

(1/2’’, 3/8’’)
T-valve

Κλείστε τη βαλβίδα νερού, γυρνώντας τη προς τη φορά 
των δεικτών του ρολογιού.
Ξεβιδώστε το παξιμάδι.
Καθαρίστε τo φίλτρο με μια μικρή βούρτσα.
Βιδώστε ξανά το παξιμάδι.
Ανοίξτε τη βαλβίδα, γυρνώντας τη προς την αντίθετη φορά
των δεικτών του ρολογιού

Καθαρισμός συσκευής
Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή με μαλακό στεγνό πανί ή σφουγγάρι ή με ένα πανί νοτισμένο με ουδέτερο καθαριστικό.

Αφαιρέστε το καπάκι.
1. Τραβήξτε αριστερά και προς τα πάνω τον αριστερό μεντεσέ.
2. Αφαιρέστε το δεξί μεντεσέ (προσέχοντας να μην πιάσετε τα δάχτυλα σας).

Για τη φροντίδα του πλαστικού σώματος της συσκευής, μη χρησιμοποιείτε 
καθαριστικά τα οποία δεν είναι ασφαλή για χρήση σε καλύμματα λεκάνης (καθαριστικό 
τουαλέτας, καθαριστικό γενικής χρήσης, χλωρίνη , βενζόλιο, διαλυτικό μπογιάς, απολυμαντικά).

Καθαριστικό
τουαλέτας

Διαλυτικό μπογιάς
Βενζόλιο

Εντομοκτόνο Γυαλόχαρτο
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8 Συντήρηση
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Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα

Αφαιρέστε το κάλυμμα

Βιδώστε τη βίδα αποστράγγισης και 
εγκαταστήστε τη συσκευή

Κλείστε τη βαλβίδα νερού

Κρατήστε το κάλυμμα σε κάθετη θέση και 
αποστραγγίστε το νερό, ξεβιδώνοντας τη βίδα 
αποστράγγισης (προσοΧή μη Χάσετε τη βίδα 
αποστράγγισης)

Μπορεί να προκληθεί φωτιά.

Ανατρέξτε σnς οδηγίες εγκατάστασης.

Ανατρέξτε στις οδηγίες δοκιμαστικής λειτουργίας
για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ξανά.

Αποφυγή ψύξης

Αποστράγγιση νερού  όταν η συσκευή δε χρησιμοποιείται 
για μεγάλο χρονικό διάστημα

Βίδα αποστράγγισης

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο
παροχής ρεύματος είναι σωστά 
τοποθετημένο στη πρίζα

Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του νερού στη χαμηλή ή στη 
μεσαία θέση (η ψύξη μπορεί να αποφευχθεί με θερμική 
επάρκεια στη δεξαμενή νερού)

Αν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό 
διάστημα το χειμώνα, βγάλτε την από την πρίζα και αδειάστε 
το νερό από τη δεξαμενή και τους σωλήνες καλά

Αν δεν υπάρχει σύστημα θέρμανσης στην τουαλέτα, τυλίξτε τους 
σωλήνες με πανί ή με άλλα υλικά.

Ανατρέξτε στις οδηγίες αποστράγγισης νερού.
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Οδηγίες εγκατάστασης   9
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Πώς να βάζετε και να βγάζετε τη συσκευή

Μη βάλετε στην πρίζα, πpοτού ολοκληpωθεί τελείως
η εγκατάσταση, γιατί μπορεί να χαλάσετε τη συσκευή.

Αν απαιτείται ηλεκτρολογική εργασία, επικοινωνήστε μόνο με εξειδικευμένο 
ηλεκτρολόγο ή τεχνικό.

Προσοχή

Αφαιρέστε το υπάρχον κάθισμα και καπάκι
1.  Αφαιρέστε τα παξιμάδια, τις ροδέλες και τους κώνους από το τις βίδες στερέωσης στο 

πίσω μέρος του καθίσματος λεκάνης.
2. Αφαιρέστε το κάθισμα, το καπάκι και τις βίδες στερέωσης.
3. Κρατήστε τα σε περίπτωση που θέλετε να τα επανατοποθετήσετε.

Εγκατάσταση Μέγεθος λεκάνης
Πώς να στήσετε τη βάση
Τοποθετήστε τη βάση και τους οδηγούς στις 
τρύπες στερέωσης. Βάλτε τις βίδες στερέωσης 
σύμφωvα με τη σειρά που φαίνονται στο σκίτσο.

Οι διαστάσεις της λεκάνης πρέπει να είναι αυτές που 
φαίνονται παρακάτω. Μη τοποθετείτε τη συσκευή σε λεκάνη 
που δεν αντιστοιχεί στις απαιτούμενες διαστάσεις.

Εγκατάσταση συσκευής

Μεγαλύτερο από ~40mm

> από 
~300mm

> από 
~240mm

Τοίχος

(Μονάδα Μέτρησης: mm)

MODEL

Τοίχος

Βάση στερέωσης

Ροδέλα

Οδηγός βίδας βίδα στερέωσης

Κάτω κώνοςΠαξιμάδι στερέωσηςΆνω κώνος

Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με αισθητήρα.
Η συσκευή δε θα λειτουργήσει αν το κάθισμα δεν είναι 
κατειλημμένο.

Αισθητήρας “κατειλημμένο”

Κάθισμα

Σύρετε τη συσκευή μέχρι 
να κουμπώσει “να κάνει 
κλικ” μέσο στη βάση.

Σηκώστε τη συσκευή προς 
τα πάνω και μπροστά.

Αισθητήρας κατειλημμένης θέσης

GR
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Εγκατάσταση μονάδας τηλεχειριστηρίου

Πώς να βάλετε τις μπαταρίες

Πώς να στερεώσετε τη βάση του χειριστηρίου

Προτεινόμενη θέση χειριστηρίου

Χρησιμοποιήστε ταινία 
διπλής όψης.

Χρησιμοποιήστε βίδες με πλαστικές ούπα.

Κρατήστε το χειριστήριο στη βάση του 
για να αποφύγετε ζημιά σε περίπτωση 
πτώσης.

1. Ανοίξτε το καπάκι των μπαταριών του χειριστηρίου και βάλτε 3 μπαταρίες ΑΑΑ.
2. Ελέγξτε αν η οθόνη λειτουργεί.
3. Ελέγξτε αν το χειριστήριο λειτουργεί σωστά όταν το κάθισμα είναι κατειλημμένο.
4. Βάλτε τη βάση του χειριστηρίου στον τοίχο, όπως φαίνεται παρακάτw.

Διαβάστε τις παρακάτω προφυλάξεις για να αποφύγετε σχισμένες μπαταρίες και διαρροή οξέων των 
μπαταριών.
- Χρησιμοποιήστε 3 μπαταρίες ΑΑΑ μόνο. Μη χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Μη χρησιμοποιείτε παλιές με καινούριες μπαταρίες μαζί . Χρησιμοποιείτε μόνο ίδιου τύπου μπαταρίες.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τις μπαταρίες από το χειριστήριο, όταν δε χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό 

διάστημα.
- Η οθόνη LCD εμφανίζει αχνά τις ενδείξεις ή αναβοσβήνει, όταν η στάθμη των μπαταριών είναι χαμηλή.
- Οι ρυθμίσεις (ώρας, θέση εξοικονόμησης ενέργειας) θα επαναρυθμιστούν με την αλλαγή μπαταριών.

Τηλεχειριστήριο

Magnetic

GR
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Δεξαμενή νερού

(1/2", 3/8")
T-valve

Κεντρική συσκευή

Σύνδεση παροχής νερού και γείωση

Αν ο εύκαμπτος σωλήνας είναι πολύ μακρύς,
μπορείτε εύκολα να τον κόψετε στο επιθυμητό μήκος.

1.8m
(W)392mm X (L)520mm X (H)143 mm 

(W)392mm X (L)500mm X (H)143 mm 

(W)466mm X (L)520mm X (H)143 mm 

(W)466mm X (L)500mm X (H)143 mm 
(W)392mm X (L)504mm X (H)143 mm (W)466mm X (L)504mm X (H)143 mm 

220 ~ 240 V / 280 ~ 333 W

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Κλείστε τη βαλβίδα νερού, γυρίζοντας προς τη φορά των δεικτών του 
ρολογιού.
Τραβήξτε το καζανάκι για να αδειάσει τελείως το νερό.
Αποσυνδέστε τον υπάρχοντα σωλήνα νερού από τη βαλβίδα νερού.
Τοποθετήστε τη βαλβίδα “T”, όπως φαίνεται στο σχέδιο. 
Συνδέστε τον υπάρχοντα σωλήνα νερού από τη δεξαμενή στη βαλβίδα “T”. 
Συνδέστε το νέο εύκαμπτο σωλήνα από τη βαλβίδα “T” στην κεντρική 
συσκευή.
Ανοίξτε τη βαλβίδα νερού, γυρίζοντας προς την αντίθετη φορά των δεικτών 
του ρολογιού.
Ελέγξτε για τυχόν στάξιμο ή διαρροή νερού.

ES
 

ES
 

ES
 

ES
 

ES
 

ES
 

ES
 

ES
 

Δοκιμαστική λειτουργία

1. Προετοιμασία
 Βάλτε το καλώδιο στη πρίζα. Πατήστε “Bidet” ή “Cleansing” και η δεξαμενή νερού θα γεμίσει μέσα σε 2 λεπτά. 
 Μόλις γεμίσει, θα ακουστεί ένας μακρύς ήχος βομβητή.

2. Έλεγχος λειτουργιών
 Καλύψτε τη λεκάνη, χρησιμοποιώντας το πλαστικό φύλλο συσκευασίας της συσκευής για να αποτρέψετε το νερό να βγει 

έξω από τη λεκάνη. Μετά ελέγξτε όλες τις λειτουργίες που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

3. Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας, υπάρχει πιθανότητα να βγαίνει από τη συσκευή 
το υπολοίπον νερό κατά την θέρμανσή του.

GR
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10 Προτού καλέσετε τεχνικό

11 Προδιαγραφές

1.8m
(W)392mm X (L)520mm X (H)143 mm 

(W)392mm X (L)500mm X (H)143 mm 

(W)466mm X (L)520mm X (H)143 mm 

(W)466mm X (L)500mm X (H)143 mm 
(W)392mm X (L)504mm X (H)143 mm (W)466mm X (L)504mm X (H)143 mm 

220 ~ 240 V / 280 ~ 333 W

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Βασική παροχή ρεύματος

Μοντέλο

Παροχή
νερού

Διαστάσεις

Βάρος
Συνιστώμενη πίεση παροχής νερού 0.1 Mpa~0.69Mρa
Ελάχιστη διαθέσιμη πίεση παροχής νερού είναι 0.08Μρa~0.1 Μρa. Ωστόσο, αν η πίεση του νερού είναι κάτω από 0.1 Μρa, τότε η πίεση ψεκασμού 
νερού μπορεί να μην είναι αρκετά δυνατή.

Φίλτρο καταλύτη

(Π)392mm x (M)520mm x (Y)143mm (Π)466mm x (M)520mm x (Y)143mm
(Π)392mm x (M)500mm x (Y)143mm (Π)466mm x (M)500mm x (Y)143mm

(Π)392mm x (M)504mm x (Y)143mm (Π)466mm x (M)504mm x (Y)143mm

Θερμική ασφάλεια

Θερμοκρασία δωματίου ~40 °C (104 °F)
Θερμική ασφάλεια, Διμεταλλική

Θερμοκρασία δωματίου ~60 °C (140 °F)

Θερμοκρασία δωματίου ~40 °C (104 °F)

Απευθείας σύνδεση στην παροχή νερού ύδpευσης

Θερμικός διακόπτης, θερμική ασφάλεια, διακόπτης ελέγχου στάθμης υγρώς

Μεταξύ 15mA 0.03 δευτερόλεπτα

Πρόβλημα

Δει λειτουργεί καθόλου

Δεν βγαίνει νερό

Στάξιμο ή διαρροή νερού

Το κάθισμα, το νερό ή ο 
αέρας δεν είναι αρκετά 
θερμός

Ρυθμίστε ξανά τη θερμοκρασία
Βγάλτε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Πιθανή αιτία
Υπάρχει διακοπή ρεύματος?
Το καλώδια δεν είvαι στην πρίζα?
Κάθεστε στο κάθισμα σωστό?

Είναι η βαλβίδα νερού κλειστή?
Είναι τo φίλτρο βουλωμένο?
Είναι τo ακροφύσια βουλωμένα?

Ελέγξτε αν όλοι οι σωλήνες είναι καλά 
σφιγμένοι

Είναι η θερμοκρασία στη θέση OFF?
Είναι η συσκευή σε κατάσταση
Εξοικονόμησης ενέργειας κατά τo χειμώνα?

Λύση
Ελέγξτε για κατεστpαμμένο καλώδιο ή πεσμένη ασφάλεια.
Βάλτε τo καλώδιο καλά στη πρίζα
Καθίστε καλά σε όλο το κάθισμα

Ανοίξτε τη βαλβίδα νερού
Καθαρίστε το φίλτρο
Καθαρίστε τα ακροφύσια

Αν στάζει ή τρέχει ακόμα νερό, επικοινωνήστε με τo 
κατάστημα

Τρόπος σύνδεσης

Ψεκασμός για πλύση

Θερμοκρασία ψεκασμού

Θερμοκρασία αέρα

Ψεκασμός για bidet

Ισχύς θερμότητας
Χαρακτηριστικό ασφάλειας

Ισχύς θερμότητας

Πίεση νερού

Χωρητικότητα νερού

Χαρακτηριστικό ασφάλειας

Στέγνωμα

Θερμαι-
νόμενο
κάθισμα

Καθαρισμός

θερμοκρασία καθίσματος
Ισχύς θερμότητας
Χαρακτηριοτικό ασφάλειας

Μέθοδος αφαίρεσης οσμών
Διακόπτης κυκλώματος
Μήκος καλωδίου ρεύματος

GR



WARRANTY

Παρέχουμε στα προϊόντα μας 2 χρόνια εγγύηση και επισκευή από την ημερομηνία αγοράς τους, για εργοστασιακά 
ελαττώματα, με την προϋπόθεση ορθής χρήσης.
Η ημερομηνία αγοράς πιστοποιείται με την απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
Μόνο σ αρχικός αγοραστής μπορεί να αιτηθεί αυτής της εγγύησης.

Η εγγύηση αυτή σας παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα.

Για θέματα εγγύησης ή επισκευής, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τo κατάστημα αγοράς ή με εμάς.

Αυτή είναι η μοναδική εγγύηση που καλύπτει τo προϊόν. Η εταιρία παρέχει επισκευή ή αντικατάσταση, όπως αναφέρεται 
στην εγγύηση. Η εταιρία δεν ευθύνεται για απώλεια του προϊόvτος, για τυχαία ή συνεπακόλουθη βλάβη, για έξοδα που 
μπορεί να προκύψουν ή εργατικά ή άλλα κόστη λόγω εγκατάστασης ή απεγκατάστασης, ή κόστος, ή επισκευές από 
τρίτους, ή για οποιοδήποτε άλλο κόστος, που δεν αναφέρεται συγκεκριμένα παραπάνω. Όλα τα αιτήματα εγγύησης, για να 
είναι έγκυρα, θα πρέπει να γίνοvται εντός της καθορισμένης χρονικής περιόδου εγγύησης 2 ετών.

Προσοχή! Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία μπορεί να προκληθεί από καθαριστικό που 
περιέχουν χλωρίνη και χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό της δεξαμενής vερού της συσκευής.

Σημείωση: Η χρήση καθαριστικών υψηλής περιεκτικότητας σε χλωρίνη μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στα εξαρτήματα 
του προϊόvτος. Αυτή η ζημιά μπορεί να προκαλέσει διαρροή ή/και σοβαρή καταστροφή.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τo κατάστημα αγοράς του προϊόντος ή με εμάς.

BAKLATSIDIS 
140 χλμ. Θεσ/νίκης - Βασιλικών, Τ.Θ. 60336 - 570 01 Θέρμη - Θεσ/νίκη - Τηλ.: 2310.463.003

Η υποχρέωσή μας, σύμφωνα με αυτή την εγγύηση περιορίζεται στην επισκευή ή αντικατάσταση, κατά την επιλογή 
μας, ελαττωματικών προϊόντων ή εξαρτημάτων, εφόσον τα προϊόvτα έχουν τοποθετηθεί σωστά και χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Διατηρούμε τo δικαίωμα ελέγχου για να διαπιστώσουμε την αιτία του ελαττώματος. Δι 
θα επιβαρυνθείτε με εργατικά ή με το κόστος ανταλλακτικών που σχετίζονται με επισκευές ή αντικατάσταση, εντός της 
περιόδου εγγύησης. Η εταιρία δεν φέρει ευθύνη για τo κόστος απεγκατάστασης, επιστροφής και/ή επαvεγκατάστασης του 
πρσϊόvτσς.
Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση βλάβης ή ζημιάς από:
α) Πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα, καταιγίδα, κτλ.
β) Ακατάλληλη χρήση, παραβίαση, αμέλεια ή λανθασμένη συντήρηση.
γ) Λανθασμένη τοποθέτηση, απεγκατάσταση, επισκευή ή τροποποίηση.
δ) Επικαθήσεις/ιζήματα ή άλλες ουσίες που υπάρχουν στο σύστημα ύδρευσης.

USPA Συσκευή Ατομικής Υγιεινής
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