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Die Größe der intelligenten 
Toilette 

590 

59
0 

⬛ Wichtige Sicherheitswarnung 
 

Bitte bewahren Sie diese Anweisungen auf 
 
 

Warnung: Stromschlag, Brandgefahr und Verletzungsgefahr.  Dieses Produkt muss 
sicherheitsgeerdet sein und mit dem Strom des speziellen   220-24OV AC, 50/6OHz, 
1OA geerdeten Fehlerstromschutzschalters oder Auslaufschutzes verbunden sein 

Warnung: Stromschlaggefahr oder Gefahr der Beschädigung des Produkts. Sprühen Sie 
kein Wasser direkt auf das Produkt. 

Wichtig! Beschädigungsgefahr des Produkts 
Installieren Sie das Produkt nicht an einem Ort, an dem die Gefahr besteht, 
dass es mit Wasser besprüht wird. 

 
Wichtig!   Beschädigungsgefahr des Produkts. Installieren Sie das Produkt nicht an 

einem feuchten Ort, da der Dampf in der Oberfläche des Produkts 
kondensieren kann. Bitte stellen Sie sicher, dass die Umgebung gut belüftet 
werden kann, um Schäden an der Elektronikeinheit zu vermeiden. 

Wichtig!  Gefahr von Produkt- und Sachschäden. 
Durch heftiges Drücken oder Ziehen an der Rohrverbindung kann Wasser 
austreten. 

 
 Wichtig!    Beschädigungsgefahr des Produkts. Üben Sie nicht zu viel Druck 

 auf die Düse aus, andernfalls kann das Produkt beschädigt werden. 
 

Wichtig!   Beschädigungsgefahr des Produkts. Sorgen Sie für die ordnungsgemäße 
Wärmespeicherung der Rohrteile, in denen Wasser gefroren werden kann. 
Das restliche Wasser kann während der Lagerzeit im Winter eingefroren 
werden. Stellen Sie vor der Neuinstallation oder Verwendung sicher, dass 
sich das Produkt auf Raumtemperatur erwärmt hat. 

Wichtig!   Beschädigungsgefahr des Produkts. Verarbeiten Sie die Schaltung nicht, 
bevor Sie die Installation abschließen. Dies kann zu Ausfällen des Produkts 
führen. 

 
Achtung!    Der Wärmeschutz kann während der Lagerung und des Transports zu 

Fehlfunktionen führen, wodurch das Produkt nicht mehr funktioniert. Stellen 
Sie vor der Neuinstallation oder Verwendung sicher, dass das Produkt auf 
Raumtemperatur abgekühlt ist.
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⬛ Wichtige Sicherheitswarnung 

 
Bei der Verwendung von elektrischen Geräten, insbesondere, wenn Kinder in der Nähe sind, sollten 
grundlegende Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, einschließlich der Folgenden: 

Gefahr ------ Verringern Sie die Gefahr eines elektrischen Schlags: 

□ Berühren Sie die Hockschüssel nicht, wenn Wasser darauf gespritzt wurde. Ziehen Sie den Stecker 
sofort heraus. 

Warnung ------ Verringern Sie die Gefahr von leichtem Verbrennen, eines elektrischen Schlags, 
Brandgefahr und Verletzungen von Personen: 

□  Während Kinder, Ältere oder Behinderte dieses Gerät verwenden oder sich in der Nähe dieses Geräts befinden, ist  
besondere Aufsicht erforderlich. Kinder dürfen dieses Produkt nicht benutzen oder berühren. 
Lassen Sie Kinder nicht in dem Raum bleiben, in dem dieses Produkt installiert ist. 

□  Für Kinder und Ältere, welche die Temperatur nicht selbst einstellen können, helfen Sie bitte, 

die Temperatur des Sockelrings, des Spülwassers und des Windes auf die richtige Position 
einzustellen. 

□  Verwenden Sie das Produkt nur mit der in diesem Handbuch für Hausbesitzer beschriebenen Methode, nicht 

den Anhang, der nicht empfohlen wurde. 

□ Legen Sie sichnicht auf der Abdeckung des Standfußrings, dies könnte das Produkt beschädigen. 

□ Wenn der folgende Umstand eintritt, verwenden Sie das Produkt nicht: Stromcode, Stecker und das 
Produkt wurde beschädigt; das Produkt kann nicht normal arbeiten; Das 

 Produkt ist wässrig. 

□ Installieren Sie das Produkt ordnungsgemäß gemäß der Installationsanleitung. 

□ Dieses Produkt darf nur von Fachleuten repariert werden. Versuchen Sie nicht, es selbst zu 
reparieren. Andernfalls ist die Garantie ungültig. 

□ Bitte halten Sie den Stromcode von der heißen Oberfläche fern. 

□ Lassen Sie nichts in die Rohrleitung oder das Portiforium fallen. 

□ Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien und an Orten, an denen Sprühmittel verwendet wird. 
Verwenden Sie das Produkt nicht an Orten, an denen viel Sauerstoff vorhanden ist. 

□ Erden Sie die Erdleitung gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung, 

bevor Sie es mit dem Strom verbinden. 

□ Verhindern Sie, dass Wasser auf den Anschlussstecker spritzt. 

□  Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seiner Wartungsabteilung oder 
einem ähnlichen Fachpersonal ausgetauscht werden. 

⬛ Fragen und Antworten (Fortsetzung) 

 
Sitzheizung 

Folge Ursache Empfohlene Handlung 

 
Der Sitzring wird nicht 
heiß 

A. Die Sitzheizung wurde noch nicht 
eingeschaltet. 
Der Sitz ist nur zum Öffnen beheizt, 
B. weil die Leistung relativ gering ist, 
Heizzeit ist länger. 
C. Die Sitzheizung ist defekt. 

A. beziehen Sie sich auf die 
Sitzringheizungsfunktion im Drehknopf 

oder auf die Sitzheizungsfunktion der 
Fernbedienung 
B. Warten Sie eine Weile und testen Sie es 

erneut. 
C. Händler für Ersatz- oder 
Wartungsarbeiten kontaktieren. 

Nachtlicht 

Folge Ursache Empfohlene Handlung 

Das Nachtlicht kann 
nicht angeschaltet 
werden. 

 
A. Nachtlichtfunktion ist nicht 
eingeschaltet. 
B. Nachtlicht ist kaputt. 

A. beziehen Sie sich auf die 
Nachtlichtfunktion im Drehknopf 

oder auf die Nachtlichtfunktion der 
Fernbedienung 

B. Händler für Ersatz- oder 
Wartungsarbeiten kontaktieren. 

Massage-Wash 

Folge Ursache Empfohlene Handlung 

 
Massagespülung kann 
den Massageeffekt 
nicht fühlen 

 
A. Massagefunktion ist nicht 
aktiviert. 
B. Der Wasserdruck ist zu groß. 
Starten Sie die Waschmassage nicht. 

 
A. Informationen zur Massage finden Sie 
auf der Fernbedienung. 

B. Reduziert den Wasserzufuhrdruck. 

Wassertemperatur 

Folge Ursache Empfohlene Handlung 

Die Düse kocht kaltes 
Wasser. 

A. Waschwassertemperaturverschieb
ung nicht eingestellt. 
B. Heizung ist defekt. 

 
A. Siehe Wassertemperatureinstellung 
der Fernbedienung. 
B. Händler für Ersatz- oder 
Wartungsarbeiten kontaktieren 

Anderes 

Folge Ursache Empfehlungen 

Lösender 
Produkte 

Lösen Sie die Schrauben an der festen 
Platte des feststehenden Produkts. 

 
Befestigungsschrauben der 
Befestigungsplatte anziehen 

 
Die Benutzer stellten fest, dass diese Probleme in der Anwendung waren. Gemäß den 
„empfohlenen Maßnahmen“ wurde das Problem nicht gelöst. Wenden Sie sich an den 
Kundendienstmitarbeiter. 
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⬛ Fragen und Antworten (Fortsetzung)  

Auf dem Sensor sitzen 

Folge Ursache Empfohlene Handlung 

Drücken Sie die 
Taste Reinigen, 
wenn es nicht in 
Verwendung ist, 

aktivieren Sie danach 
seine Funktion 

Der Sensor ist bedeckt oder der Sitz 
ist feucht. 

Reinigen Sie das Wasser oder den 
Schmutz im Sensorbereich 

Kann die Funktion 
"Reinigen" nicht 
aktivieren, obwohl 
Benutzer auf dem 
Sitz sitzen. 

Die aktuelle Position kann auf 
den Benutzer nicht 

reagieren. 

Passen Sie Ihre Position an 

Funktionen des Trockners 
Folge Ursache Empfohlene Handlung 

Der Trockner 
kann nicht 

arbeiten, wenn 
Benutzer ihn 
verwenden. 

Die aktuelle Position kann auf den 
Benutzer nicht reagieren. 

Passen Sie Ihre Position an und drücken 
Sie erneut Trockner. 

Die Fernbedienung 

Folge Ursache Empfohlene Handlung 

Die Fernbedienung 

kann nicht 
funktionieren 

A. Die Batterie ist alle. 
B. Installieren Sie die Polarität der 

Batterie entsprechend 
 C. Etwas bedeckt den 
Emissionsbereich der 
Fernbedienung  
D.Es befindet sich etwas Wasser 
oder Dreck auf der Fernbedienung 
E. Falscher Verwendungsort 

A. Bitte ersetzen Sie die Batterie. 
B. Bitte installieren Sie die Batterie 

korrekt. 
C. Reinigen Sie den Block auf dem 
Emissionsbereich 
D. Reinigen Sie das Wasser oder 
Schmutz auf der Fernbedienung. 
E. den Verwendungsort wechseln 

Hinweis: 
Wenn Benutzer die oben genannten Probleme unter Empfohlene Aktion nicht lösen 

können, wenden Sie sich an den Kundendienstmitarbeiter in unserem Unternehmen. 
 

⬛ Spezifikationen 

Hydraulikdruck des Wasserversorgers 
(dynamischer Druck) 

0,7kgf/cm2- 7,5kgf/cm2 
(0,07Mpa.-0,74Mpa.) 

Spezifikation 220—24OV AC 50/6OHz 
1600W 

Die Länge des Leistungscodes Ungefähr 1m 

Einsatzumgebung 0-40°C 

Wasserertrag 
Rückenwäshe/Front- 

Wäsche 
0,42 ~ 1,2 l/min (dritter Gang anwendbar) 

Purgative Wäsche 0,42  ~ 1,2 l/min (dritter Gang anwendbar) 

Maximale sofortige Heizleistung 1800W 

Einstellung der Wassertemperatur Vier Gänge: Nah, niedrig, mittel, hoch 
(Raumtemperatur - 394) 

Anzahl der Düsen 1 

   
   

   
  R
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e 

di
e 

Positionseinstellung der Düse 5. Gang 

Pulsierende Massage Einschalten/ausschalten 

Schwimmende Wäsche Einschalten/ausschalten 

Sicherheitsausr
üstung 

Schutz gegen Wasserentzug Sensor zur Kontrolle des Wasserstandes 

Schutz vor Wasserüberhitzung Temperatursicherung, Wärmeschalter, 
Wassertemperatursensor 

G
em

üt
lic

h 

Hitze 
Erhaltung des 
Sockelrings 

Maximale Heizleistung 30W 

Temperatureinstellung Vier Gänge: Nah, niedrig, mittel, hoch 
(Raumtemperatur - 390 °C) 

Sicherheitsausrüstung Temperatursicherung, Wärmeschalter 

Abdeckbrett 
Langsam senken 

Sockelring 

Warme Luft 

Schwimmender Trockner Einschalten/ausschalten 

Gebläse maximale 
Lautstärke 

0,22m*/min 

Maximale Heizleistung 3OOW 

Temperatureinstellung Vier Gänge: Nah, niedrig, mittel, hoch 

Sicherheitsausrüstung Temperatursicherung, Wärmeschalter 

Desodorierung Intelligente Desodorierung Ozon-Desodorierung 

Hinweis: Der Produktstil in diesem Handbuch verwendet das bestimmte Objekt als Referenz. 
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⬛ Fragen und Antworten 

Die Fragen und Antworten geben nur eine allgemeine Hilfe. Der autorisierte 
Kundendienstmitarbeiter oder ein qualifizierter Elektriker kann alle elektrischen Probleme 
beheben. Wenden Sie sich bei Fragen zur Garantie an einen Händler oder den Großhandel. 

Allgemeine Funktionen 

Folge Ursache Empfohlene Handlung 

Die Maschine funktioniert 
nicht 

A. Stromausfall 
B. Schließen Sie die Stromleitung oder die 

Steckdose nicht ohne Strom an 
C. Leckage der Stromleitung, der 

Schutzschalter wird nicht zurückgesetzt. 
D. Benutzer berühren den Kreissensor nicht. 

A. Warten Sie, bis die Stromversorgung 
wiederhergestellt ist 

B. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose oder 
prüfen Sie die Stromversorgung. 

C.  Drücken Sie die Wiederherstellungstaste an 
der Steckdose. 

D. Berühren Sie den Bereich des Kreissensors. 

Kein Wasser aus dem 
Effuser 

A. Der Kreis kann Benutzer nicht antworten. 
B. Versorgungsventil geschlossen oder Rohrleitung 

verbogen. 
C. Rückschlagventil verstopft. 

A.  Passen Sie Ihre Position an. Zwischen Haut und 
Kreis können keine Trennwände wie Hosen usw. 
vorhanden sein. 

B. Schalten Sie die Stromversorgung aus, beseitigen 
Sie den Fehler von der Wasserversorgung, schalten 
Sie dann wieder ein. 

C.  Reinigen Sie das Absperrventil gemäß der 
Installationsanleitung. 

Funktionen der Reinigung 

Folge Ursache Empfohlene Handlung 

Kein Wasser 
A. Wasserversorgung geschlossen 
B. Sitzsensor kann 

Benutzer nicht ansprechen. 

A. Öffnen Sie die Wasserversorgung. 
B. Schauen Sie sich die Informationen zum 

Aktivieren des Kreises unter den 
Verwendungsmethoden an. 

Der Spüldruck ist 
gering A. Rückschlagventil verstopft. 

B. Der Druck der 
Wasserversorgung reicht 
nicht aus. 

A. Schauen Sie sich die Informationen zum 
sauberen Fallenventil an. 

B. Erhöhen Sie den Druck auf die 
Produktanforderungen. 

Das Wasser im 
Sprühwasser wurde vor 
der Reinigung gestoppt A. Sitzsensor kann Benutzer 

nicht ansprechen. 
A. Schauen Sie sich die Bedienungsanleitung an 

Das Wasser fließt aus 
der Düsenseite heraus 

Der Schutz verhindert hohen 
Druck im Inneren des Produkts. Nichts 

⬛ Spezifikationen 
(Fortsetzung)

Bitte lesen Sie diese Anleitung für Hausbesitzer ein paar Minuten und 
achten Sie besonders auf die Anweisungen zu Wartung und Sauberkeit. 

Alle Informationen in diesem Handbuch basieren auf den neuesten 
veröffentlichten Produktinformationen. Wir behalten uns das Recht vor, das 
Produkt, die Verpackung oder die Praktikabilität des Produkts 
ohne Vorankündigung zu ändern. 

⬛ Vielen Dank, dass Sie sich für unsere 
intelligente Toilette entschieden haben.

Ein blaues LED-Licht Nachtlicht 

Im Sockelring Sitzsensor 

Auf der Seite des Noumenon Assistententastatur 

Sockelring, Düse Antibiose-Material 

ausgestattet Düsenselbstreinheit 

Verschiedene Funktionen einstellen Fernbedienung 
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⬛ Wartung und Reinigung 
D, Reinigen und ersetzen Sie das Fangventil 

Bitte reinigen und ersetzen Sie das Absperrventil, wenn Benutzer feststellen, dass die Spülmenge 
geringer ist oder keine Spülung erfolgt. (Das Fallenventil ist im Wassertank eingebaut), siehe 
Reinigungshinweise des Wassertanks. 

E, Die Wartung für Langzeitlagerung 
Benutzer müssen das interne Wasser in der intelligenten Toilette ablassen, wenn 

es eine Langzeitlagerung ist. 
Ziehen Sie den Netzstecker heraus, entfernen Sie die Schale von der Keramik, schließen Sie das 

Wasserventil und legen Sie die Schale zurück. 

 
Hinweis: 
1. Wenn Benutzer das interne Wasser nicht ablassen und es eine langfristige Lagerung gibt, 

wird das Restwasser im Winter leicht gefrieren und im Sommer schlecht laufen. 
2. Wenn die Wasserversorgungsleitung im Winter zugefroren ist, verwenden Sie die 

intelligente Toilette nicht sofort. Die Benutzer können die Temperatur erhöhen und nach 
dem natürlichen Taupunkt verwenden. 

3. Wenn Benutzer die intelligente Toilette nach längerer Lagerung verwenden, müssen sie  
mehrmals gereinigt und sichergestellt werden, dass die Rohre sauber sind. 

4. Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung.

⬛ Integriertes Diagramm  

 
 

Kissenauflage 
 
 

Sicherheitstipps 
 
 

Düse 
Namensschild 

Standring 
(Antibiose) 

 
 
 

Keramik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Knopfsteuerung: Drehen Sie den Knopf nach vorne, waschen von vorne, 
drehen Sie den Knopf nach hinten, drehen Sie ihn nach hinten, drücken 
Sie den Knopf, um zu stoppen. 

Sicherheitstipps 

Namensschild 

Kissenauflage 

Düse 

Standring 
(Antibiose) 

Keramik 
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⬛ Drehknopfsteuerung:  Waschen der Rückseite 

Nachdem der menschliche Körper sich hingesetzt hat, wird die Toilette in 
einem nicht funktionierenden Zustand betrieben: 
Starten  Stoppen 
Drehen Sie den Knopf nach hinten und  Drücken Sie den Knopf und hören  
hören Sie "Tropfen" und beginnen Sie  Sie "Drop" und stoppen Sie  
mit dem Waschen der Rückseite.  das Waschen der Rückseite. 

 

 
 

Das kontinuierliche Waschen stoppt automatisch nach ca. 3 Minuten. 
 

⬛ Drehknopfsteuerung: Frontwaschen 

Nachdem der menschliche Körper sich hingesetzt hat, wird die Toilette in 
einem nicht funktionierenden Zustand betrieben: 

⬛> Wartung und Reinigung 

B. Nehmen Sie die intelligente Toilette zum Reinigen der Schale und des Kreises auseinander. 
Reinigen Sie den Sitz der intelligenten Toilette: 

Ziehen Sie den Netzstecker heraus und schließen Sie das 
Wasserventil. Wringen Sie das feuchte weiche Tuch aus 
und reinigen Sie es. 
Dann trocknen Sie es mit einem trockenen weichen Tuch. 

 
 
 

 
 

Nehmen Sie die Schale und den Kreis für die Reinigung auseinander: 
Um den Dix aus dem blinden Winkel zu reinigen, brechen einige Benutzer die Hülle und 

den Kreis auf. Diese Methode beschädigt die interne Verdrahtung und die Komponenten. Bitte 
wenden Sie sich an das professionelle Wartungspersonal, um es auseinanderzunehmen und 
zu ersetzen. 

 
C. Reinigung der Düsen 
Reinigen Sie den Effuser und das Windrohr mit einem weichen Pinsel 

Starten 
Drehen Sie den Drehknopfvorwärts und Sie 
hören"Drip" und beginnen Sie mit dem 
Waschen der Vorderseite. 

Stopp 
Drücken Sie den Drehknopf und hören Sie 
drop und stoppen Sie das Frontwaschen. 

Drücken Sie die Taste "Hinten" oder "Frau" auf der Zusatztastatur. Der Effuser wird 
ausgefahren. 
Benutzer können die Düse mit einer weichen, mit Wasser befeuchteten Bürste reinigen. 
Der Effuser wird durch Drücken von Stopp zurückgezogen. Drücken Sie dann Trockner auf der 
Zusatztastatur. Das Windrohr wird ausgefahren. 
Benutzer können das Windrohr mit einer weichen, mit Wasser befeuchteten Bürste reinigen 
und dann auf Stopp drücken, um das Windrohr einzuziehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das kontinuierliche Waschen stoppt automatisch nach ca. 3 Minuten. 

 Ziehen Sie den Netzstecker heraus und schließen Sie das 
Wasserventil. 

 Wringen Sie das feuchte weiche Tuch aus und reinigen Sie es. 
 Dann trocknen Sie es mit einem trockenen weichen Tuch. 

 

 Drücken Sie die Taste "Hinten" oder "Frau" auf der Zusatztastatur. Der Effuser wird ausgefahren. 
 Benutzer können die Düse mit einer weichen, mit Wasser befeuchteten Bürste reinigen. 
 Der Effuser wird durch Drücken von Stopp zurückgezogen. Drücken Sie dann Trockner auf der 

Zusatztastatur. Das Windrohr wird ausgefahren. 
 Benutzer können das Windrohr mit einer weichen, mit Wasser befeuchteten Bürste reinigen und 

dann auf Stopp drücken, um das Windrohr einzuziehen. 
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⬛ Wartung und Reinigung 

A. Allgemeine Reinigung 
Um den besten Effekt zu erzielen, beachten Sie bitte die folgenden 

Artikel, wenn Sie Ihr Produkt warten: 
Wichtig! Reinigen Sie die Sitze (einschließlich der Fernbedienung) 

nicht direkt mit Wasser. 
 Test: Testen Sie zuerst die unauffällige Stelle der Sitzschale mit der Waschflüssigkeit. Wenn 

die Waschflüssigkeit die Oberfläche der Sitzschale nicht beschädigt, legen Sie sie auf die 
gesamte Oberfläche. 

 Das Produkt nicht in der Waschflüssigkeit einweichen. 
 Vermeiden Sie die Verwendung von Materialien der rauen Oberfläche: Verwenden Sie 

Seife und einen feuchten Schwamm oder Wattebausch. Reinigen Sie die Oberfläche nicht 
mit Materialien der rauen Oberfläche, wie z. B. Bürste, Scheuerschwamm usw. 
(insbesondere der Sensor des Infrarotbereichs). 

 Reinigen: Bitte reinigen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch, bevor Sie die 
Waschflüssigkeit einfüllen. Reinigen Sie dann die Waschflüssigkeit. 

 Halten Sie den Sensorbereich sauber: Benutzer können die Schale mit einem weichen Tuch 
abwischen, das mit neutraler Flüssigkeit befeuchtet ist. Verwenden Sie keine 
Waschflüssigkeit, die das befleckte Mehl, das Polierpulver, das Öl, den Säuregehalt und die 
Alterung von Alkohol reinigen kann. Sprühen Sie keine Lufterfrischer, Desinfektionsmittel 
oder andere organische Lösungsmittel, die mit Desodorierungsmittel und Reinigungsmittel 
fixiert wurden, direkt auf den Sensorbereich. 

Reinigen des Kreises 
 Vermeiden Sie Schleifmittel und Desinfektionsmittel in der Spraydose. 

 
Wartungstipps 

Reinigen Sie den Kreis mit einem weichen und 
feuchten Schwamm oder nicht mit der flüssigen 
Mischung, die mit Waschmittel und Wasser 
fixiert wurde, oder einem für Kreislauf 
geeignetem Reinigungsmittel. Dann trocknen 
Sie es mit einem weichen Tuch und lassen Sie 
es natürlich trocknen. 

 
 Um eine Beschädigung der Oberfläche zu vermeiden, lassen Sie keine ätzenden 

Chemikalien oder Kosmetika (z. B. Nagellack oder Rasierwasser) mit dem Kreis in 
Kontakt kommen. 

Hinweis: Die Garantie ist ungültig, wenn Benutzer diese Reinigungsanweisungen nicht befolgen.  
Hinweis:  Der Erfolg des Reinigungsverfahrens hängt von folgenden Faktoren ab: z. B. der Härte und der Temperatur des 
Wassers, der genauen Menge des verwendeten Bauteils, der Änderung des Reinigungsverfahrens und dem Zustand des 
zu reinigenden Produkts. Für die Änderung dieser Faktoren kann unser Unternehmen die  Gültigkeit der der genannten 
Regeln nicht garantieren.

⬛ Drehknopfsteuerung: Warmlufttrocknung 

Nachdem der menschliche Körper sich hingesetzt hat, wird die 
Toilette in einem nicht funktionierenden Zustand betrieben: 

Starten 
Drücken Sie kurz den Knopf (1 
Sekunde), hören Sie "drop" und 
beginnen Sie mit dem Trocknen der 
Luft. 

Stopp 
Drücken Sie den Knopf und hören 
Sie "Drop" und stoppen Sie das 
Trocknen. 

Das durchgehende Scharnier stoppt nach ca. 3 Minuten 
automatisch. 

⬛ Drehknopfsteuerung: Spülung 

Nachdem der menschliche Körper sich hingesetzt hat, wird die 
Toilette in aeinem nicht funktionierenden Zustand betrieben: 
Spülen 
Drücken Sie den Knopf und wenn Sie "Drip" hören, spülen Sie die Toilette. 

Drücken Sie den Knopf innerhalb von 15 
Sekunden erneut, wenn die 
Toilettenspülfunktion nicht startet. 
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⬛ Hinweis zur Bedienung der Fernbedienung 

A. Die Fernbedienung kommuniziert mit der Toilette 
Die Fernbedienung steuert die Toilette durch Senden von Funksignalen. Je näher sie an der 
Toilette ist, desto stärker ist das Signal. Bitte wählen Sie den Installationsort. 

B. Wenn die Fernbedienung verloren geht oder beschädigt wird, muss 
die neue Fernbedienung erneut mit der Toilette verbunden werden. 
Wenn die Fernbedienung verloren geht oder beschädigt wird, muss die neue Fernbedienung 
erneut mit der Toilette verbunden werden. Andernfalls kann die Fernbedienung nicht 
verwendet werden. 
Paarungsmethoden sind wie folgt: 

1. Starten Sie die Toilette erneut und warten Sie, bis der  
seitliche Knopf eingeschaltet wird; 

2. Drücken Sie die Stopp-Taste für die Fernbedienung; 
3. Drücken Sie den Drehknopf 5 mal kurz; 
4. Drücken Sie die Fernbedienungstaste und hören Sie 
"drop". Es wird ein erfolgreiches Pairing angezeigt. Wenn 
kein Ton ertönt, ersetzen Sie die Batterie der 
Fernbedienung und versuchen Sie es erneut. 

C. Ausschalttaste 
Drücken Sie diese Taste. Die Fernbedienung schaltet den Bildschirm aus und die Fernbedienung 
wechselt in den Energiesparmodus. 
Wenn die Fernbedienung innerhalb von 3 Minuten nicht bedient wird, erlischt der Bildschirm automatisch und 
die Fernbedienung wechselt in den Energiesparmodus. 

D. Stopptaste 
Es kann das Waschen der Rückseite, das Waschen der Vorderseite, das Spülwaschen und Warmluftrocknung 
stoppen. 

E. Verwenden und ersetzen Sie die Batterie der Fernbedienung 
a. Die Fernbedienungen verwenden 3 Abschnitt 7 Alkalibatterien. 
b. Wenn die Entfernung der Fernbedienung kürzer wird, wechseln Sie die Batterie rechtzeitig aus. 

 
 

1. Die positiven und negativen Pole der Batterie müssen mit den Markierungen auf der Fernbedienung 
übereinstimmen. 
2, Die alten und neuen Batterien dürfen nicht gemischt werden. 
3. Verwenden Sie Alkalibatterien.4 Entfernen Sie die Batterie, wenn Sie sie längere Zeit nicht verwenden. 

Hinweise 
Legen Sie die Fernbedienung nicht an einem Ort, an dem die Flüssigkeit direkt in Flüssigkeit gespritzt oder sie 
darin getränkt werden kann. 

 
Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Kleingeräten auf, z. B. trocknende Mobiltelefone und elektrische 
Haartrockner, um die normale Verwendung der Fernbedienung nicht zu beeinträchtigen. 

 
Wenden Sie keine externen Kräfte auf den Tastenbereich der Fernbedienung an. 

 
Nachdem die Fernbedienung verwendet wurde, sollte sie wieder an der Wand der Fernbedienung 
angebracht werden. Bei der Verwendung des Verfahrens sollte das Herunterfallen der Fernbedienung 
vermieden werden, andernfalls kann die Fernbedienung beschädigt werden

⬛ Drehknopfsteuerung: Regulierung der 
Wassertemperatur 

Beim Waschen: Temperatur erhöhen 

Drehen Sie den Drehknopf um 45 Grad nach vorne, 
halten Sie ihn 2 Sekunden lang gedrückt und hören 
Sie den "drop" und die Wassertemperatur erhöht 
sich. 

Temperatur verringern 
Drehen Sie den Drehknopf um 45 Grad zurück, 
halten Sie ihn 2 Sekunden lang gedrückt und hören 
Sie "drip", die Wassertemperatur wird reduziert; 

⬛ Drehknopfsteuerung: Windtemperaturregulierung 

Beim trocknen: 
Temperatur erhöhen 

Drehen Sie den Drehknopf um 45 Grad nach vorne, 
halten Sie ihn 2 Sekunden lang gedrückt und hören 
Sie den "drop" und die Wassertemperatur erhöht 
sich. 

Temperatur verringern 
Drehen Sie den Drehknopf um 45 Grad zurück, 
halten Sie ihn 2 Sekunden lang gedrückt und hören 
Sie "drip", die Wassertemperatur wird reduziert; 
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⬛ Hinweis zur Bedienung der Fernbedienung 

A. Die Fernbedienung kommuniziert mit der Toilette 
Die Fernbedienung steuert die Toilette durch Senden von Funksignalen. Je näher sie an der 
Toilette ist, desto stärker ist das Signal. Bitte wählen Sie den Installationsort. 

B. Wenn die Fernbedienung verloren geht oder beschädigt wird, muss 
die neue Fernbedienung erneut mit der Toilette verbunden werden. 
Wenn die Fernbedienung verloren geht oder beschädigt wird, muss die neue Fernbedienung 
erneut mit der Toilette verbunden werden. Andernfalls kann die Fernbedienung nicht 
verwendet werden. 
Paarungsmethoden sind wie folgt: 

1. Starten Sie die Toilette erneut und warten Sie, bis der  
seitliche Knopf eingeschaltet wird; 

2. Drücken Sie die Stopp-Taste für die Fernbedienung; 
3. Drücken Sie den Drehknopf 5 mal kurz; 
4. Drücken Sie die Fernbedienungstaste und hören Sie 
"drop". Es wird ein erfolgreiches Pairing angezeigt. Wenn 
kein Ton ertönt, ersetzen Sie die Batterie der 
Fernbedienung und versuchen Sie es erneut. 

C. Ausschalttaste 
Drücken Sie diese Taste. Die Fernbedienung schaltet den Bildschirm aus und die Fernbedienung 
wechselt in den Energiesparmodus. 
Wenn die Fernbedienung innerhalb von 3 Minuten nicht bedient wird, erlischt der Bildschirm automatisch und 
die Fernbedienung wechselt in den Energiesparmodus. 

D. Stopptaste 
Es kann das Waschen der Rückseite, das Waschen der Vorderseite, das Spülwaschen und Warmluftrocknung 
stoppen. 

E. Verwenden und ersetzen Sie die Batterie der Fernbedienung 
a. Die Fernbedienungen verwenden 3 Abschnitt 7 Alkalibatterien. 
b. Wenn die Entfernung der Fernbedienung kürzer wird, wechseln Sie die Batterie rechtzeitig aus. 

 
 

1. Die positiven und negativen Pole der Batterie müssen mit den Markierungen auf der Fernbedienung 
übereinstimmen. 
2, Die alten und neuen Batterien dürfen nicht gemischt werden. 
3. Verwenden Sie Alkalibatterien.4 Entfernen Sie die Batterie, wenn Sie sie längere Zeit nicht verwenden. 

Hinweise 
Legen Sie die Fernbedienung nicht an einem Ort, an dem die Flüssigkeit direkt in Flüssigkeit gespritzt oder sie 
darin getränkt werden kann. 

 
Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Kleingeräten auf, z. B. trocknende Mobiltelefone und elektrische 
Haartrockner, um die normale Verwendung der Fernbedienung nicht zu beeinträchtigen. 

 
Wenden Sie keine externen Kräfte auf den Tastenbereich der Fernbedienung an. 

 
Nachdem die Fernbedienung verwendet wurde, sollte sie wieder an der Wand der Fernbedienung 
angebracht werden. Bei der Verwendung des Verfahrens sollte das Herunterfallen der Fernbedienung 
vermieden werden, andernfalls kann die Fernbedienung beschädigt werden

⬛ Drehknopfsteuerung: Regulierung der 
Wassertemperatur 

Beim Waschen: Temperatur erhöhen 

Drehen Sie den Drehknopf um 45 Grad nach vorne, 
halten Sie ihn 2 Sekunden lang gedrückt und hören 
Sie den "drop" und die Wassertemperatur erhöht 
sich. 

Temperatur verringern 
Drehen Sie den Drehknopf um 45 Grad zurück, 
halten Sie ihn 2 Sekunden lang gedrückt und hören 
Sie "drip", die Wassertemperatur wird reduziert; 

⬛ Drehknopfsteuerung: Windtemperaturregulierung 

Beim trocknen: 
Temperatur erhöhen 

Drehen Sie den Drehknopf um 45 Grad nach vorne, 
halten Sie ihn 2 Sekunden lang gedrückt und hören 
Sie den "drop" und die Wassertemperatur erhöht 
sich. 

Temperatur verringern 
Drehen Sie den Drehknopf um 45 Grad zurück, 
halten Sie ihn 2 Sekunden lang gedrückt und hören 
Sie "drip", die Wassertemperatur wird reduziert; 
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⬛ Funktion der Nachtlichter 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweis:  

Wenn Sie das Nachtlicht einschalten, leuchtet die Kontrollleuchte 
auf den Sitztoiletten auf. Wenn Sie die Nachtlicht, geht die 
Kontrolllampe an den Sitztoiletten aus. 

 
⬛ Energiesparfunktionen 

 
 
 

 

 
 

9 

 

⬛ Drehknopfsteuerung: Sitztemperatur-regelung 

Wenn der menschliche Körper nicht sitzt, wird die Toilette in 
einem nicht funktionierenden Zustand betrieben: 
Temperatur erhöhen  Temperatur verringern 
Drehen Sie den Drehknopf um 45 Grad zurück, 
halten Sie ihn 2 Sekunden lang gedrückt und hören Sie "drip", die Wassertemperatur 
wird reduziert;  ist reduziert; 

 

 
Stellen Sie den Sitz im Sommer ohne Heizung ein 

Die Sitztemperatur wird mit 4 Ständen eingestellt, die sich in der Mitte des Düsens tief 
schließen, die Temperatur dreimal verringern und der Sitz wird nicht mehr beheizt. 

 

⬛  Drehknopfsteuerung: Nacht-licht 

Wenn der menschliche Körper nicht sitzt, wird die Toilette in 
einem nicht funktionierenden Zustand betrieben: 
Starten Stopp 
Schneller Doppelklick (innerhalb von 1 Sek.), 
Wenn Sie "drip" hören, schalten Sie das Nachtlicht ein.  

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Hinweis: 

Wenn Sie den Energiesparmodus schließen, wird das Symbol  im 
LCD-Bildschirm automatisch ausgeblendet. 

2 Drücken Sie , das Nachtlicht erleuchtet, drücken Sie erneut , und das Nachtlicht 
wird ausgeschaltet. 

Licht: EIN 

2 Drücken Sie , um den Energiesparmodus zu starten, und drücken Sie 

erneut , um den Energiesparmodus auszuschalten. 

Speichern: 
EIN 

Drehen Sie den Drehknopf um 45 Grad zurück, 
halten Sie ihn 2 Sekunden lang gedrückt und hören Sie "drip",  
die Wassertemperatur wird reduziert; 

Drehen Sie den Drehknopf um 45 Grad zurück, 
halten Sie ihn 2 Sekunden lang gedrückt und hören Sie "drip",  
die Wassertemperatur ist reduziert; 

Schneller Doppelklick (innerhalb von 1 Sek.), 
Wenn Sie "drip" hören, schalten Sie das Nachtlicht ein. 

Schneller Doppelklick (innerhalb von 1 Sek.), 
Wenn Sie "drip" hören, schalten Sie das Nachtlicht aus. 
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⬛ Funktion der Nachtlichter 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweis:  

Wenn Sie das Nachtlicht einschalten, leuchtet die Kontrollleuchte 
auf den Sitztoiletten auf. Wenn Sie die Nachtlicht, geht die 
Kontrolllampe an den Sitztoiletten aus. 

 
⬛ Energiesparfunktionen 
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⬛ Drehknopfsteuerung: Sitztemperatur-regelung 

Wenn der menschliche Körper nicht sitzt, wird die Toilette in 
einem nicht funktionierenden Zustand betrieben: 
Temperatur erhöhen  Temperatur verringern 
Drehen Sie den Drehknopf um 45 Grad zurück, 
halten Sie ihn 2 Sekunden lang gedrückt und hören Sie "drip", die Wassertemperatur 
wird reduziert;  ist reduziert; 

 

 
Stellen Sie den Sitz im Sommer ohne Heizung ein 

Die Sitztemperatur wird mit 4 Ständen eingestellt, die sich in der Mitte des Düsens tief 
schließen, die Temperatur dreimal verringern und der Sitz wird nicht mehr beheizt. 

 

⬛  Drehknopfsteuerung: Nacht-licht 

Wenn der menschliche Körper nicht sitzt, wird die Toilette in 
einem nicht funktionierenden Zustand betrieben: 
Starten Stopp 
Schneller Doppelklick (innerhalb von 1 Sek.), 
Wenn Sie "drip" hören, schalten Sie das Nachtlicht ein.  

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Hinweis: 

Wenn Sie den Energiesparmodus schließen, wird das Symbol  im 
LCD-Bildschirm automatisch ausgeblendet. 

2 Drücken Sie , das Nachtlicht erleuchtet, drücken Sie erneut , und das Nachtlicht 
wird ausgeschaltet. 

Licht: EIN 

2 Drücken Sie , um den Energiesparmodus zu starten, und drücken Sie 

erneut , um den Energiesparmodus auszuschalten. 

Speichern: 
EIN 

Drehen Sie den Drehknopf um 45 Grad zurück, 
halten Sie ihn 2 Sekunden lang gedrückt und hören Sie "drip",  
die Wassertemperatur wird reduziert; 

Drehen Sie den Drehknopf um 45 Grad zurück, 
halten Sie ihn 2 Sekunden lang gedrückt und hören Sie "drip",  
die Wassertemperatur ist reduziert; 

Schneller Doppelklick (innerhalb von 1 Sek.), 
Wenn Sie "drip" hören, schalten Sie das Nachtlicht ein. 

Schneller Doppelklick (innerhalb von 1 Sek.), 
Wenn Sie "drip" hören, schalten Sie das Nachtlicht aus. 
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⬛Fernschlüsseldiagram
 

 
 
 

 
Parameterei

nstellungstaste 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Ein-/Ausschalttaste der 
automatischen 
Umkehrfunktion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

⬛ Pulsierende Massagefunktion 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Drücken Sie während des Waschens die Taste. Die Waschintensität ändert die Periodizität. 

Drücken Sie sie erneut, um die pulsierende Massagefunktion zu beenden. 
 

Hinweis : 
Die Pulsationsmassage-Funktion kann nur während des 

Waschens von hinten, von vorne und von Spülwasser ausgeführt 
werden. Eine Einzelbenutzung wäre unwirksam. 

 
 
 
 
 

Stopptaste 

 
 
 
 
 

_ _ _ _ 

 
 
 
 
 
_ _ _ _ _ _ 

  

⬛Warmluftfunktion 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

2. Drücken Sie  , um die 
entsprechenden Parameter einzustellen 

 
 
 
 
 

Drücken Sie  die Taste 
um die Funktion Trocknen zu starten, 

drücken Sie  die Taste erneut, um die 
schwebende Trocknerfunktion zu starten 

  
 

 
Hinweis: 

 
 
 

  

Multifunktionale Fernbedienung 
 

1. Nach dem Start der Trocknerfunktion kann dieser nur durch Drücken der Stopptaste angehalten werden. 
2. Nach dem Starten der Trocknerfunktion wird die Funktion des Heckwaschens, des Frontwaschens und des 
Spülwaschens gesperrt. Sie kann erst nach Drücken der Stop-Taste in andere Funktionen umgewandelt werden. 
3. Die Trocknertemperatur kann auf Aus, Niedrig, Mittel und Hoch eingestellt werden.  
4. Trocknungsmodus, drücken Sie die Stopp-Taste, um die Ozon-Desodorierung zu aktivieren, 
Zeitverzögerung, Deodorant wird automatisch ausgeschaltet. 

Ein-/Ausschalter der 
Nachtbeleuchtung 

 
Manueller Waschschlüssel 

 
Ein-/Ausschalten der Taste für die 

Stromsparfunktion 

Ein-/Ausschalttaste der 
automatischen 

Umkehrfunktion 

Schlüssel für die 
Stromquelle 

 
 
 
 
 
 
 

Parametereinstellungstaste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stopptaste 

Waschschlüssel vorne 
 
 
 
 
 
Waschschlüssel hinten 
 
 
 
Pulsierende Massage 
 
 
Spülwaschschlüssel 
 
Taste zum Einstellen 
der Temperatur des 
Sockelrings 
 
Warmlufttrockner- 
Schlüssel 

Rückseite: TEMP 

Zeigt die aktuelle 
Verwendungsfunktion an 

 
 

Optionsanzeige 
 

Temperatur 
 

Wasserintensität 
 

Waschposition 

Infrarot-Emissionsanzeige 
 
 
Energiesparmodus 
 
Automatisches Spülen 
 
Automatisches Drehen 

Rückseite: TEMP 

 

Pulsieren: ein 
 

Lufttrocknen: 
Temp 
 

Multifunktionsfernbedienung 

3. Drücken   Sie die Taste 
um die Funktion Trocknen zu 
starten 
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Ein-/Ausschalttaste der 
automatischen 
Umkehrfunktion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

⬛ Pulsierende Massagefunktion 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Drücken Sie während des Waschens die Taste. Die Waschintensität ändert die Periodizität. 

Drücken Sie sie erneut, um die pulsierende Massagefunktion zu beenden. 
 

Hinweis : 
Die Pulsationsmassage-Funktion kann nur während des 

Waschens von hinten, von vorne und von Spülwasser ausgeführt 
werden. Eine Einzelbenutzung wäre unwirksam. 

 
 
 
 
 

Stopptaste 

 
 
 
 
 

_ _ _ _ 

 
 
 
 
 
_ _ _ _ _ _ 

  

⬛Warmluftfunktion 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

2. Drücken Sie  , um die 
entsprechenden Parameter einzustellen 

 
 
 
 
 

Drücken Sie  die Taste 
um die Funktion Trocknen zu starten, 

drücken Sie  die Taste erneut, um die 
schwebende Trocknerfunktion zu starten 

  
 

 
Hinweis: 

 
 
 

  

Multifunktionale Fernbedienung 
 

1. Nach dem Start der Trocknerfunktion kann dieser nur durch Drücken der Stopptaste angehalten werden. 
2. Nach dem Starten der Trocknerfunktion wird die Funktion des Heckwaschens, des Frontwaschens und des 
Spülwaschens gesperrt. Sie kann erst nach Drücken der Stop-Taste in andere Funktionen umgewandelt werden. 
3. Die Trocknertemperatur kann auf Aus, Niedrig, Mittel und Hoch eingestellt werden.  
4. Trocknungsmodus, drücken Sie die Stopp-Taste, um die Ozon-Desodorierung zu aktivieren, 
Zeitverzögerung, Deodorant wird automatisch ausgeschaltet. 

Ein-/Ausschalter der 
Nachtbeleuchtung 

 
Manueller Waschschlüssel 

 
Ein-/Ausschalten der Taste für die 

Stromsparfunktion 

Ein-/Ausschalttaste der 
automatischen 

Umkehrfunktion 

Schlüssel für die 
Stromquelle 

 
 
 
 
 
 
 

Parametereinstellungstaste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stopptaste 

Waschschlüssel vorne 
 
 
 
 
 
Waschschlüssel hinten 
 
 
 
Pulsierende Massage 
 
 
Spülwaschschlüssel 
 
Taste zum Einstellen 
der Temperatur des 
Sockelrings 
 
Warmlufttrockner- 
Schlüssel 

Rückseite: TEMP 

Zeigt die aktuelle 
Verwendungsfunktion an 

 
 

Optionsanzeige 
 

Temperatur 
 

Wasserintensität 
 

Waschposition 

Infrarot-Emissionsanzeige 
 
 
Energiesparmodus 
 
Automatisches Spülen 
 
Automatisches Drehen 

Rückseite: TEMP 

 

Pulsieren: ein 
 

Lufttrocknen: 
Temp 
 

Multifunktionsfernbedienung 

3. Drücken   Sie die Taste 
um die Funktion Trocknen zu 
starten 
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⬛ Einfaches Fernschlüsseldiagramm 

 
 
 
 
 
 

⬛ Vorbereitungen für die erste Verwendung 
 
 

□ Schließen Sie das Einlassrohr an, öffnen Sie den Wasserstoppkoks und schließen Sie die Stromversorgung an.  

□ Stellen Sie sicher, dass die Batterien der Fernbedienung richtig eingelegt sind. 

□ Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse vor dem Produkt befinden. 

□ Warten Sie, bis der Kern die Selbstprüfung abgeschlossen hat, bei der das Geräusch des rotierenden 
Elektromotors und fließendes Wasser zu hören ist und dies eine normale Reaktion ist. Die Selbstprüfung 
dauert 30 Sekunden. 

 
 
 
 

 

□ Bei der ersten Verwendung sind alle Einstellungen im werkseitigen Zustand. 

 Sockelringtemperatur: Aus  Energiesparmodus: Aus  Automatische Spülfunktion: Ein  

Lufttemperatur: mittel  Nachtlicht: Aus  Automatische Desodorierungsfunktion: Ein 

⬛ Spülfunktion 

. 

⬛ Funktion Schwimmendes Waschen 

 Drücken Sie beim Waschen der Rückseite, beim Waschen der Vorderseite und beim Spülen die Taste  . 

Die Waschposition ändert die Periodizität. Drücken Sie die Taste  erneut, um das Schwimmende Waschen 

zu beenden. 

5 Drücken Sie die 

-Taste, um 
auszuschalten 

4 Drücken Sie 
während des 
Spülens die 
Taste , 
um das Spülen 
zu beenden 

2 Drücken Sie während des Spülens -Taste, um aus den drei 
Paramete  rn von Waschen der Rückseite zu wählen. Der gewählte 
Parameter erscheinen im entsprechenden Symbol schwarz 
Wassertemperatur: Aus - Niedrig - Mittel - Hoch (Raumtemperatur~40°C) 
 
Fehlerintensität: niedrig bis mittel bis hoch 
 
Waschposition 1-2-3-4-5 

3 Press the <> key to set 
the proper parameter 

1 Drücken Sie die 

 -Taste und 
beginnen Sie mit 
dem Waschen in der 
Betriebsart des 
Flüssigkristallbildschi
rms. Drücken Sie die 

 -Taste erneut, 
um das Waschen zu 
beginnen. Drücken 

Sie die  -Taste 
noch einmal, um das 
Waschen zu 
stoppen. 

Spülen: TEMP 

Spülen: TEMP 

Energiespartaste 
Drücken Sie diese Taste, um in den 
Energiesparmodus zu gelangen. Drücken Sie diese 
Taste erneut, um den Energiesparmodus zu 
verlassen. 
 
Spültaste 
Drücken Sie diese Taste, um die Hockschüssel zu 
spülen. 
 
Pulsierentaste Die Massagefunktion sollte gestartet 
werden, wenn die Funktionen für das Waschen der 
Rückseite, das Waschen der Vorderseite und die 
Spülfunktion verwendet werden. 
Drücken Sie diese Taste, um 
die Massage-Waschfunktion zu starten. 
 
Taste für Waschen der Rückseite 
Drücken Sie diese Taste, um die Funktion Waschen 
der Rückseite zu starten. Die Wassertemperatur, 
Waschintensität und Waschposition können mit der 
Optionstaste eingestellt werden. Durch erneutes 
Drücken dieser Taste wird die Funktion des 
schwimmenden Waschens aktiviert. 
 
Fronttaste Drücken Sie diese Taste, um das 
Waschen der Vorderseite zu starten 
der Rückseite zu starten. Die Wassertemperatur, 
Waschintensität und Waschposition können mit der 
Optionstaste eingestellt werden. Durch erneutes 
Drücken dieser Taste wird die Funktion des 
schwimmenden Waschens aufgerufen. 
 
Spülschlüssel 
Drücken Sie diese Taste, um die 
Frontwaschfunktion, die Spülwaschfunktion, die 
Heckwaschfunktion und die Warmluftfunktion zu 
starten. 

Stopptaste Drücken Sie diese Taste, um das 
Waschen und Trocknen zu stoppen. 
 
Sitztaste Drücken Sie diese Taste, und 
drücken Sie dann die 
Temperatureinstellungstasten. Sie können die 
Temperatur des Sitzes einstellen. 
 
Trockner-Schlüssel 
Drücken Sie diese Taste, um die 
Trocknungsfunktion zu starten. Die 
Lufttemperatur kann mit den 
Temperatureinstellungstasten eingestellt 
werden. Durch erneutes Drücken dieser Taste 
wird die Funktion der schwimmenden 
Trocknung aktiviert. 
 
Temperatureinstellungstasten 
Drücken Sie im Temperaturmodell, im 
Trockenmodus und im Waschmodus die 
beiden Tasten, um die Temperatur 
einzustellen 
 
 
Tasten für die Intensitätseinstellung Drücken 
Sie im Waschmodus die beiden Tasten. Die 
Intensität des Waschens kann eingestellt 
werden. 
 
 
 
 
 
Tasten für die Positionseinstellung Drücken 
Sie im Waschmodus die beiden Tasten, 
um die Position einzustellen. 
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⬛ Einfaches Fernschlüsseldiagramm 

 
 
 
 
 
 

⬛ Vorbereitungen für die erste Verwendung 
 
 

□ Schließen Sie das Einlassrohr an, öffnen Sie den Wasserstoppkoks und schließen Sie die Stromversorgung an.  

□ Stellen Sie sicher, dass die Batterien der Fernbedienung richtig eingelegt sind. 

□ Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse vor dem Produkt befinden. 

□ Warten Sie, bis der Kern die Selbstprüfung abgeschlossen hat, bei der das Geräusch des rotierenden 
Elektromotors und fließendes Wasser zu hören ist und dies eine normale Reaktion ist. Die Selbstprüfung 
dauert 30 Sekunden. 

 
 
 
 

 

□ Bei der ersten Verwendung sind alle Einstellungen im werkseitigen Zustand. 

 Sockelringtemperatur: Aus  Energiesparmodus: Aus  Automatische Spülfunktion: Ein  

Lufttemperatur: mittel  Nachtlicht: Aus  Automatische Desodorierungsfunktion: Ein 

⬛ Spülfunktion 

. 

⬛ Funktion Schwimmendes Waschen 

 Drücken Sie beim Waschen der Rückseite, beim Waschen der Vorderseite und beim Spülen die Taste  . 

Die Waschposition ändert die Periodizität. Drücken Sie die Taste  erneut, um das Schwimmende Waschen 

zu beenden. 

5 Drücken Sie die 

-Taste, um 
auszuschalten 

4 Drücken Sie 
während des 
Spülens die 
Taste , 
um das Spülen 
zu beenden 

2 Drücken Sie während des Spülens -Taste, um aus den drei 
Paramete  rn von Waschen der Rückseite zu wählen. Der gewählte 
Parameter erscheinen im entsprechenden Symbol schwarz 
Wassertemperatur: Aus - Niedrig - Mittel - Hoch (Raumtemperatur~40°C) 
 
Fehlerintensität: niedrig bis mittel bis hoch 
 
Waschposition 1-2-3-4-5 

3 Press the <> key to set 
the proper parameter 

1 Drücken Sie die 

 -Taste und 
beginnen Sie mit 
dem Waschen in der 
Betriebsart des 
Flüssigkristallbildschi
rms. Drücken Sie die 

 -Taste erneut, 
um das Waschen zu 
beginnen. Drücken 

Sie die  -Taste 
noch einmal, um das 
Waschen zu 
stoppen. 

Spülen: TEMP 

Spülen: TEMP 

Energiespartaste 
Drücken Sie diese Taste, um in den 
Energiesparmodus zu gelangen. Drücken Sie diese 
Taste erneut, um den Energiesparmodus zu 
verlassen. 
 
Spültaste 
Drücken Sie diese Taste, um die Hockschüssel zu 
spülen. 
 
Pulsierentaste Die Massagefunktion sollte gestartet 
werden, wenn die Funktionen für das Waschen der 
Rückseite, das Waschen der Vorderseite und die 
Spülfunktion verwendet werden. 
Drücken Sie diese Taste, um 
die Massage-Waschfunktion zu starten. 
 
Taste für Waschen der Rückseite 
Drücken Sie diese Taste, um die Funktion Waschen 
der Rückseite zu starten. Die Wassertemperatur, 
Waschintensität und Waschposition können mit der 
Optionstaste eingestellt werden. Durch erneutes 
Drücken dieser Taste wird die Funktion des 
schwimmenden Waschens aktiviert. 
 
Fronttaste Drücken Sie diese Taste, um das 
Waschen der Vorderseite zu starten 
der Rückseite zu starten. Die Wassertemperatur, 
Waschintensität und Waschposition können mit der 
Optionstaste eingestellt werden. Durch erneutes 
Drücken dieser Taste wird die Funktion des 
schwimmenden Waschens aufgerufen. 
 
Spülschlüssel 
Drücken Sie diese Taste, um die 
Frontwaschfunktion, die Spülwaschfunktion, die 
Heckwaschfunktion und die Warmluftfunktion zu 
starten. 

Stopptaste Drücken Sie diese Taste, um das 
Waschen und Trocknen zu stoppen. 
 
Sitztaste Drücken Sie diese Taste, und 
drücken Sie dann die 
Temperatureinstellungstasten. Sie können die 
Temperatur des Sitzes einstellen. 
 
Trockner-Schlüssel 
Drücken Sie diese Taste, um die 
Trocknungsfunktion zu starten. Die 
Lufttemperatur kann mit den 
Temperatureinstellungstasten eingestellt 
werden. Durch erneutes Drücken dieser Taste 
wird die Funktion der schwimmenden 
Trocknung aktiviert. 
 
Temperatureinstellungstasten 
Drücken Sie im Temperaturmodell, im 
Trockenmodus und im Waschmodus die 
beiden Tasten, um die Temperatur 
einzustellen 
 
 
Tasten für die Intensitätseinstellung Drücken 
Sie im Waschmodus die beiden Tasten. Die 
Intensität des Waschens kann eingestellt 
werden. 
 
 
 
 
 
Tasten für die Positionseinstellung Drücken 
Sie im Waschmodus die beiden Tasten, 
um die Position einzustellen. 
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■ Wassertemperatur Einstellfunktion   ■Funktion von Waschen der Rückseite 
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La taille de la toilette 
intelligente 

590 

59
0 

⬛ Avertissement de sécurité important 
 

Merci d'enregistrer ces 
instructions 

 
 

Avertissement: risque d'électrocution, d'incendie et de 
blessures. Ce produit doit être relié à la terre et raccordé au courant  
spécial 220-24OV AC, 50/6OHz, disjoncteur relié à la terre ou parafoudre . 

  Avertissement: risque d'électrocution ou risque que le produit 

soit endommagé. Ne vaporisez pas d’eau directement sur le produit. 

Important! Risque de dommages du produit 
Ne pas installer le produit dans un endroit où il y a un risque qu'il soit 
pulvérisé par de l'eau. 

 
Important!  Risque de dommages du produit. N'installez pas le produit  dans 

un endroit humide, car la vapeur pourrait se condenser à la surface du 
produit. Veuillez vous assurer que l'environnement d'utilisation est bien 
ventilé afin d'éviter tout endommagement de l'unité électronique. 

Important! Risques de dommages du produit et de la propriété. 
Une poussée violente ou une traction sur le raccord de tuyau peut 
provoquer une fuite d'eau. 

 
 Important!  Risque de dommages du produit. Ne pas exercer trop de 

  pression sur la buse, sinon le produit pourrait être endommagé. 
 

Important!  Risque de dommages du produit. Assurez-vous que les zones du 
tuyau où l'eau peut être gelée sont bien disposées  pour retenir la 
chaleur. Toute l'eau restante peut être gelée en hiver pendant la période 
de stockage. Avant de réinstaller ou d’utiliser le produit, veuillez vous 
assurer que le produit a chauffé à la température ambiante. 

Important!  Risque de dommages du produit. Ne traitez pas le circuit  avant la 
fin du versement, vous risqueriez de provoquer des pannes du produit.  

 
Attention:   le protecteur thermique peut présenter un dysfonctionnement lors 

du stockage et du transport, ce qui peut empêcher le produit de 
fonctionner. Avant de réinstaller ou d’utiliser le produit, veuillez 
vous assurer que le produit a refroidi à la température ambiante.

FR
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⬛ Avertissement de sécurité important 

Lorsque vous utilisez des équipements électriques, en particulier lorsque des enfants se 
trouvent à proximité, vous devez respecter les règles de sécurité élémentaires, notamment 
les suivantes: 
Risque ------ réduire le risque de choc électrique: 

□ Ne connectez pas la cuvette tant qu’elle a été aspergée d’eau, retirez immédiatement le bouchon de 
fixation.  

Avertissement ------ Réduisez le risque de brûlure légère, de choc électrique, d’incendie et de 
blessures corporelles: 

□ Lorsque des enfants, des personnes âgées ou des personnes handicapées utilisent ou se trouvent à 
proximité de cet équipement, fermez-le  

la garde est nécessaire. Les enfants ne devraient pas être autorisés à utiliser ou à toucher ce 
produit. Ne laissez pas les enfants rester dans la pièce où ce produit est installé. 

□ Pour les enfants et les aînés qui ne peuvent pas régler eux-mêmes la température, veuillez . 
les aidez à régler la température de l’anneau du piédestal, de l’eau de rinçage et du vent dans la 
position appropriée. 

□ Utilisez le produit uniquement avec la méthode décrite dans le présent Guide de l'utilisateur, . 
n'utilisez pas d'accessoire qui n'a pas été recommandée. 

□ Veuillez ne pas vous allonger sur le couvercle de la bague du piédestal, vous pourriez endommager le 
produit.  

□ Si les circonstances suivantes se produisent, n'utilisez pas le produit: code d'alimentation, la prise ou 
le produit ont été endommagés; le produit ne peut pas fonctionner normalement; le  

 le produit est humide. 

□ Installez le produit correctement conformément aux instructions relatives d'installation.  

□ Ce produit ne peut être réparé que par des professionnels. N'essayez pas de le réparer vous-
même. sinon la garantie serait invalide. 

□ Conservez le code d'alimentation à l'écart de la surface chaude. 

□ Ne laissez rien tomber ou s’insérer dans le tuyau ou le portiforium. 

□ N'utilisez pas le produit à l'extérieur ni dans des endroits où un agent de pulvérisation est utilisé. 
N'utilisez pas le produit dans un endroit rempli d'oxygène. 

□ Mettez le fil de terre à la terre conformément aux instructions du manuel d'utilisation . 
avant d'électrifier. 

□ Évitez que de l'eau ne soit pulvérisée sur la prise de fixation.  

□  Si le cordon d’alimentation est endommagé, le morceau doit être enlevé pour éviter tout accident et 
doit être remplacé par le fabricant, son service de maintenance ou un professionnel similaire. 

⬛  Questions et réponses (suite)  

Chaleur du siège 

Conséquence Cause Action recommandée 

 
Le siège ne chauffe 
pas 

A. Le chauffage du siège n'a pas encore 
été activé. 
Le siège est chauffé juste pour s'ouvrir, 
B. parce que la puissance est 
relativement faible, le temps de 
chauffage est supérieur. 
C. Le siège chauffant est cassé. 

A. se référer à la fonction de chauffage du 
siège 

dans le bouton ou reportez-vous à la fonction 
de chauffage du siège de la télécommande 
B. attendez un moment avant de tester à 

nouveau. 
C. contacter les vendeurs pour le 
remplacement ou la maintenance. 

Veilleuse 

Conséquence Cause Action recommandée 

 Impossible d'activer  
la veilleuse  

 
A. La fonction veilleuse n'est 
pas activée. 
B. la veilleuse est cassée. 

A. Merci de vous référer à la fonction 
veilleuse 

sur la poignée ou de vous référez à la 
fonction veilleuse sur la télécommande 

B. contactez un revendeur pour un 
entretien ou une réparation 

 Massage  lavant 

Conséquence Cause Action recommandée 

 
Le rinçage massant ne 
peut pas sentir l'effet 
massage 

 
A. La fonction massage n'est 
pas activée. 
B. La pression de l'eau est trop 
large, ne commencez pas le 
massage lavant. 

 
A. veuillez vous référer à la télécommande 
pour le massage. 

B. Réduit la pression en eau. 

 température de l'eau   

Conséquence Cause Action recommandée 

La buse fait bouillir de 
l'eau froide. 

A. Le décalage de la température de 
l'eau n'est pas ajusté. 
B. . le chauffage est cassé. 

 
A. reportez-vous au réglage de la 
température de l'eau de la 
télécommande. 
B. contacter les vendeurs pour le 
remplacement ou la maintenance 

autre 

Conséquence Cause Recommendation 

Desserrage 
du produit 

Desserrez les vis de la plaque fixe du 
produit fixe. 

 
Serrer les vis de la plaque de fixation 

 
Pour les utilisateurs ayant eu ces problèmes en cours d'utilisation, n'ayant pas été résolus selon les "mesures 
recommandées", merci de contacter le service clientèle de la société. 
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⬛ Questions et réponses (suite)   

Asseyez-vous sur le capteur 

Conséquence Cause Action recommandée 

Appuyez sur la 
touche Nettoyer 
lorsqu'il n'est pas 
utilisé. Puis il lance 
sa fonction 

S'il y a quelque chose qui recouvre le 
capteur ou si le siège est humide. nettoyer l'eau ou la saleté de la zone du 

capteur 

Impossible d'activer la 
fonction de nettoyage 
même si les 
utilisateurs se sont 
pas assis sur le siège. 

La position actuelle ne peut pas 
répondre aux utilisateurs. 

Ajustez votre position 

Fonctions de séchage 

Conséquence Cause Action recommandée 

Le séchoir ne peut 
pas fonctionner 
lorsque les 
utilisateurs 
l'utilisent. 

La position actuelle ne peut pas 
répondre aux utilisateurs. 

Ajustez votre position et appuyez à 
nouveau sur Dryer. 

La télécommande 

Conséquence Cause Action recommandée 

La télécommande 

ne peut pas 
fonctionner 

A. La batterie est épuisée. 
B. installer la polarité de la pile 
en plus 
C. quelque chose recouvre la zone 
d'émission de la télécommande  
D. Il y a de l'eau ou de la saleté 

sur la télécommande 
E. Lieu d'utilisation inapproprié 

A. Merci de remplacer la pile. 
B. Veuillez insérer la pile 
correctement. 
C.Nettoyez ce qui bloque la zone 
d'émission 
D. Nettoyez l’eau ou les saletés sur la 
télécommande. 
E. Changer le lieu d'utilisation 

Remarque: 
Si les utilisateurs ne peuvent pas résoudre les problèmes ci-dessus grâce à la section Action 

recommandée, contactez le service clientèle de notre société. 

 

⬛ Spécifications  

Pression hydraulique du fournisseur d'eau 
(pression dynamique) 

0.7kgf/cm2- 7.5kgf/cm2 
(0.07Mpa.- 0,74Mpa.) 

Spécification 220—24OV AC 50 / 6OHz 
16OOW 

La longueur du cordon d'alimentation Environ 1m 

Environnement d'utilisation 0-404 

Débit d'eau 
Lavage arrière/ 

lavage avant 
0.42  1.2L/min (troisième vitesse applicable) 

Lavage purgatif 0,42 - 1,2L/min (troisième vitesse applicable) 

Puissance de chauffage instantanée maximale 18OOW 

Réglage de la température de l'eau de nettoyage Quatre vitesses: Éteint, basse, moyenne, haute 
(température ambiante - 394) 

Numéros de la buse 1 

N
et

to
ya

ge
 

Ajustement de la position de la buse 5ème position 

Massage pulsatif Allumer/Éteindre 

Lavage flottant Allumer/Éteindre 

Équipement 
de sécurité 

Protection contre la privation 
d'eau Capteur de contrôle de niveau d'eau 

Protection contre la surchauffe 
de l'eau 

Fusible thermique, interrupteur thermique, capteur de 
température d'eau 

C
on

fo
rt

ab
le

 

Chaleur 
préservation du 

piédestal 
bague 

Puissance de chauffage 
maximale 

doucement 

Réglage de la température Quatre vitesses:: Éteint, bas, moyen, haut 
(température ambiante - 390 C 

Équipement de sécurité Fusible thermique, interrupteur thermique 

Panneau de couverture 
Baisser lentement 

Anneau de piédestal 

Air chaud 

Séchoir flottant Allumer/Éteindre 

Volume maximum du 
ventilateur 

0,22m*/min 

Puissance de chauffage 
maximale 

3OOW 

Réglage de la température Quatre vitesses: Éteint, bas, moyen, haut 

équipement de sécurité Fusible thermique, interrupteur thermique 

Désodorisation Désodorisation intelligente désodorisation de l'ozone 

Remarque: le style de produit dans ce guide utilise l'objet défini comme référence. 
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⬛ Questions et réponses (suite)   

Asseyez-vous sur le capteur 

Conséquence Cause Action recommandée 

Appuyez sur la 
touche Nettoyer 
lorsqu'il n'est pas 
utilisé. Puis il lance 
sa fonction 

S'il y a quelque chose qui recouvre le 
capteur ou si le siège est humide. nettoyer l'eau ou la saleté de la zone du 

capteur 

Impossible d'activer la 
fonction de nettoyage 
même si les 
utilisateurs se sont 
pas assis sur le siège. 

La position actuelle ne peut pas 
répondre aux utilisateurs. 

Ajustez votre position 

Fonctions de séchage 

Conséquence Cause Action recommandée 

Le séchoir ne peut 
pas fonctionner 
lorsque les 
utilisateurs 
l'utilisent. 

La position actuelle ne peut pas 
répondre aux utilisateurs. 

Ajustez votre position et appuyez à 
nouveau sur Dryer. 

La télécommande 

Conséquence Cause Action recommandée 

La télécommande 

ne peut pas 
fonctionner 

A. La batterie est épuisée. 
B. installer la polarité de la pile 
en plus 
C. quelque chose recouvre la zone 
d'émission de la télécommande  
D. Il y a de l'eau ou de la saleté 

sur la télécommande 
E. Lieu d'utilisation inapproprié 

A. Merci de remplacer la pile. 
B. Veuillez insérer la pile 
correctement. 
C.Nettoyez ce qui bloque la zone 
d'émission 
D. Nettoyez l’eau ou les saletés sur la 
télécommande. 
E. Changer le lieu d'utilisation 

Remarque: 
Si les utilisateurs ne peuvent pas résoudre les problèmes ci-dessus grâce à la section Action 

recommandée, contactez le service clientèle de notre société. 

 

⬛ Spécifications  

Pression hydraulique du fournisseur d'eau 
(pression dynamique) 

0.7kgf/cm2- 7.5kgf/cm2 
(0.07Mpa.- 0,74Mpa.) 

Spécification 220—24OV AC 50 / 6OHz 
16OOW 

La longueur du cordon d'alimentation Environ 1m 

Environnement d'utilisation 0-404 

Débit d'eau 
Lavage arrière/ 

lavage avant 
0.42  1.2L/min (troisième vitesse applicable) 

Lavage purgatif 0,42 - 1,2L/min (troisième vitesse applicable) 

Puissance de chauffage instantanée maximale 18OOW 

Réglage de la température de l'eau de nettoyage Quatre vitesses: Éteint, basse, moyenne, haute 
(température ambiante - 394) 

Numéros de la buse 1 

N
et

to
ya

ge
 

Ajustement de la position de la buse 5ème position 

Massage pulsatif Allumer/Éteindre 

Lavage flottant Allumer/Éteindre 

Équipement 
de sécurité 

Protection contre la privation 
d'eau Capteur de contrôle de niveau d'eau 

Protection contre la surchauffe 
de l'eau 

Fusible thermique, interrupteur thermique, capteur de 
température d'eau 

C
on

fo
rt

ab
le

 

Chaleur 
préservation du 

piédestal 
bague 

Puissance de chauffage 
maximale 

doucement 

Réglage de la température Quatre vitesses:: Éteint, bas, moyen, haut 
(température ambiante - 390 C 

Équipement de sécurité Fusible thermique, interrupteur thermique 

Panneau de couverture 
Baisser lentement 

Anneau de piédestal 

Air chaud 

Séchoir flottant Allumer/Éteindre 

Volume maximum du 
ventilateur 

0,22m*/min 

Puissance de chauffage 
maximale 

3OOW 

Réglage de la température Quatre vitesses: Éteint, bas, moyen, haut 

équipement de sécurité Fusible thermique, interrupteur thermique 

Désodorisation Désodorisation intelligente désodorisation de l'ozone 

Remarque: le style de produit dans ce guide utilise l'objet défini comme référence. 
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⬛ Questions et réponses  

Les questions et réponses fournissent simplement l'aide générale. Le 
représentant du service après-vente ou l'électricien qualifié peut résoudre tous les 
problèmes électriques.Veuillez contacter le revendeur ou le grossiste si vous avez 
des questions concernant la garantie. 

Fonctions générales 

Conséquence Cause Action recommandée 

La machine ne fonctionne 
pas 

A. Coupure de courant 
B. Ne pas connecter la ligne électrique ou la 

prise sans électricité 
C. Fuite de la ligne électrique, le 

commutateur de protection n'est pas réinitialisé. 
D. Les utilisateurs ne touchent pas la zone 

du capteur de cercle. 

A. Attendre jusqu'à ce que le courant soit rétabli 
B. Branchez la prise ou vérifiez l'alimentation. 
C.  Appuyez sur la touche de restauration sur 

la brise. 
D. Touchez la zone du capteur de cercle. 

Pas d'eau dans le 
diffuseur 

A. Le cercle ne peut pas répondre aux utilisateurs. 

B. Vanne d'alimentation fermée ou tuyau plié. 
C. La vanne de purge est bouchée. 

A.  Ajustez votre position, et il ne peut pas y avoir 
d'obstacle, comme un pantalon, etc. entre la peau 
et le cercle. 

B. Couper le courant, éliminer le défaut 
de l'approvisionnement en eau, puis rallumez. 

C.  Nettoyez la vanne de purge conformément au 
guide d'installation. 

Fonctions de nettoyage 
Conséquence Cause Action recommandée 

Pas d'eau 
A. Alimentation en eau fermée 
B. Le capteur de siège ne 

répond pas aux utilisateurs. 

A. Ouvrez l'approvisionnement en eau. 
B. Regardez les informations d'activer le cercle 

sous les méthodes d'utilisations. 

La pression de 
rinçage est faible A. La vanne de purge est bouchée. 

B. La pression de 
l'approvisionnement en eau 
n'est pas suffisante. 

A. Examinez les informations de la vanne de 
purge propre. 

B. Améliorer la pression pour répondre aux 
exigences de la gamme de produits. 

L'eau dans la buse s'est 
arrêtée avant la fin du 
nettoyage A. Le capteur de siège ne peut 

pas répondre aux 
utilisateurs. 

A. Regardez le manuel de l'utilisateur 

L'eau s'écoule du côté de 
la buse 

La protection empêche une 
pression élevée à l'intérieur du 
produit. 

aucun 

⬛  Spécification (suite)  

Veuillez lire ce guide du propriétaire et faire particuliérement 
attention aux instructions concernant la maintenance et la propreté. 

Toutes les informations contenues dans ce guide sont basées sur les 
informations les plus récentes divulguées concernant le produit. Nous nous 
réservons le droit de modifier les fonctionnalités, le package ou les possibilités 
d'utilisation du produit sans préavis. 

⬛ Merci d’avoir choisi notre toilette intelligente. 

Une lumière LED bleue Veilleuse 

À l'intérieur de l'anneau du piédestal Capteur d'assise 

Sur le côté du noumenon Clavier assistant 

Anneau de piédestal, buse Matériel d'antibiose 

équipé Buse auto-nettoyante 

Définir diverses fonctions Télécommande 
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L'eau s'écoule du côté de 
la buse 

La protection empêche une 
pression élevée à l'intérieur du 
produit. 
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⬛  Spécification (suite)  

Veuillez lire ce guide du propriétaire et faire particuliérement 
attention aux instructions concernant la maintenance et la propreté. 

Toutes les informations contenues dans ce guide sont basées sur les 
informations les plus récentes divulguées concernant le produit. Nous nous 
réservons le droit de modifier les fonctionnalités, le package ou les possibilités 
d'utilisation du produit sans préavis. 

⬛ Merci d’avoir choisi notre toilette intelligente. 

Une lumière LED bleue Veilleuse 

À l'intérieur de l'anneau du piédestal Capteur d'assise 

Sur le côté du noumenon Clavier assistant 

Anneau de piédestal, buse Matériel d'antibiose 

équipé Buse auto-nettoyante 

Définir diverses fonctions Télécommande 
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⬛ Entretien et nettoyage  

D, nettoyer et remplacer la soupape de piégeage 
Veuillez nettoyer et remplacer la vanne de purge lorsque les utilisateurs constatent que 

la quantité de rinçage devient plus faible ou qu’aucun rinçage n’est possible. (La vanne de 
purge est installée dans le réservoir d’eau), veuillez vous reporter aux instructions de 
nettoyage du réservoir d’eau. 

E, la maintenance pour le stockage à long terme 
Les utilisateurs doivent vider l'eau interne de la toilette intelligente s'il y a un 

stockage longue durée. 
Débranchez le cordon d'alimentation, démolissez la coque de la céramique, fermez le robinet 

d'eau et replacez la coque. 

 
Remarque: 
1. Si les utilisateurs ne drainent pas l'eau interne et qu'il y a un stockage à long 

terme, l'eau résiduelle sera facilement congelée en hiver et se détériorera 
facilement en été.  

2. Si la canalisation d’alimentation en eau est gelée en hiver, n’utilisez pas la petite 
toilette immédiatement, les utilisateurs peuvent élever la température, puis 
l’utiliser après son dégel naturel. 

3. Si les utilisateurs utilisent les toilettes intelligentes après un stockage à long terme,  
ils doivent le nettoyez plusieurs fois et s'assurer que les tuyaux sont propres. 

4. Retirez la pile de la télécommande.

⬛ Schéma intégral  

 
 

Coussin 
 
 

Conseils de sécurité 
 
 

Buse 
Plaque signalétique 

Anneau de 
piédestal 
(antibiose) 

 
 
 

Poterie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bouton de commande: Tournez le bouton vers l'avant, lavage 
avant, tournez le bouton vers l'arrière, rotation arrière, 
appuyez sur le bouton pour arrêter. 

Conseils de sécurité 

Plaque signalétique 

Coussin 

Buse 

Anneau de piédestal 
(antibiose) 

Poterie 
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⬛ Entretien et nettoyage  
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Remarque: 
1. Si les utilisateurs ne drainent pas l'eau interne et qu'il y a un stockage à long 

terme, l'eau résiduelle sera facilement congelée en hiver et se détériorera 
facilement en été.  

2. Si la canalisation d’alimentation en eau est gelée en hiver, n’utilisez pas la petite 
toilette immédiatement, les utilisateurs peuvent élever la température, puis 
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3. Si les utilisateurs utilisent les toilettes intelligentes après un stockage à long terme,  
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Bouton de commande: Tournez le bouton vers l'avant, lavage 
avant, tournez le bouton vers l'arrière, rotation arrière, 
appuyez sur le bouton pour arrêter. 

Conseils de sécurité 

Plaque signalétique 

Coussin 

Buse 

Anneau de piédestal 
(antibiose) 

Poterie 
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⬛ Commande du bouton: Lavage arrière 

Une fois le corps humain assis, les toilettes fonctionnent 
dans un état non fonctionnel: 
Commencez Arrêt 
Tourner le bouton vers l'arrière jusqu'à entendre "drip" et démarrer le lavage 
arrière. Pressez le bouton pour entendre "drop" et arrêter le lavage arrière. 

 

 
 

Le lavage en continu s'arrête automatiquement après environ 3 minutes. 
 

⬛ Commande du bouton: Lavage avant 

 
Une fois le corps humain assis, les toilettes fonctionnent 
dans un état non fonctionnel: 

⬛ Entretien et nettoyage  

B. Démolissez les toilettes intelligentes pour nettoyer la coquille et la 
cuvette. 
Nettoyez le siège de la toilette intelligente: 

Débranchez le cordon d'alimentation et fermez le robinet d'eau.  
Essorez le chiffon le plus doux et nettoyez-le. 
Puis séchez-le avec un chiffon doux et sec .. 

 
 
 

 
 

Démolir la coquille et cercle pour le nettoyage: 
Pour nettoyer la saleté des angles invisibles, certains utilisateurs cassent la 

protection et le cercle, cette méthode abîmera le cablage interne et les composants. 
Veuillez contacter le personnel de maintenance professionnel pour le démolir et le 
remplacer. 

 
C. Nettoyer la buse 

Nettoyez l’effuseur et le tuyau à vent avec une brosse douce: 
Commencez 
Tournezle boutonvers l'avant jusqu'à 
entendre "drip" et commencer le 
lavage avant. 

Arrêt 
Appuyez sur le bouton jusqu'à entendre 
"drop" et arrêter le lavage avant. 

 Appuyez sur la touche Rear ou Female du clavier auxiliaire pour que l’effuseur s’allonge. 
 Les utilisateurs peuvent nettoyer la buse avec une brosse douce tachée d’eau. 
 L'effuseur sera rétracté en appuyant sur Stop, puis sur Dryer sur le clavier auxiliaire, le tuyau 

de vent sera allongé. 
 Les utilisateurs peuvent nettoyer le tuyau à vent avec une brosse douce humidifiée, puis 

appuyer sur Stop, le tuyau à vent sera rétracté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le lavage en continu s'arrête automatiquement après environ 3 minutes.. 
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⬛ Commande du bouton: Lavage arrière 
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Démolir la coquille et cercle pour le nettoyage: 
Pour nettoyer la saleté des angles invisibles, certains utilisateurs cassent la 

protection et le cercle, cette méthode abîmera le cablage interne et les composants. 
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C. Nettoyer la buse 

Nettoyez l’effuseur et le tuyau à vent avec une brosse douce: 
Commencez 
Tournezle boutonvers l'avant jusqu'à 
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Arrêt 
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 Les utilisateurs peuvent nettoyer la buse avec une brosse douce tachée d’eau. 
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Le lavage en continu s'arrête automatiquement après environ 3 minutes.. 
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⬛ Entretien et nettoyage  

 
A. Nettoyage général 

Pour obtenir le meilleur effet possible, rappelez-vous des articles 
suivants lors de la maintenance de votre produit: 

Important! Ne nettoyez pas la coque du siège (y compris la 
télécommande) directement à l’eau. 

 Test: Commencez par tester sur un endroit peu visible de la coque en utilisant le 
liquide de lavage. Si le liquide de lavage n’endommage pas la surface de la 
coque, utilisez-le sur toute la surface. 

 Ne trempez pas le produit dans le liquide de lavage. 
 Évitez d'utiliser des matériaux rugueux: utilisez du savon et une éponge humide 

ou du coton, ne nettoyez pas la surface avec des matériaux rugueux, tels que: 
brosse, tampon à récurer, etc. (en particulier le capteur de la zone infrarouge) 

 récurer: Veuillez récurer la surface avec un chiffon humide après avoir mis le 
liquide de lavage, puis nettoyez le liquide de lavage et la saleté. 

 Gardez la zone du capteur propre: Les utilisateurs peuvent récurer la coque avec 
un chiffon imbibé de liquide neutre. Ne pas utiliser le liquide de lavage qui pourrait 
nettoyer un sol souillé, de poudre à polir, d'huile, de substance acide ou alcaline. 
Ne vaporisez pas le parfum d'ambiance, le désinfectant ou le solvant organic 
remplis de désodorisant et de nettoyant directement sur la zone du capteur. 

Nettoyer le cercle 
  Évitez le nettoyant abrasif et le désinfectant dans la bombe aérosol. 

 
Conseils d'entretien 

Nettoyez le cercle avec une éponge douce 
et humide ou un tissu imbibé avec le 
mélange liquide qui se fixe avec du 
détergent et de l'eau, ou tout nettoyant 
approprié pour le cercle. Ensuite, épongez-
le doucement et laissez-le sécher 
naturellement. 

 
  Afin de ne pas endommager le surface, ne laissez pas de produits 

chimiques corrosifs ou de produits cosmétiques (tels que du vernis à ongles 
ou de la lotion après-rasage) en contact avec le cercle. 

Remarque: La garantie sera invalide si les utilisateurs ne suivent pas ces instructions de nettoyage.  
Remarque:  Le succès de la procédure de nettoyage dépend des facteurs suivants: tels que: la dureté 
et la température de l’eau, la quantité exacte de composant utilisé, le changement de procédure de 
nettoyage et l’état du produit   qui  sera nettoyé.  En raison de la modification  de ces facteurs, notre 
société peut   ne pas   garantir  la validité des  règles mentionnées ..

⬛ Commande du bouton: Séchage à l'air chaud 

Une fois le corps humain assis, les toilettes 
fonctionnent dans un état non fonctionnel: 
Commencez 
Double-cliquez rapidement sur le 
bouton (1 seconde) jusqu'à entendre 
"drop" et commencez le séchage à l'air 
chaud. 

Arrêter 
Appuyez sur le bouton jusqu'à 
entendre "drop" et arrêtez le 
séchage. 

Le lavage continue s'arrêtera automatiquement après 3 
minutes. 

⬛ Commande du bouton: Rinçage 

Une fois le corps humain assis, les toilettes fonctionnent 
dans un état non fonctionnel: 
Chasse d'eau 
Appuyez sur le bouton et lorsque vous entendez "drip", tirez la chasse d'eau. 

Appuyez à nouveau sur le bouton dans les 15 secondes qui suivent. La 
fonction de chasse d'eau des toilettes ne démarre pas. 
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Ne vaporisez pas le parfum d'ambiance, le désinfectant ou le solvant organic 
remplis de désodorisant et de nettoyant directement sur la zone du capteur. 

Nettoyer le cercle 
  Évitez le nettoyant abrasif et le désinfectant dans la bombe aérosol. 

 
Conseils d'entretien 

Nettoyez le cercle avec une éponge douce 
et humide ou un tissu imbibé avec le 
mélange liquide qui se fixe avec du 
détergent et de l'eau, ou tout nettoyant 
approprié pour le cercle. Ensuite, épongez-
le doucement et laissez-le sécher 
naturellement. 

 
  Afin de ne pas endommager le surface, ne laissez pas de produits 

chimiques corrosifs ou de produits cosmétiques (tels que du vernis à ongles 
ou de la lotion après-rasage) en contact avec le cercle. 

Remarque: La garantie sera invalide si les utilisateurs ne suivent pas ces instructions de nettoyage.  
Remarque:  Le succès de la procédure de nettoyage dépend des facteurs suivants: tels que: la dureté 
et la température de l’eau, la quantité exacte de composant utilisé, le changement de procédure de 
nettoyage et l’état du produit   qui  sera nettoyé.  En raison de la modification  de ces facteurs, notre 
société peut   ne pas   garantir  la validité des  règles mentionnées ..

⬛ Commande du bouton: Séchage à l'air chaud 

Une fois le corps humain assis, les toilettes 
fonctionnent dans un état non fonctionnel: 
Commencez 
Double-cliquez rapidement sur le 
bouton (1 seconde) jusqu'à entendre 
"drop" et commencez le séchage à l'air 
chaud. 

Arrêter 
Appuyez sur le bouton jusqu'à 
entendre "drop" et arrêtez le 
séchage. 

Le lavage continue s'arrêtera automatiquement après 3 
minutes. 

⬛ Commande du bouton: Rinçage 

Une fois le corps humain assis, les toilettes fonctionnent 
dans un état non fonctionnel: 
Chasse d'eau 
Appuyez sur le bouton et lorsque vous entendez "drip", tirez la chasse d'eau. 

Appuyez à nouveau sur le bouton dans les 15 secondes qui suivent. La 
fonction de chasse d'eau des toilettes ne démarre pas. 
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⬛ La notice d'utilisation de la télécommande 

A. La télécommande communique avec les toilettes 
La télécommande contrôle les toilettes en envoyant des signaux sans fil. Le plus 
proche elle 
est des toilettes, plus le signal est fort. Veuillez sélectionner l'emplacement 
d'installation. 

B. Lorsque la télécommande est remplacée, le signal doit être 
reconfiguré 
Lorsque la télécommande est perdue ou endommagée, la nouvelle télécommande 
doit être reliée aux toilettes. Sinon, la télécommande ne peut pas être utilisée. 
Les méthodes d'appariement sont les suivantes: 

1 redémarrez les toilettes et attendez que le bouton latéral s'allume; 
2. appuyez sur le bouton d'arrêt de la télécommande; 
3. appuyez rapidement sur le bouton 5 fois; 
4. Appuyez sur le bouton d'arrêt de la 
télécommande jusqu'à entendre «drop», cela 
signifie que l'appairage est réussi. Si aucun son ne 
se produit, remplacez la pile de la télécommande et 
réessayez. 

C. Touche de mise hors tension 
Appuyez sur cette touche, la télécommande éteindra l'écran, et passera en mode 
économie d'énergie. 
Si la télécommande est utilisée dans les 3 minutes, l'écran s'éteindra automatiquement et la 
télécommande passera en mode d'économie d'énergie. 

D. Touche d'arrêt 
Elle peut arrêter le lavage arrière, avant, purge et le séchage à l'air chaud. 

E. Utiliser et remplacer la pile de la télécommande 
a. Les télécommandes utilisent 3 piles alcalines Section 7. 
b. Lorsque la distance de la télécommande devient plus courte, veuillez changer la pile à temps. 

 
1. Les pôles positif et négatif de la batterie doivent être conformes aux indications sur la 
télécommande. 
2, les anciennes et les nouvelles piles ne peuvent pas être mélangées. 
3. Utilisez des piles alcalines.4, retirez la pile si vous ne l'utilisez pas pendant longtemps. 
Remarques: 
Ne placez pas la télécommande à un endroit où le liquide peut être directement pulvérisé ou où 
elle risque d'être trempée dans le liquide. 

 
Ne placez pas l'appareil autour des petits appareils tels que des téléphones portables et du sèche-
cheveux électrique, afin de ne pas perturber l'utilisation normale de la télécommande. 

 
N'appliquez pas de force externe sur la zone clé de la télécommande. 

 
Une fois la télécommande utilisée, vous devez la replacer sur son support. Lors de l'utilisation 
du processus, évitez de faire tomber la télécommande, sinon cela endommagerait le contrôle 
à distance

⬛ Commande du bouton: Régulation de la température 
de l'eau 

Pendant le lavage: Augmenter la température 
Tourner le bouton à 45 degrés, 
le tenir pendant 2 secondes jusqu'à 
entendre "drip", la température de 
l'eau est augmentée. 

Diminuer la température 
Tourner le bouton à 45 degrés dans 
l'autre sens, le tenir pendant 2 
secondes jusqu'à entendre "drip", la 
température de l'eau est réduite; 

⬛ Commande du bouton: Régulation de la température 
de l'air 

Pendant le séchage: Augmenter la température 
Tourner le bouton à 45 degrés, 
le tenir pendant 2 secondes jusqu'à 
entendre "drip", la température de 
l'eau est augmentée. 

Diminuer la température 
Tourner le bouton à 45 degrés dans 
l'autre sens, le tenir pendant 2 
secondes jusqu'à entendre "drip", la 
température de l'eau est réduite; 
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Une fois la télécommande utilisée, vous devez la replacer sur son support. Lors de l'utilisation 
du processus, évitez de faire tomber la télécommande, sinon cela endommagerait le contrôle 
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⬛ Commande du bouton: Régulation de la température 
de l'eau 

Pendant le lavage: Augmenter la température 
Tourner le bouton à 45 degrés, 
le tenir pendant 2 secondes jusqu'à 
entendre "drip", la température de 
l'eau est augmentée. 

Diminuer la température 
Tourner le bouton à 45 degrés dans 
l'autre sens, le tenir pendant 2 
secondes jusqu'à entendre "drip", la 
température de l'eau est réduite; 

⬛ Commande du bouton: Régulation de la température 
de l'air 

Pendant le séchage: Augmenter la température 
Tourner le bouton à 45 degrés, 
le tenir pendant 2 secondes jusqu'à 
entendre "drip", la température de 
l'eau est augmentée. 

Diminuer la température 
Tourner le bouton à 45 degrés dans 
l'autre sens, le tenir pendant 2 
secondes jusqu'à entendre "drip", la 
température de l'eau est réduite; 
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⬛  Fonctions de la veilleuse 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remarque:  

Lorsque vous allumez la veilleuse, un indicateur est allumé 
sur les toilettes assises. Lorsque vous éteignez la veilleuse, le 
témoin s'éteint sur les toilettes. 

 
⬛  Fonctions économie d'énergie  
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⬛ Commande du bouton: Régulation de la température du siègeon 

Lorsque le corps humain n'est pas assis, les toilettes 
fonctionnent dans un état non fonctionnel: 
Augmenter la température  Diminuer la température 

 

 
 
 

 
Réglez le siège sans chauffage en été 

La température du siège se règle sur 4 niveaux, éteinte, basse, moyenne, élevée, 
réduisez la température trois fois et le siège cessera de chauffer. 

 

⬛ Commande du bouton: Veilleusede nuit 

Lorsque le corps humain n'est pas assis, les toilettes 
fonctionnent dans un état non fonctionnel: 
Commencez  Arrêt 
Double clic rapide (dans les 1sec),  Double clic rapide (dans les 1sec), 
entendre "drip", allumer la veilleuse.  entendre "drip", éteindre la veilleuse. 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Remarque: 

Lorsque vous éteignez le mode économie d'énergie, l'icône  
de l'écran LCD disparaîtra automatiquement. 

2 Appuyez sur , la veilleuse s'allume, appuyez à nouveau sur , la veilleuse 
s'éteint. 

Lumière: ON 

2 Appuyez sur , l'économie d'énergie s'active, appuyez de nouveau sur , 
l'économie d'énergie s'éteint. 

enregistrer : 
ON 

Tournez le bouton de 45 degrés pendant 2 
secondes dans jusqu’á entendre le „drop” la 
température du siége est augmentée 

Tournez le bouton de 45 degrés pendant 2 secondes 
dans jusqu’á entendre le „drip” la température du siége 
est réduite 
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⬛ Commande du bouton: Régulation de la température du siègeon 

Lorsque le corps humain n'est pas assis, les toilettes 
fonctionnent dans un état non fonctionnel: 
Augmenter la température  Diminuer la température 

 

 
 
 

 
Réglez le siège sans chauffage en été 

La température du siège se règle sur 4 niveaux, éteinte, basse, moyenne, élevée, 
réduisez la température trois fois et le siège cessera de chauffer. 

 

⬛ Commande du bouton: Veilleusede nuit 

Lorsque le corps humain n'est pas assis, les toilettes 
fonctionnent dans un état non fonctionnel: 
Commencez  Arrêt 
Double clic rapide (dans les 1sec),  Double clic rapide (dans les 1sec), 
entendre "drip", allumer la veilleuse.  entendre "drip", éteindre la veilleuse. 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Remarque: 

Lorsque vous éteignez le mode économie d'énergie, l'icône  
de l'écran LCD disparaîtra automatiquement. 

2 Appuyez sur , la veilleuse s'allume, appuyez à nouveau sur , la veilleuse 
s'éteint. 

Lumière: ON 

2 Appuyez sur , l'économie d'énergie s'active, appuyez de nouveau sur , 
l'économie d'énergie s'éteint. 

enregistrer : 
ON 

Tournez le bouton de 45 degrés pendant 2 
secondes dans jusqu’á entendre le „drop” la 
température du siége est augmentée 

Tournez le bouton de 45 degrés pendant 2 secondes 
dans jusqu’á entendre le „drip” la température du siége 
est réduite 
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⬛ Schéma de clé à distance  

 
 
 
 

Touche de 
réglage des 
paramètres 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bouton activer / 
désactiver la fonction de 
retournement 
automatique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

⬛ Fonction massage par pulsations  
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Pendant le lavage, appuyez sur la touche , l'intensité du lavage changera de 
périodicité. 
Appuyez à nouveau sur la touche pour arrêter la fonction de massage pulsé. 

 
Remarque 

La fonction massage par pulsations ne peut être utilisée que 
pendant les opérations de lavage arrière, de lavage avant et de 
lavage par purge; son utilisation individuelle serait inefficace. 

 
 
 
 
 

Touche 
d'arrêt 

 
 
 
 
 

_ _ _ _ 

 
 
 
 
 
_ _ _ _ _ _ 

  

⬛ Fonction d'air chaud 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

3. Appuyez sur la touche  
pour commencer le séchage 
Appuyez sur Function 

 
 
 
 
 
 

 2.Appuyez sur la touche <> pour 
définir le bon paramètre 

 
 
 
 
 

Appuyez sur la touche  pour commencer 
la fonction de séchage, appuyez à nouveau sur 

la touche  pour activer la fonction de séchage 
flottant 

  
 

 
Remarque: 

 
 

  

Télécommande multifonctions 
 

1. Après avoir démarré la fonction de séchage, vous ne pouvez l'arrêter qu'en appuyant sur la touche Stop. 
2. Après le démarrage de la fonction de séchage, les fonctions de lavage arrière, de lavage avant et de lavage par 
purge seront verrouillées; il ne peut être passer à une autre fonction qu'après avoir appuyé sur la touche Stop. 
3. La température du séchage peut être réglée sur arrêt, basse, moyenne et élevée.  
4. En mode de séchage, appuyer sur le bouton d'arrêt ouvrira la désodorisation à l'ozone, le temps 
écoulé, le désodorisant s’éteint automatiquement. 

Bouton Allumer / éteindre la 
veilleuse 

 
Touche de lavage manuel 

 
Activer / désactiver la fonction de 

sauvegarde d'électricité 

Bouton activer / 
désactiver la fonction 

de retournement 
automatique 

Bouton de source 
d'alimentation 

électrique 
 
 
 
 
 
 
 

Touche de réglage des 
paramètres 

 
 
 

 
 
 

Touche d'arrêt 

Bouton de lavage avant 
 
 
 
 
Bouton de lavage 
arrière 
 
 
Massage pulsatif 
 
 
Bouton lavage par 
purge 
 
Touche de réglage de 
la température de la 
bague de piédestal 
 
Chaud 
Bouton de séchage à 
l'air 

Arrière: TEMP 

Afficher la fonction 
actuelle 

 
 

Affichage d'option 
 

Température 
 

Intensité de l'eau 
 

Position de lavage 

Indicateur d'émission 
infrarouge 
 
Mode économie d'énergie 
 
Rinçage automatique 
 
Flip automatique 

Arrière: TEMP 

 

Pulsation: on 
 

Sécher à l'air libre: 
Temp 
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⬛ Schéma de clé à distance  
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⬛ Fonction massage par pulsations  
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Pendant le lavage, appuyez sur la touche , l'intensité du lavage changera de 
périodicité. 
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Remarque 
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pendant les opérations de lavage arrière, de lavage avant et de 
lavage par purge; son utilisation individuelle serait inefficace. 

 
 
 
 
 

Touche 
d'arrêt 

 
 
 
 
 

_ _ _ _ 

 
 
 
 
 
_ _ _ _ _ _ 

  

⬛ Fonction d'air chaud 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

3. Appuyez sur la touche  
pour commencer le séchage 
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 2.Appuyez sur la touche <> pour 
définir le bon paramètre 

 
 
 
 
 

Appuyez sur la touche  pour commencer 
la fonction de séchage, appuyez à nouveau sur 

la touche  pour activer la fonction de séchage 
flottant 

  
 

 
Remarque: 

 
 

  

Télécommande multifonctions 
 

1. Après avoir démarré la fonction de séchage, vous ne pouvez l'arrêter qu'en appuyant sur la touche Stop. 
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Touche de lavage manuel 

 
Activer / désactiver la fonction de 

sauvegarde d'électricité 

Bouton activer / 
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Touche de réglage des 
paramètres 

 
 
 

 
 
 

Touche d'arrêt 

Bouton de lavage avant 
 
 
 
 
Bouton de lavage 
arrière 
 
 
Massage pulsatif 
 
 
Bouton lavage par 
purge 
 
Touche de réglage de 
la température de la 
bague de piédestal 
 
Chaud 
Bouton de séchage à 
l'air 

Arrière: TEMP 

Afficher la fonction 
actuelle 

 
 

Affichage d'option 
 

Température 
 

Intensité de l'eau 
 

Position de lavage 

Indicateur d'émission 
infrarouge 
 
Mode économie d'énergie 
 
Rinçage automatique 
 
Flip automatique 

Arrière: TEMP 

 

Pulsation: on 
 

Sécher à l'air libre: 
Temp 
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⬛ Diagramme simplifié des touches de la 
télécommande  

 
 
 
 
 
 

⬛ Préparations  pour la première utilisation  
 
 

□  Connectez le tuyau d'entrée, ouvrez le coke d'arrêt d'eau et branchez le courant.   

□  Assurez-vous que les piles de la télécommande soient correctement installées.  

□  Assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve devant le produit.  

□  Attendez que le noyau ait fini de s'auto-nettoyer, durant lequel le son du moteur électrique en rotation et de 
l'eau qui coule peuvent être entendus, et cela est normal. La vérification automatique durerait 30 secondes. 

 
 
 
 □  Lors de la première utilisation, tous les paramètres sont réglés en mode usine. .  

 Température de l'anneau du piédestal:de  Mode économie d'énergie: de  la fonction de rinçage automatique: activée  

Température de l'air: moyenne  Veilleuse: éteinte  Fonction de désodorisation automatique: activée 

⬛ Fonction de purge  

. 

⬛ Fonction de lavage flottant  

Pendant le lavage arrière, le lavage avant et le lavage par purge, appuyez sur la touche @ *"*> , la position de lavage 
changera de périodicité.  Appuyez à nouveau sur la touche '3J @0  pour arrêter la fonction de lavage flottant. 

5 Appuyez sur la 
touche 

d'alimentation  
OFF 

4 Pendant le 
rinçage, 
appuyez sur la 

touche  
pour arrêter le 
rinçage 

2 Pendant le rinçage, appuyez sur la touche  pour choisir parmi les 
trois paramètres de lavage arrière. Le paramètre choisi sera noir dans 
l'icône correspondante 
 Température de l'eau: éteinte - basse - moyenne - élevée (température 
ambiante ~ 40 ° C) 
 Intensité du débit: faible-moyenne-élevée 
Position le lavage 1-2-3-4-5 

3 Appuyez sur la touche 
<> pour définir le 
paramètre approprié. 

1 Appuyez sur la 

touche  pour lancer 
le lavage selon le 
mode indiqué sur 
l’écran à cristaux 
liquides. Appuyez à 
nouveau sur la touche 

 pour lancer le 
lavage en mode 
flottant, appuyez sur la 

touche  une fois de 
plus pour arrêter le 
lavage. 

Purge: TEMP 

Purge: TEMP 

Touche enregistrer 
Appuyez sur cette touche pour que le 
produit passe en mode économie 
d’énergie, appuyez sur cette 
touche encore une fois, quittera le mode 
économie d’énergie. 
 
Touche Chasse 
Appuyez sur cette touche pour rincer la 
cuvette. 
 
Touche Pulse La fonction de massage 
devrait démarrer 
lors de l'utilisation de la fonction de lavage 
arrière, de lavage avant, de lavage par 
purge. 
Appuyez sur cette touche pour 
commencer la fonction de lavage 
massant. 
 
Touche arrière 
Appuyez sur cette touche pour lancer la 
fonction 
de lavage arrière. La température de 
l'eau, l'intensité 
du lavage, la position de lavage peuvent 
être ajustés à l'aide de la touche option. 
Appuyez à nouveau sur cette touche pour 
entrer dans la fonction de lavage flottant.. 
 
Touche avant Appuyez sur cette touche 
pour lancer le lavage avant. 
de lavage arrière. La température de 
l'eau, l'intensité 
du lavage, la position de lavage peuvent 
être ajustés à l'aide de la touche option. 
Appuyez à nouveau sur cette touche pour 
accéder à la fonction de lavage flottant. 
 
Touche purge 
Appuyez sur cette touche pour lancer la 
fonction de lavage avant, la fonction de 
lavage par purge, la fonction de lavage 
arrière et la fonction air chaud. 

Touche Stop Appuyez sur cette touche 
pour arrêter le lavage et le séchage. 
 
Touche Siège Appuyez sur cette touche, 
puis sur les touches de réglage de la 
température pour régler la température du 
siège. 
 
Touche séchage 
Appuyez sur cette touche pour lancer la 
fonction de séchage, la température de 
l'air peut être réglée à l'aide des touches 
de réglage de la température. Appuyez à 
nouveau sur cette touche pour entrer dans 
la fonction de séchage flottant. 
 
Touches de réglage de la température 
En mode température, mode séchage et 
mode lavage, appuyez sur les deux 
touches pour régler la température 
 
 
 
 
Touches de réglage de l'intensité En 
mode lavage, appuyez sur les deux 
touches pour régler l'intensité du lavage. 
 
 
 
Touches de réglage de la position En 
mode lavage, appuyez sur les deux 
touches, 
la position de lavage peut être ajustée. 
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□  Connectez le tuyau d'entrée, ouvrez le coke d'arrêt d'eau et branchez le courant.   

□  Assurez-vous que les piles de la télécommande soient correctement installées.  

□  Assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve devant le produit.  

□  Attendez que le noyau ait fini de s'auto-nettoyer, durant lequel le son du moteur électrique en rotation et de 
l'eau qui coule peuvent être entendus, et cela est normal. La vérification automatique durerait 30 secondes. 

 
 
 
 □  Lors de la première utilisation, tous les paramètres sont réglés en mode usine. .  

 Température de l'anneau du piédestal:de  Mode économie d'énergie: de  la fonction de rinçage automatique: activée  

Température de l'air: moyenne  Veilleuse: éteinte  Fonction de désodorisation automatique: activée 

⬛ Fonction de purge  

. 

⬛ Fonction de lavage flottant  

Pendant le lavage arrière, le lavage avant et le lavage par purge, appuyez sur la touche @ *"*> , la position de lavage 
changera de périodicité.  Appuyez à nouveau sur la touche '3J @0  pour arrêter la fonction de lavage flottant. 

5 Appuyez sur la 
touche 

d'alimentation  
OFF 

4 Pendant le 
rinçage, 
appuyez sur la 

touche  
pour arrêter le 
rinçage 

2 Pendant le rinçage, appuyez sur la touche  pour choisir parmi les 
trois paramètres de lavage arrière. Le paramètre choisi sera noir dans 
l'icône correspondante 
 Température de l'eau: éteinte - basse - moyenne - élevée (température 
ambiante ~ 40 ° C) 
 Intensité du débit: faible-moyenne-élevée 
Position le lavage 1-2-3-4-5 

3 Appuyez sur la touche 
<> pour définir le 
paramètre approprié. 

1 Appuyez sur la 

touche  pour lancer 
le lavage selon le 
mode indiqué sur 
l’écran à cristaux 
liquides. Appuyez à 
nouveau sur la touche 

 pour lancer le 
lavage en mode 
flottant, appuyez sur la 

touche  une fois de 
plus pour arrêter le 
lavage. 

Purge: TEMP 

Purge: TEMP 

Touche enregistrer 
Appuyez sur cette touche pour que le 
produit passe en mode économie 
d’énergie, appuyez sur cette 
touche encore une fois, quittera le mode 
économie d’énergie. 
 
Touche Chasse 
Appuyez sur cette touche pour rincer la 
cuvette. 
 
Touche Pulse La fonction de massage 
devrait démarrer 
lors de l'utilisation de la fonction de lavage 
arrière, de lavage avant, de lavage par 
purge. 
Appuyez sur cette touche pour 
commencer la fonction de lavage 
massant. 
 
Touche arrière 
Appuyez sur cette touche pour lancer la 
fonction 
de lavage arrière. La température de 
l'eau, l'intensité 
du lavage, la position de lavage peuvent 
être ajustés à l'aide de la touche option. 
Appuyez à nouveau sur cette touche pour 
entrer dans la fonction de lavage flottant.. 
 
Touche avant Appuyez sur cette touche 
pour lancer le lavage avant. 
de lavage arrière. La température de 
l'eau, l'intensité 
du lavage, la position de lavage peuvent 
être ajustés à l'aide de la touche option. 
Appuyez à nouveau sur cette touche pour 
accéder à la fonction de lavage flottant. 
 
Touche purge 
Appuyez sur cette touche pour lancer la 
fonction de lavage avant, la fonction de 
lavage par purge, la fonction de lavage 
arrière et la fonction air chaud. 

Touche Stop Appuyez sur cette touche 
pour arrêter le lavage et le séchage. 
 
Touche Siège Appuyez sur cette touche, 
puis sur les touches de réglage de la 
température pour régler la température du 
siège. 
 
Touche séchage 
Appuyez sur cette touche pour lancer la 
fonction de séchage, la température de 
l'air peut être réglée à l'aide des touches 
de réglage de la température. Appuyez à 
nouveau sur cette touche pour entrer dans 
la fonction de séchage flottant. 
 
Touches de réglage de la température 
En mode température, mode séchage et 
mode lavage, appuyez sur les deux 
touches pour régler la température 
 
 
 
 
Touches de réglage de l'intensité En 
mode lavage, appuyez sur les deux 
touches pour régler l'intensité du lavage. 
 
 
 
Touches de réglage de la position En 
mode lavage, appuyez sur les deux 
touches, 
la position de lavage peut être ajustée. 
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■ Température de l'eau  Fonction de réglage ■ Fonction de lavage arrière  
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Remarque: 

 

 

 
 

La température de l'eau peut être réglée sur OFF, 1, 2, 3.  Lorsqu'il est réglé sur 
OFF, l’eau ne sera pas chauffée pendant l'exécution de la fonction de rinçage. 

 

■ Fonction de chauffage par anneau du piédestal  

 

 
 
 
 
 

■ Fonction de lavage frontal  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

Remarque: 

 
Appuyez sur la touche <>  pour définir la 
valeur appropriée . 

 
Appuyez sur la touche  
pour accéder à l’interface 
de réglage de la sonnerie 
du piédestal. 

Appuyez sur  pour arrêter 
le réglage. 

 
 
 
 

 

 

  
  

La température de l’anneau du piédestal peut être réglée sur OFF, FAIBLE, 
MOYEN et ÉLEVÉ, quatre vitesses. Lorsque vous placez l’option en position 
OFF, cela signifie que la fonction de chauffage de l'anneau du piédestal est 
arrêtée. 

 
 

1 Appuyez longuement sur la touche , télécommande activée. La 
boîte à cristaux liquides s’allume et affiche le réglage de la 
température de l’eau 

Appuyez sur la touche  pour 
terminer le réglage de la 
température de l'eau. Appuyez sur <> pour définir la valeur 

appropriée 

Siège: Temp 

eau: TEMP 

5 Appuyez sur la touche 

d'alimentation  pour 
éteindre 

4 Pendant le rinçage, 
appuyez sur la touche  
pour arrêter le 
rinçage. 

Arrière: TEMP 

1 Appuyez sur la touche 

, commencer le 
lavage avec 
le mode présent 
dans l'écran 
à cristaux liquides. 
Appuyez 
à nouveau sur la touche 

 pour lancer le 
lavage, appuyez sur la 

touche  une fois de 
plus pour arrêter le 
lavage. 

2 Pendant le rinçage, appuyez sur la touche  pour choisir parmi les trois 
paramètres de lavage arrière. Le paramètre choisi serait noir dans l'icône 
correspondante.  
Température de l'eau: éteint-bas-moyen-élevé (température ambiante ~ 40 ° C)  
Intensité du défaut: faible-moyen-élevé  
Position de lavage: 1-2-3-4-5 

3 Appuyez sur la touche <> pour définir le paramètre approprié. 

4 Pendant le rinçage, 
appuyez sur la touche  
pour arrêter le 
rinçage. 

2 Pendant le rinçage, appuyez sur la touche  pour choisir parmi les 
trois paramètres de lavage arrière. Le paramètre choisi serait noir dans l'icône 
correspondante.  
Température de l'eau: éteint-bas-moyen-élevé (température ambiante ~ 40 ° C) 
Intensité du défaut: faible-moyen-élevé 
Position de lavage: 1-2-3-4-5 

1 Appuyez sur la 

touche , 
commencer le lavage 
avec le mode présent 
dans l'écran 
à cristaux liquides. 
Appuyez 
à nouveau sur la 

touche  pour 
lancer le lavage, 
appuyez sur la touche 

 une fois de plus 
pour arrêter le lavage. 

3 Appuyez sur la touche <> pour définir le paramètre 
approprié. 

De face: 
TEMP 
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Remarque: 

 

 

 
 

La température de l'eau peut être réglée sur OFF, 1, 2, 3.  Lorsqu'il est réglé sur 
OFF, l’eau ne sera pas chauffée pendant l'exécution de la fonction de rinçage. 

 

■ Fonction de chauffage par anneau du piédestal  

 

 
 
 
 
 

■ Fonction de lavage frontal  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

Remarque: 

 
Appuyez sur la touche <>  pour définir la 
valeur appropriée . 

 
Appuyez sur la touche  
pour accéder à l’interface 
de réglage de la sonnerie 
du piédestal. 

Appuyez sur  pour arrêter 
le réglage. 

 
 
 
 

 

 

  
  

La température de l’anneau du piédestal peut être réglée sur OFF, FAIBLE, 
MOYEN et ÉLEVÉ, quatre vitesses. Lorsque vous placez l’option en position 
OFF, cela signifie que la fonction de chauffage de l'anneau du piédestal est 
arrêtée. 

 
 

1 Appuyez longuement sur la touche , télécommande activée. La 
boîte à cristaux liquides s’allume et affiche le réglage de la 
température de l’eau 

Appuyez sur la touche  pour 
terminer le réglage de la 
température de l'eau. Appuyez sur <> pour définir la valeur 

appropriée 

Siège: Temp 

eau: TEMP 

5 Appuyez sur la touche 

d'alimentation  pour 
éteindre 

4 Pendant le rinçage, 
appuyez sur la touche  
pour arrêter le 
rinçage. 

Arrière: TEMP 

1 Appuyez sur la touche 

, commencer le 
lavage avec 
le mode présent 
dans l'écran 
à cristaux liquides. 
Appuyez 
à nouveau sur la touche 

 pour lancer le 
lavage, appuyez sur la 

touche  une fois de 
plus pour arrêter le 
lavage. 

2 Pendant le rinçage, appuyez sur la touche  pour choisir parmi les trois 
paramètres de lavage arrière. Le paramètre choisi serait noir dans l'icône 
correspondante.  
Température de l'eau: éteint-bas-moyen-élevé (température ambiante ~ 40 ° C)  
Intensité du défaut: faible-moyen-élevé  
Position de lavage: 1-2-3-4-5 

3 Appuyez sur la touche <> pour définir le paramètre approprié. 

4 Pendant le rinçage, 
appuyez sur la touche  
pour arrêter le 
rinçage. 

2 Pendant le rinçage, appuyez sur la touche  pour choisir parmi les 
trois paramètres de lavage arrière. Le paramètre choisi serait noir dans l'icône 
correspondante.  
Température de l'eau: éteint-bas-moyen-élevé (température ambiante ~ 40 ° C) 
Intensité du défaut: faible-moyen-élevé 
Position de lavage: 1-2-3-4-5 

1 Appuyez sur la 

touche , 
commencer le lavage 
avec le mode présent 
dans l'écran 
à cristaux liquides. 
Appuyez 
à nouveau sur la 

touche  pour 
lancer le lavage, 
appuyez sur la touche 

 une fois de plus 
pour arrêter le lavage. 

3 Appuyez sur la touche <> pour définir le paramètre 
approprié. 

De face: 
TEMP 
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• Fontos biztonsági figyelmeztetés

Kérjük, tartsa meg ezt az útmutatót
Figyelmeztetés: áramütés, tűz és személyi sérülés veszélye
áll fenn. Ezt a terméket biztonságosan földelni kell, és speciális
földelt megszakítóhoz vagy szivárgásvédőhöz kell csatlakoztatni - az
elektromos áramellátás adatai: 220-240V AC, 50/60Hz, 10 A.
Figyelmeztetés: az áramütés veszélye vagy a termék károsodásának
kockázata áll fenn. Ne permetezzen vizet közvetlenül a termékre.

Fontos! A termék károsodásának kockázata áll fenn.
Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol fennáll annak a
veszélye, hogy vízzel permetezik.

Fontos! A termék károsodásának kockázata áll fenn. A terméket ne szerelje
fel nedves környezetben, mert a gőz a termék felületén kondenzálódhat.

Kérjük, győződjön meg arról, hogy a használat közben az elégséges szellőztetés
biztosítható, hogy elkerülje az elektronikus egység károsodását.

Fontos! A termék károsodásának és vagyoni kár kockázata áll fenn.
Ha a csővezetéket erőszakosan meglöki vagy húzza, az vízszivárgást okozhat.

Fontos! A termék károsodásának kockázata áll fenn. Ne
gyakoroljon túl nagy nyomást a fúvókára, különben a termék megsérülhet.

Fontos! A termék károsodásának kockázata áll fenn. Gondoskodjon
a megfelelő hőellátásról a csővezeték azon szakaszain, ahol a víz lefagyhat. A
maradék víz télen megfagyhat a tárolás közben. Mielőtt újra
felszereli vagy használná a terméket, győződjön meg róla, hogy
az felmelegedett szobahőmérsékletre.

Fontos! A termék károsodásának kockázata áll fenn. Ne kezdje el

használni a terméket annak felszerelésének befejezése előtt, különben
károsodhat a termék.

Figyelem: A termikus védőeszköz meghibásodhat a tárolás és a szállítás
során, ami a termék üzemképtelenségét okozhatja. Mielőtt
újratelepítené vagy használná, győződjön meg róla, hogy a
terméket szobahőmérsékletre hűtötték.

HU
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• Fontos biztonsági figyelmeztetés
Elektromos eszközök használatakor, különösen akkor, ha 

gyermekek tartózkodnak a közelben, az alapvető biztonsági

óvintézkedéseket be kell tartani, beleértve a következőket:

Veszély ------ csökkentse az áramütés veszélyét: 
D Ne érintkezzen a csészével, mialatt víz van rá permetezve, húzza ki azonnal a 
csatlakozódugaszt.
Figyelmeztetés ------ csökkentse az áramütés, a tűz és a személyi

sérülés veszélyét: 
D Míg gyermekek, idősebbek vagy fogyatékkal élők használják vagy a berendezés 
közelében tartózkodnak, szigorú felügyeletre van szükség. A gyermekeknek nem 
szabad megengedni a termék használatát vagy érintését.

Ne engedje, hogy gyerekek tartózkodjanak abban a helyiségben, ahol a
terméket felszerelte.
D A gyermekek és az idősebbek számára, akik önállóan nem tudják beállítani,
a hőmérsékletet, kérjük állítsa be a ülésgyűrű hőmérsékletét, illetve az öblítővíz 
és a szél beállításait a megfelelő módon.

D Csak a Felhasználói útmutatóban leírt módszerrel használja a terméket, és
ne használjon nem ajánlott tartozékokat.
D Kérjük, ne dőljön az ülőke fedőjének, mert ez károsíthatja a terméket. 
D Ha az alábbi körülmények fordulnak elő, ne használja a terméket: a tápkábel, a
csatlakozódugó és a termék megsérült; a termék nem működik megfelelően; a
termék vizes.
D A megfelelő módon szerelje fel a terméket az utasításokat követve.
D Ezt a terméket csak szakemberek javíthatják. Ön ne próbálja meg javítani;
ellenkező esetben a garancia érvénytelenné válik.
D Tartsa a tápkábelt forró felületektől távol.
D Ne engedje, hogy a csővezetékbe vagy a készülékbe bármi beleessen vagy
benne maradjon. 
D Ne használja a terméket szabadban és olyan helyeken, ahol permetezőszert
alkalmaznak. Ne használja a terméket olyan helyen, ahol sok oxigén van.
D Földelje a földkábelt az üzemeltetési kézikönyv utasításai szerint, mielőtt áram
alá helyezi a terméket.
D Ne permetezzen vizet a csatlakozódugóra.
D Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében cserélni kell, és a 
gyártónak, a gyártó karbantartó részlegének vagy egyéb hozzáértő szakembernek
kell kicserélnie.

• Kérdések és válaszok (folytatás)

Ülőke fűtése

Következmény Oka Javasolt intézkedés

A. Az ülőke fűtését nem kapcsol-
ta még be.Az ülésgyűrű

nem melegszik 
fel

A. Használja a fogantyút az
ülésgyűrű fűtési funkciójához, vagy
keresse meg a funkciót a távirányítón. . B. Az ülőke fűtése minimális a 

használat megkezdése előtt, mert 
a tápfeszültség relatíve kicsi, így 
tovább tart a felfűtése. 
C. Az ülőke fűtése elromlott.

B. Várjon egy keveset, és nézzen 
rá újra. 
C.  Vegye fel a kapcsolatot a
forgalmazóval a csere vagy 
javítás céljából. Éjszakai fény

Következmény Oka Javasolt intézkedés
Az éjszakai
fényt nem
lehet 
bekapcsolni.

A.  Az éjszakai fény funkciója
nincs bekapcsolva.
B. Az éjszakai fény
meghibásodott.

A.  Használja a fogantyút az éjszakai 
fény funkciójához, vagy keresse meg a 
funkciót a távirányítón.
B. Vegye fel a kapcsolatot a
forgalmazóval a csere vagy javítás
céljából. 

Massage wash 

Következmény Oka Javasolt intézkedés

A masszázs
öblítő funkció
hatástalan.

A. A masszázs funkció 
nincsen bekapcsolva.
B.  A víznyomás túl nagy, ne 
indítsa el a masszázs öblítést.

A.  Keresse meg a funkciót a
távirányítón.
B. Csökkentse a vízellátás 
nyomását. 

Vízhőmérséklet

Következmény Oka Javasolt intézkedés

A. Az öblítővíz hőmérséklete
nem lett beállítva.
B. A fűtőegység
meghibásodott.

A fúvóka
hideg vizet
forral fel.

A. Keresse meg a vízhőmérséklet-
beállítási funkciót a távirányítón. 
B. Vegye fel a kapcsolatot a
forgalmazóval a csere vagy
javítás céljából.

other 

Következmény Oka Javasolt intézkedés action

A termék
meglazult.

Szorítsa meg a tartólemez 
csavarjait.

A terméken a tartólemez 
csavarjai kilazultak.

Ha a felhasználónak ezeket a problémákat a javasolt intézkedések szerint
nem sikerült megoldani, kérjük, forduljon a vállalat szervizszolgálatához.



• Fontos biztonsági figyelmeztetés
Elektromos eszközök használatakor, különösen akkor, ha 
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Veszély ------ csökkentse az áramütés veszélyét: 
D Ne érintkezzen a csészével, mialatt víz van rá permetezve, húzza ki azonnal a 
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Figyelmeztetés ------ csökkentse az áramütés, a tűz és a személyi
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a hőmérsékletet, kérjük állítsa be a ülésgyűrű hőmérsékletét, illetve az öblítővíz 
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gyártónak, a gyártó karbantartó részlegének vagy egyéb hozzáértő szakembernek
kell kicserélnie.

• Kérdések és válaszok (folytatás)

Ülőke fűtése

Következmény Oka Javasolt intézkedés

A. Az ülőke fűtését nem kapcsol-
ta még be.Az ülésgyűrű

nem melegszik 
fel

A. Használja a fogantyút az
ülésgyűrű fűtési funkciójához, vagy
keresse meg a funkciót a távirányítón. . B. Az ülőke fűtése minimális a 

használat megkezdése előtt, mert 
a tápfeszültség relatíve kicsi, így 
tovább tart a felfűtése. 
C. Az ülőke fűtése elromlott.

B. Várjon egy keveset, és nézzen 
rá újra. 
C.  Vegye fel a kapcsolatot a
forgalmazóval a csere vagy 
javítás céljából. Éjszakai fény

Következmény Oka Javasolt intézkedés
Az éjszakai
fényt nem
lehet 
bekapcsolni.

A.  Az éjszakai fény funkciója
nincs bekapcsolva.
B. Az éjszakai fény
meghibásodott.

A.  Használja a fogantyút az éjszakai 
fény funkciójához, vagy keresse meg a 
funkciót a távirányítón.
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forgalmazóval a csere vagy javítás
céljából. 

Massage wash 

Következmény Oka Javasolt intézkedés

A masszázs
öblítő funkció
hatástalan.

A. A masszázs funkció 
nincsen bekapcsolva.
B.  A víznyomás túl nagy, ne 
indítsa el a masszázs öblítést.

A.  Keresse meg a funkciót a
távirányítón.
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Vízhőmérséklet

Következmény Oka Javasolt intézkedés

A. Az öblítővíz hőmérséklete
nem lett beállítva.
B. A fűtőegység
meghibásodott.

A fúvóka
hideg vizet
forral fel.
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other 

Következmény Oka Javasolt intézkedés action

A termék
meglazult.

Szorítsa meg a tartólemez 
csavarjait.

A terméken a tartólemez 
csavarjai kilazultak.

Ha a felhasználónak ezeket a problémákat a javasolt intézkedések szerint
nem sikerült megoldani, kérjük, forduljon a vállalat szervizszolgálatához.



• Kérdések és válaszok (folytatás)

Az ülőke érzékelője 0,7kgf/cm2 
-7 ,5kgf/cm2 

• Műszaki adatok

A vízellátás hidraulikus nyomása 
(dinamikus nyomás) (0,07Mpa.-0,74Mpa.) 

Consequence Oka Javasolt intézkedés
220-240V AC 50/60Hz

Műszaki adatok 1600WTisztítsa meg az érzékelő
területét.

A tisztítás 
funkció gombja 
megnyomódik 
és elindul a 
funkció akkor 
is, ha a 
felhasználó 
nem nyúl hozzá

A tápkábel hossza Körülbelül 1m 

Üzemeltetési környezet 0-40°c

Hátsó/elülső öblítés
Vízellátás

Tisztító öblítés

0,42-1,2Umin (harmadik fokozat) 

0,42 - 1,2Umin (harmadik fokozat) 

Maximális azonnali fűtőteljesítmény 1800W 

Változtassa meg a pozícióját.

Nem  lehet a 
tisztítás 
funkciót 
elindítani, 
pedig 
használatban 
van az ülőke.

Négy fokozat elérhető: Közeli, 
alacsony, közepes, magas 
(szobahőmérséklet - 39°c ) 

1 ·  
5. fokozat

Tisztítóvíz-hőmérséklet beállítása

A fúvókák száma

A fúvóka pozíciójának beállítása

Impulzusos masszázs Bekapcsolás/kikapcsolás

A szárító funkciók
Lebegő öblítés Bekapcsolás/kikapcsolás

Vízszint-érzékelőBiztonsági 
Vízhiány elleni 

védelem
Következmény Oka Javasolt intézkedés

� � -
felszerelés Víz túlmelegedése 

elleni védelem
Hőmérsékleti biztosíték, 
hőmérsékletkapcsoló, 

vízhőmérséklet-érzékelőA szárítás nem  
működik, amikor
a termék 
használatban van.

A jelenlegi pozíciójában 
nem tud reagálni a 

funkció.

Változtassa meg a pozícióját 
és nyomja meg a Szárítás 

(Dryer) gombját megint.

 Maximális fűtőteljesítmény 30W Az ülésgyűrű 
melegítésének 
fenntartása

Négy fokozat elérhető: Közeli, 
alacsony, közepes, magas 
(szobahőmérséklet - 39°c ) 

Távirányító

Hőmérséklet beállítása 

Biztonsági felszerelés Hőmérsékleti biztosíték, hőmérsékletkapcsoló

Fedő
Következmény Oka Javasolt intézkedés Lassú csökkentés

Ülésgyűrű

A. Helyezzen be új elemet.
B.  A megfelelő polaritásra figyelve 
helyezze be az elemet. 

Bekapcsolás/kikapcsolás

Lebegő szárító

Ventilátor maximum telje-

sítménye 0,22m'/min 

A.Az elem lemerült.
B.Az elem elhelyezése nem a

polaritásnak megfelelően
történt.

C.Valami akadályozza a távirányító 
jel sugárzását.

Meleg levegő Maximális fűtőteljesítmény 300W A távirányító 

nem működik. Hőmérséklet beállítása 
Biztonsági felszerelés

Négy fokozat elérhető: Közeli, alacsony, 
közepes, magas

C. Távolítsa el az akadályt a jelátvitel 
útjából.

D. Távolítsa el a vizet avgy a
szennyeződést a távirányítóról.

E. Változtassa meg a távirányító
helyzetét.

Hőmérsékleti biztosíték, hőmérsékletkapcsoló
D.Víz vagy szennyeződés

van jelen a távirányítón.
E.Nem megfelelő helyen

használja a távirányítót.  Szagtalanító Intelligens szagtalanítás Ózonos szagtalanítás

Megjegyzés: a tényleges termék az irányadó az útmutatót tekintve.
Megjegyzés: 

Ha a felhasználónak ezeket a problémákat a javasolt intézkedések szerint nem 
sikerült megoldani, kérjük, forduljon a vállalat szervizszolgálatához.

Valami eltakarja az 
érzékelőt vagy 
nedves az ülőke.

A jelenlegi 
pozíciójában nem 
tud reagálni a 
funkció.

Tisztítás
Kényelem
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• Műszaki adatok (folytatás)

Távirányító Többféle funkció

 Fúvóka öntisztítási funkciója Elérhető

Antibiotikus anyag Ülésgyűrű, fúvóka

 Segédbillentyűzet A készülék oldalán

Ülőke érzékelő

Éjszakai fény

Az ülésgyűrű belsejében

Egy kék LED fény
-

• Köszönjük, hogy a mi okosvécé termékünket
választotta.

Kérjük, szánjon néhány percet ennek a használati útmutatónak az 

elolvasására, és fordítson különös figyelmet a karbantartással és a tisztítással 

kapcsolatos utasításokra.

Az ebben az útmutatóban található összes információ a legfrissebb közzétett 

termékinformációkon alapul. Fenntartjuk a jogot a termék jellemzőinek vagy 

kivitelezésének előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

• Kérdések és válaszok
Ez a szakasz csak általános segítséget nyújt. A szerviz felhatalmazott képviselete

vagy egy műszaki szakember segíthet az elektronikai problémák megoldásában.
Kérjük vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval, ha garanciával kapcsolatos
kérdései vannak.
Általános funkciók

Következmény Oka Javasolt intézkedés

A készülék nem
működik

A. Az áramellátás megszakadt.
B. Nem csatlakoztatta a tápkábelt 

vagy a csatlakozóban nincs áram.
C. A tápkábel szivárog, a 

védőkapcsolót nem indította újra. 
D. A felhasználó nem nyomta meg

az ülőkén a területet az
érzékelőhöz.

A. Várjon az áramellátás visszaállításáig.
B. Csatlakoztassa a tápkábel dugóját vagy

ellenőrizze az áramellátást.
C. Nyomja meg az újraindításhoz a gombot a

foglalatban.
D. Nyomja meg az ülőkén az érzékelő

területét.

Nem jön víz a
fúvókából

A. Az ülőke érzékelője nem reagál a 
felhasználóra. 

B. Az ellátószelep zárva van, vagy 
meghajlott a cső.

C. A csapószelep eldugult. 

A. Változtassa meg a pozícióját, és
figyeljen oda arra, hogy a bőr és az
ülőkén az érintkezés között nem
lehet semmi útban (pl. nadrág).

B. Áramtalanítsa a készüléket, hárítsa el 
a vízellátás hibáját, és kapcsolja 
vissza az áramot megint.

C. Tisztítsa meg a csapószelepet a
telepítési útmutatónak megfelelően.Tisztító funkciók

Következmény Oka Recommended action 

Nincs víz
A. A víz ellátása le van

zárva.
B. Az ülőke érzékelője nem

reagál a felhasználóra.

A. Nyissa meg a víz ellátását.
B. A használati útmutató vonatkozó 

szakaszát nézze meg az ülőke 
érzékelőjének aktiválásáról.

A víznyomás a
vécé
lehúzásakor túl
alacsony.
 

A. A csapószelep
eldugult.

B. A víznyomás nem
elég magas.

A. Nézze meg a tájékoztatót a
csapószelep tisztításáról.

B. Javítsa a víznyomást az
üzemeltetési követelményekben
meghatározott tartománynak
megfelelően.

A. Az ülőke érzékelője nem reagál 
a felhasználóra. 

A. Nézze meg a felhasználói
kézikönyvet.

A fúvókából leállt
a víz folyása a
tisztítás
befejezése előtt.

Semmilyen intézkedés nem szükséges. 
A víz a fúvóka
oldalán folyik ki

A túlnyomás elleni védelem 
ezt megakadályozza.

Higiénia
M

ás funkciók
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lehúzásakor túl
alacsony.
 

A. A csapószelep
eldugult.

B. A víznyomás nem
elég magas.

A. Nézze meg a tájékoztatót a
csapószelep tisztításáról.

B. Javítsa a víznyomást az
üzemeltetési követelményekben
meghatározott tartománynak
megfelelően.

A. Az ülőke érzékelője nem reagál 
a felhasználóra. 

A. Nézze meg a felhasználói
kézikönyvet.

A fúvókából leállt
a víz folyása a
tisztítás
befejezése előtt.

Semmilyen intézkedés nem szükséges. 
A víz a fúvóka
oldalán folyik ki

A túlnyomás elleni védelem 
ezt megakadályozza.

Higiénia
M

ás funkciók



• Karbantartás és tisztítás

D, A csapószelep tisztítása és cseréje 
Kérjük tisztítsa meg illetve cserélje ki a csapószelepet, ha a felhasználók

panaszkodnak a vécé lehúzásakor a vízmennyiségre, vagy egyáltalán nem működik
az öblítés. (A csapószelep a víztartályban van elhelyezve, kérjük nézze meg a
víztartály tisztításáról a leírást.)

E, Karbantartás hosszútávú tárolás esetén 
Ha hosszabb időre tárolni szeretné az okosvécét, a belső víz
lecsapolása szükséges.
D Húzza ki a tápkábelt, távolítsa el a vécékagylót a kerámia alapról, zárja el a
vízszelepet, és tegye vissza a kagylót.

t 

! 

Megjegyzés:
1.Ha a belső víz eltávolítása nem történik meg, akkor tárolás közben 

a maradék víz könnyen befagyhat télen, és megromolhat az állaga 
nyáron.

2.Ha a vízellátó-cső befagy télen, ne használja az okosvécét azonnal, 
először a hőmérséklet megemelése szükséges, és várja meg a 

használattal, amíg természetes módon kiolvadt a fagy.
3.Hosszabb tárolás után az első használatkor többször tisztítani 

szükséges a berendezést, és ellenőrizni kell a csövek tisztaságát is.

4.Távolítsa el az elemet a távirányítóból.  

• Áttekintő diagram

� -- -Fúvóka
Névtábla

-------Ülésgyűrű
(antibiotikus)

- ---+- -Kerámiaedény

A fogantyú vezérlése: Forgassa el a fogantyút előre az
elülső mosóöblítéshez, illetve fordítsa el hátrafelé, a
hátsó mosóöblítéshez, vagy nyomja meg a fogantyút a
leállításhoz.
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• A fogantyú vezérlése: hátsó öblítés 
Miután a felhasználó leült, a vécé a funkciók nélkül 
működik: 
Indítás 
Forgassa a fogantyút hátrafelé, 
amíg "koppanást" nem hall, és 
elindul a hátsó mosóöblítés 
művelete.

Leállítás 
Nyomja meg a fogantyút, ekkor 
"koppanást" hall, és leáll a hátsó 
öblítés művelete.

A folyamatos öblítés körülbelül 3 perc után 
automatikusan leáll.

• A fogantyú vezérlése: elülső öblítés 

Miután a felhasználó leült, a vécé a funkciók nélkül 
működik: 
Indítás 
Forgassa a fogantyút előrefelé, 
amíg "koppanást" nem hall, és 
elindul az elülső mosóöblítés 
művelete. 

Leállítás 
Nyomja meg a fogantyút, ekkor 
"koppanást" hall, és leáll az elülső 
öblítés művelete. 

A folyamatos öblítés körülbelül 3 perc után 
automatikusan leáll.

• Karbantartás és tisztítás 
B, Az okosvécé szétszerelése a kagyló és az ülőke tisztításához. 

Tisztítsa meg az okosvécé ülőkéjét:
D Húzza ki a tápkábelt és zárja el a vízszelepet.
D Facsarjon ki egy nagyon puha törlőruhát, és súrolja át vele.
D Ezután szárítsa meg egy száraz törlőruha segítségével.

A kagyló és az ülőke szétszedése a tisztításhoz:
Egyes felhasználók szétszedik a kagylót és az ülőkét, hogy ne vakon kelljen tisztítaniuk 

a szennyeződéseket, de ez károsítja a belső vezetékeket és alkatrészeket. Kérjük vegye 
fel a kapcsolatot a szervizszolgálattal a szétszereléshez és alkatrészek cseréjéhez.

C, A fúvóka tisztítása
Egy puha kefével tisztítsa meg a fúvókát és a szélcsövet:
D Nyomja meg a Hátsó (Rear) vagy Női (Female) gombot a segédbillentyűzeten, ekkor 
a fúvóka kifelé tolódik.
D A fúvóka ekkor megtisztítható a felhasználó által egy vizes puha kefe segítségével.
DA fúvókát visszatolhatja a helyére a Leállítás (Stop) gomb megnyomásával, illetve 
ekkor nyomja meg a Szárítás (dryer) gombot a segédbillentyűzeten, és a szélcső 
hozzáférhetővé válik.
D A szélcső szintén megtisztítható ekkor bevizezett puha kefével, és a Leállítás 
gomb megnyomása visszatolja a helyére. 
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• Karbantartás és tisztítás 

A, Általános tisztítás

A legjobb hatás elérése érdekében ne feledje el a következő 
utasításokat a termék karbantartása során:

Fontos! Az ülés kagylóját (a távirányítót is beleértve) ne 
tisztítsa közvetlenül vízzel.
* Teszt: Először tesztelje az ülés kagylóján a mosófolyadékot egy nem

feltűnő helyen, és ha a mosófolyadék nem károsítja a kagyló 
felületét, már használhatja az egész felületre.

:x.iNe áztassa a terméket a mosófolyadékban.
x<iKerülje a durva felületű anyagok használatát: használjon puha és nedves 
szivacsot vagy pamut anyagot, ne tisztítsa meg a felületet a durva felületű 
anyagokkal, például: kefe, súrolópad és így tovább (különösen az infravörös 
terület érzékelőjére igaz ez)
x'iSúrolás: Kérjük, nedves törlőruhával súrolja át a felületet a mosófolyadék 
elhelyezése után, majd tisztítsa le a mosófolyadékot és a szennyeződéseket. * Tartsa tisztán a szenzor területét: A felhasználó a kagylót puha 

törlőruhával súrolhatja át, amely semleges folyadékkal  lett benedvesítve. 
Ne használjon olyan mosófolyadékot, amelyet a padló szennyeződéseinek 
tisztítására szántak, illetve polírozó port, olajat, savas és lúgos jellegű 
anyagokat. Ne permetezze a szagtalanítót, fertőtlenítőszert vagy egyéb 
szerves oldószert közvetlenül a szenzor felületére.

Az ülőke tisztítása
*Kerülje el a durva tisztítószereket és aeroszolos fertőtlenítőszereket.  

Karbantartási tippek 
Tisztítsa meg az ülőkét puha és nedves szivaccsal vagy 
törlőruhával, amelyet átnedvesített mosószerrel és víz 
keverékével vagy az ülőke tisztításához bátmilyen más 
alkalmas tisztítószerrel. Ezután puha törlőruhával szárítsa 
meg és engedje, hogy természetes módon száradjon meg.

* A felület károsodásának elkerülése érdekében ne engedje, hogy maró
hatású vegyi anyagok vagy kozmetikumok (például körömlakk
vagy aftershave) érintkezzenek az ülőkével.

Megjegyzés: A garancia érvényét veszti, ha a felhasználó nem követi ezeket a 
tisztítási előírásokat.
Megjegyzés: A tisztítási eljárás sikeressége például a következő tényezőktől függ:

a víz keménysége és hőmérséklete, az összetevők pontos 
felhasznált mennyisége, a tisztítási eljárás módosítása és a 
tisztítandó termék állapota. Ezen tényezők megváltoztatása 
esetében cégünk nem tudja garantálni az útmutató érvényességét.

• A fogantyú vezérlése: levegővel való szárítás 
Miután a felhasználó leült, a vécé a funkciók nélkül 
működik: 
I n d í t á s  
Kattintson gyorsan duplán (egy 
másodpercig) a fogantyúra, 
amíg "koppanást" nem hall, és 
elindul a levegővel való  szárítás 
művelete. 

Leállítás 
Nyom ja meg a fogantyút, 
ekkor "koppanást" hall, és 
leá l l  a levegővel való  szárítás 
művelete.

A folyamatos öblítés körülbelül 3 perc után 
automatikusan leáll.

• A fogantyú vezérlése: a vécé lehúzása 

Miután a felhasználó leült, a vécé a funkciók nélkül 
működik: 

Lehúzás 
Nyom ja meg a fogantyút,  am íg "koppanást" nem hall ,  és 
elindul a vécé  lehúzása.

Nyomja meg a fogantyút 15 másodpercen belül 
újra, és nem indul el a vécé lehúzása.
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• A fogantyú vezérlése: a vízhőmérséklet szabályozása

A mosóöblítés során:
A vízhőmérséklet
növelése 
Forgassa el a fogantyút 45 fokkal 
előre, tartsa 2 másodpercig
lenyomva, amíg "koppanást" 
nem hall, és elindul a víz 
melegítése.

A vízhőmérséklet
csökkentése 
Forgassa el a fogantyút 45 
fokkal hátra, tartsa 2 
másodpercig lenyomva, amíg 
"koppanást" nem hall, és a 
vízhőmérséklet csökkenni kezd.

• A fogantyú vezérlése: a szél hőmérsékletének szabályozása

A szárítás során: 
A hőmérséklet növelése

Forgassa el a fogantyút 45 fokkal 
előre, tartsa 2 másodpercig
lenyomva, amíg "koppanást" 
nem hall, és elindul a víz 
melegítése.

A hőmérséklet csökkentése
Forgassa el a fogantyút 45 
fokkal hátra, tartsa 2 
másodpercig lenyomva, amíg 
"koppanást" nem hall, és a 
vízhőmérséklet csökkenni kezd.

•Információ a  távirányító használatáról  
A.A távirányító és az okosvécé kommunikációja

A távirányító az okosvécét vezeték nélküli jelek küldése által irányítja. Minél közelebb 
helyezi a berendezéshez, annál erősebb lesz a jel. Kérjük válasszon ki egy helyszínt a 
telepítéshez.

B.Amikor a távirányítót kicseréli, újrapárosítás szükséges a
jelküldéshez

Ha a távirányító elveszik vagy megsérül, szükséges az új távirányító újrapárosítása
az okosvécével, különben nem lesz használható.
A következő módon párosíthatja őket: @ 1. Indítsa újra az okosvécét, és várja meg, amíg az oldalsó 
fogantyú bekapcsol;
2. Nyomja meg a Leállítás gombot a távirányítón;
3. Nyomja meg a fogantyút ötször;
4. Nyomja meg a távirányítón a Leállítás gombot, amíg meghallja a 
"koppanást", amelyik a sikeres párosítást jelzi; ha nem hall semmit, 
cserélje ki a távirányító elemét, és próbálja újra. 
C. Kikapcsoló gomb
Nyomja meg ezt a gombot, ekkor a távirányító lekapcsolja a kijelzőt, és átáll az
energiatakarékos üzemmódba.
Ha 3 percen belül nem használja a távirányítót, a kijelző automatikusan kikapcsol és a
távirányító átáll az energiatakarékos üzemmódba.

D. Leállítás (Stop) gomb
Ezzel a gombbal állítható le a hátsó öblítés, az elülső öblítés, a tisztító öblítés és a
meleg levegővel történő szárítás.

E.A távirányító elemeinek cseréje
a.A távirányító alkáli elemeket használ.
b.Ha csökken a távirányító jeladó tartománya, időben cserélje ki az elemet.

1. Az elem pozitív és negatív végződéseit a távirányítón található
jelöléseknek megfelelően helyezze el.
2, Régi és új elemeket ne használjon együtt.
3. Alkáli elemeket használjon. Ha sokáig nem használja a távirányítót, vegye ki
az elemet.
Megjegyzések:
Ne tegye a távirányítót olyan helyre, ahol folyadék permeteződhet rá, vagy átáztathatja. 

Ne tegye kisebb háztartási készülékek közelébe, mint például mobiltelefon vagy hajszárító, 
hogy semmi ne zavarja meg a jelátvitelt.

Ne használjon túl nagy erőt a gombok megnyomásához.

A távirányító használata után a tartóállványára helyezze vissza. Ne ejtse el a távirányítót, 
különben megsérülhet a készülék.



• A fogantyú vezérlése: a vízhőmérséklet szabályozása

A mosóöblítés során:
A vízhőmérséklet
növelése 
Forgassa el a fogantyút 45 fokkal 
előre, tartsa 2 másodpercig
lenyomva, amíg "koppanást" 
nem hall, és elindul a víz 
melegítése.

A vízhőmérséklet
csökkentése 
Forgassa el a fogantyút 45 
fokkal hátra, tartsa 2 
másodpercig lenyomva, amíg 
"koppanást" nem hall, és a 
vízhőmérséklet csökkenni kezd.

• A fogantyú vezérlése: a szél hőmérsékletének szabályozása

A szárítás során: 
A hőmérséklet növelése

Forgassa el a fogantyút 45 fokkal 
előre, tartsa 2 másodpercig
lenyomva, amíg "koppanást" 
nem hall, és elindul a víz 
melegítése.

A hőmérséklet csökkentése
Forgassa el a fogantyút 45 
fokkal hátra, tartsa 2 
másodpercig lenyomva, amíg 
"koppanást" nem hall, és a 
vízhőmérséklet csökkenni kezd.

•Információ a  távirányító használatáról  
A.A távirányító és az okosvécé kommunikációja

A távirányító az okosvécét vezeték nélküli jelek küldése által irányítja. Minél közelebb 
helyezi a berendezéshez, annál erősebb lesz a jel. Kérjük válasszon ki egy helyszínt a 
telepítéshez.

B.Amikor a távirányítót kicseréli, újrapárosítás szükséges a
jelküldéshez

Ha a távirányító elveszik vagy megsérül, szükséges az új távirányító újrapárosítása
az okosvécével, különben nem lesz használható.
A következő módon párosíthatja őket: @ 1. Indítsa újra az okosvécét, és várja meg, amíg az oldalsó 
fogantyú bekapcsol;
2. Nyomja meg a Leállítás gombot a távirányítón;
3. Nyomja meg a fogantyút ötször;
4. Nyomja meg a távirányítón a Leállítás gombot, amíg meghallja a 
"koppanást", amelyik a sikeres párosítást jelzi; ha nem hall semmit, 
cserélje ki a távirányító elemét, és próbálja újra. 
C. Kikapcsoló gomb
Nyomja meg ezt a gombot, ekkor a távirányító lekapcsolja a kijelzőt, és átáll az
energiatakarékos üzemmódba.
Ha 3 percen belül nem használja a távirányítót, a kijelző automatikusan kikapcsol és a
távirányító átáll az energiatakarékos üzemmódba.

D. Leállítás (Stop) gomb
Ezzel a gombbal állítható le a hátsó öblítés, az elülső öblítés, a tisztító öblítés és a
meleg levegővel történő szárítás.

E.A távirányító elemeinek cseréje
a.A távirányító alkáli elemeket használ.
b.Ha csökken a távirányító jeladó tartománya, időben cserélje ki az elemet.

1. Az elem pozitív és negatív végződéseit a távirányítón található
jelöléseknek megfelelően helyezze el.
2, Régi és új elemeket ne használjon együtt.
3. Alkáli elemeket használjon. Ha sokáig nem használja a távirányítót, vegye ki
az elemet.
Megjegyzések:
Ne tegye a távirányítót olyan helyre, ahol folyadék permeteződhet rá, vagy átáztathatja. 

Ne tegye kisebb háztartási készülékek közelébe, mint például mobiltelefon vagy hajszárító, 
hogy semmi ne zavarja meg a jelátvitelt.

Ne használjon túl nagy erőt a gombok megnyomásához.

A távirányító használata után a tartóállványára helyezze vissza. Ne ejtse el a távirányítót, 
különben megsérülhet a készülék.



• Az éjszakai fény

®Nyomja meg a@gombot az éjszakai fény bekapcsolásához,
nyomja meg a@gombot újra a kikapcsolásához. 
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Megjegyzés:
Ha az éjszakai fény aktív, egy jelzőfény világítani fog a

vécéülőkénél, illetve ez kikapcsol, ha kikapcsolja az éjszakai
fény funkcióját.

• Az energiatakarékos üzemmód 

Nyomja meg a@gombot az energiatakarékos üzemmód bekapcsolásához, 
nyomja meg a @gombot újra a kikapcsolásához.
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Megjegyzés: 
Amikor kikapcsolja az energiatakarékos üzemmódot, a

ikon az LCD kijelzőn automatikusan eltűnik.

• A fogantyú vezérlése: az ülőke hőmérsékleti szabályozása
Miután a felhasználó leült, a vécé a funkciók nélkül
működik:

A hőmérséklet csökkentéseA hőmérséklet növelése
Forgassa el a fogantyút 45 fokkal előre,
tartsa 2 másodpercig lenyomva, amíg
"koppanást" nem hall, és elkezdődik az
ülőke hőmérsékletének növelése.

Forgassa el a fogantyút 45 fokkal
hátra, tartsa 2 másodpercig
lenyomva, amíg "koppanást" nem
hall, és elkezdődik az ülőke
hőmérsékletének csökkentése.

A ülőke fűtésének kikapcsolása nyáron
Az ülőke hőmérséklete 4 fokozatban állítható: közel, alacsony,
közepes, magas, csökkentse a hőmérsékletet három alkalommal,
és az ülőke fűtése tovább nem fog üzemelni.

• A fogantyú vezérlése: az éjszakai fény beállítása
Miután a felhasználó leült, a vécé a funkciók nélkül
működik:
A funkció indítása
Kattintson gyorsan duplán (egy másodpercig) 
a fogantyúra, amíg "koppanást" nem hall, és 
bekapcsol az éjszakai fény.

A funkció leállítása
Kattintson gyorsan duplán (egy másodpercig) 
a fogantyúra, amíg "koppanást" nem hall, és 
kikapcsol az éjszakai fény.



• Az éjszakai fény

®Nyomja meg a@gombot az éjszakai fény bekapcsolásához,
nyomja meg a@gombot újra a kikapcsolásához. 
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Megjegyzés:
Ha az éjszakai fény aktív, egy jelzőfény világítani fog a

vécéülőkénél, illetve ez kikapcsol, ha kikapcsolja az éjszakai
fény funkcióját.

• Az energiatakarékos üzemmód 

Nyomja meg a@gombot az energiatakarékos üzemmód bekapcsolásához, 
nyomja meg a @gombot újra a kikapcsolásához.
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Megjegyzés: 
Amikor kikapcsolja az energiatakarékos üzemmódot, a

ikon az LCD kijelzőn automatikusan eltűnik.

• A fogantyú vezérlése: az ülőke hőmérsékleti szabályozása
Miután a felhasználó leült, a vécé a funkciók nélkül
működik:

A hőmérséklet csökkentéseA hőmérséklet növelése
Forgassa el a fogantyút 45 fokkal előre,
tartsa 2 másodpercig lenyomva, amíg
"koppanást" nem hall, és elkezdődik az
ülőke hőmérsékletének növelése.

Forgassa el a fogantyút 45 fokkal
hátra, tartsa 2 másodpercig
lenyomva, amíg "koppanást" nem
hall, és elkezdődik az ülőke
hőmérsékletének csökkentése.

A ülőke fűtésének kikapcsolása nyáron
Az ülőke hőmérséklete 4 fokozatban állítható: közel, alacsony,
közepes, magas, csökkentse a hőmérsékletet három alkalommal,
és az ülőke fűtése tovább nem fog üzemelni.

• A fogantyú vezérlése: az éjszakai fény beállítása
Miután a felhasználó leült, a vécé a funkciók nélkül
működik:
A funkció indítása
Kattintson gyorsan duplán (egy másodpercig) 
a fogantyúra, amíg "koppanást" nem hall, és 
bekapcsol az éjszakai fény.

A funkció leállítása
Kattintson gyorsan duplán (egy másodpercig) 
a fogantyúra, amíg "koppanást" nem hall, és 
kikapcsol az éjszakai fény.



• A távirányító ábrázolása

Automatikus fedőnyitás-becsukásÉjszakai fény be-
és kikapcsológombja

r --------------funkció be- és kikapcsológombja 
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Többfunkciós távirányító

• Impulzusos masszázs 

® ,A Pulse:on 
O

FF Front 

4 � 

@ 'V 
Stop Purge 

A mosás során nyomja meg  a @ gombot, és a mosás intenzitása 
periodikusan változik. Nyomja meg a @gombot megint az impulzusos 
masszázs funkciójának leállításához.

Megjegyzés: 
Az impulzusos masszázs funkció csak a hátsó, elülső és 

a tisztító öblítés során használható, önmagában alkalmazva 
nem lenne hatékony.

• Meleg levegővel 
való szárítás 
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Nyomja meg a41�gombot a 
paraméterek megfelelő beállításához Note: 
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CD 
Nyomja meg a 9 gombot a 
szárító funkció indításához, 
nyomja meg a 9 gombot megint 
a lebegő szárító funkció 
indításához. 

1 .A szárító funkció elindítása után csak a Leállítás gombbal állítható le a működése. 
2. A szárító funkció elindítása után a hátsó, elülső és a tisztító öblítés zárolásra

kerül; csak a Leállítás gomb megnyomása után állhat át más funkciókra.
3. A szárítás hőmérsékletéhez a következő lehetőségeket állíthatja be: 

kikapcsolva (nem fűtött), alacsony, közepes és magas.
4. A szárító funkció működése közben a Leállítás gomb megnyomása elindítja a 

ózonos szagtalanítást, és adott időtartam eltelte után automatikusan leáll a szagtalanító 
funkció.



• A távirányító ábrázolása
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Többfunkciós távirányító

• Impulzusos masszázs 
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A mosás során nyomja meg  a @ gombot, és a mosás intenzitása 
periodikusan változik. Nyomja meg a @gombot megint az impulzusos 
masszázs funkciójának leállításához.

Megjegyzés: 
Az impulzusos masszázs funkció csak a hátsó, elülső és 

a tisztító öblítés során használható, önmagában alkalmazva 
nem lenne hatékony.
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1 .A szárító funkció elindítása után csak a Leállítás gombbal állítható le a működése. 
2. A szárító funkció elindítása után a hátsó, elülső és a tisztító öblítés zárolásra

kerül; csak a Leállítás gomb megnyomása után állhat át más funkciókra.
3. A szárítás hőmérsékletéhez a következő lehetőségeket állíthatja be: 

kikapcsolva (nem fűtött), alacsony, közepes és magas.
4. A szárító funkció működése közben a Leállítás gomb megnyomása elindítja a 

ózonos szagtalanítást, és adott időtartam eltelte után automatikusan leáll a szagtalanító 
funkció.



• Tisztító öblítés

@Nyomja meg a@ tápkapcsoló gombot a kikapcsoláshoz  

o
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1 @
A lehúzás során nyomja meg a (fel-le) gombot a hátsó öblítés három paraméteréből 
való választáshoz. A kiválasztott paraméter fekete színnel lesz feltüntetve a 
megfelelő ikonon.

i Vízhőmérséklet: ki-alacsony-közepes-magas (szobahőmérséklet kb. -40't) 

c::I' Áramlat intenzitása: alacsony-közepes-magas 
�Mosási pozíció: 1-2-3-4-5

• Lebegő öblítés
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Nyomja meg a 41� gombot a 
megfelelő paraméter 
beállításához.
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G) Nyomja meg a 
@gombot , és a 
folyadékkristályo
s kijelzőn látható
üzemmódnak 
megfelelően 
elindul az öblítés. 
Nyomja meg a
gombot megint 
a lebegő öblítés 
indításához, vagy 
nyomja meg a 
@gombot az 
öblítés 
leállításához.
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A hátsó, elülső és a tisztító öblítés során a©©© gomb megnyomásakor a
mosási pozíció időnként változni fog. Nyomja meg a©©© gombot megint a
lebegő öblítés leállításához.

• A távirányító egyszerű
diagramja

Energiatakarékos gomb 
_____ 1 

Nyomja meg ezt a gombot az energiatakarékos üzemmód aktiválásához.

Lehúzás gomb 
-------I Nyomja meg ezt a gombot a vécé lehúzásához.
Impulzus gomb
A hátsó, elülső és a tisztító öblítés során el kell 
induljon a masszázs funkciója. Nyomja meg ezt a 
gombot a masszázs öblítés funkciójának indításához.

Hátsó gomb ---- -- 1 
-

1 
Nyomja meg ezt a gombot a hátsó öblítés 
indításához. A vízhőmérséklet, a mosási 
intenzitás, és a mosási pozíció az opció gomb 
segítségével állítható be. Nyomja meg ezt a 
gombot újra a lebegő öblítés aktiválásához.

Elülső gomb------_ J 
Nyomja meg ezt a gombot az elülső öblítés 

indításához. A vízhőmérséklet, a mosási 
intenzitás, és a mosási pozíció az opció gomb 
segítségével állítható be. Nyomja meg ezt a 
gombot újra a lebegő öblítés aktiválásához.

Tisztító gomb 
---------Nyomja meg ezt a gombot a hátsó, elülső és a 
tisztító öblítés illetve a meleg levegő aktiválásához.
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�@JOO @ L�-§ 
Pulsate Seat Dryer 

ffJ rn rn-
Rear Temp- Temp+ 

0�0 
Front Power- Power+ 

@@@ 
Purge Short Long 

r - - Leállítás gomb
Nyomja meg ezt a gombot a mosás és a 
szárítás leállításához.

- - - - Ülőke gomb Nyomja meg ezt a 
gombot, ezután nyomja meg a 
hőmérsékletet beállító gombokat, és 
beállíthatja az ülőke hőmérsékletét.

_ _ � -Szárítás gomb
Nyomja meg ezt a szárító funkció 
indításához, a levegő hőmérséklete 
beállítható a hőmérsékletet beállító 
gombok segítségével. Ha újra 
megnyomja ezt a gombot, az aktiválja 
a lebegő szárítást.
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Hőmérsékletet beállító gombok
1 

A vonatkozó funkciók, a szárító és az öblítő funkciók 
esetében ezzel a két gombbal állíthatja be a 
hőmérsékletet.

1 
1 

� --Intenzitást beállító gombok 
A mosás során ezzel a két gombbal 
állíthatja be a mosási intenzitást.

I 
Pozíciót beállító gombok

A mosás során ezzel a két gombbal 
állíthatja be a mosási intenzitást.

• Előkészületek az első használat előtt 

D Csatlakoztassa a bemeneti csövet, nyissa ki a vízelzáró csövet, és csatlakoztassa az áramot.

D Bizonyosodjon meg arról, hogy a távirányítóban megfelelően helyezte el az elemeket. 

D  Győződjön meg arról, hogy nincsen akadály elhelyezve közvetlenül a berendezés előtt.

D Várja meg a berendezés öntesztelő eljárásának befejezését, amelynek során természetes, ha 
a forgó elektromos motort vagy a a víz folyását hallja esetleg. Az öntesztelő funkció körülbelül 30 
másodperc alatt fut le.

D Az első használatkor minden beállítás a gyári alapértékekkel rendelkezik.

* * *
* 

Ülőgyűrű fűtése: ki 

Levegő hőmérséklete:

közepes

* Energiatakarékos

üzemmód: ki 

Éjszakai fény: ki

* Automatikus lehúzás: be 

Automatikus szagtalanítás: be 

4-es opció for-
dítása:
A lehúzás során nyomja 
meg a (lent jelzett) 
gombot a lehúzás 
megállításához.



• Tisztító öblítés

@Nyomja meg a@ tápkapcsoló gombot a kikapcsoláshoz  
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A lehúzás során nyomja meg a (fel-le) gombot a hátsó öblítés három paraméteréből 
való választáshoz. A kiválasztott paraméter fekete színnel lesz feltüntetve a 
megfelelő ikonon.

i Vízhőmérséklet: ki-alacsony-közepes-magas (szobahőmérséklet kb. -40't) 

c::I' Áramlat intenzitása: alacsony-közepes-magas 
�Mosási pozíció: 1-2-3-4-5

• Lebegő öblítés
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Nyomja meg a 41� gombot a 
megfelelő paraméter 
beállításához.
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G) Nyomja meg a 
@gombot , és a 
folyadékkristályo
s kijelzőn látható
üzemmódnak 
megfelelően 
elindul az öblítés. 
Nyomja meg a
gombot megint 
a lebegő öblítés 
indításához, vagy 
nyomja meg a 
@gombot az 
öblítés 
leállításához.
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A hátsó, elülső és a tisztító öblítés során a©©© gomb megnyomásakor a
mosási pozíció időnként változni fog. Nyomja meg a©©© gombot megint a
lebegő öblítés leállításához.

• A távirányító egyszerű
diagramja

Energiatakarékos gomb 
_____ 1 

Nyomja meg ezt a gombot az energiatakarékos üzemmód aktiválásához.

Lehúzás gomb 
-------I Nyomja meg ezt a gombot a vécé lehúzásához.
Impulzus gomb
A hátsó, elülső és a tisztító öblítés során el kell 
induljon a masszázs funkciója. Nyomja meg ezt a 
gombot a masszázs öblítés funkciójának indításához.

Hátsó gomb ---- -- 1 
-

1 
Nyomja meg ezt a gombot a hátsó öblítés 
indításához. A vízhőmérséklet, a mosási 
intenzitás, és a mosási pozíció az opció gomb 
segítségével állítható be. Nyomja meg ezt a 
gombot újra a lebegő öblítés aktiválásához.

Elülső gomb------_ J 
Nyomja meg ezt a gombot az elülső öblítés 

indításához. A vízhőmérséklet, a mosási 
intenzitás, és a mosási pozíció az opció gomb 
segítségével állítható be. Nyomja meg ezt a 
gombot újra a lebegő öblítés aktiválásához.

Tisztító gomb 
---------Nyomja meg ezt a gombot a hátsó, elülső és a 
tisztító öblítés illetve a meleg levegő aktiválásához.
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Purge Short Long 

r - - Leállítás gomb
Nyomja meg ezt a gombot a mosás és a 
szárítás leállításához.

- - - - Ülőke gomb Nyomja meg ezt a 
gombot, ezután nyomja meg a 
hőmérsékletet beállító gombokat, és 
beállíthatja az ülőke hőmérsékletét.

_ _ � -Szárítás gomb
Nyomja meg ezt a szárító funkció 
indításához, a levegő hőmérséklete 
beállítható a hőmérsékletet beállító 
gombok segítségével. Ha újra 
megnyomja ezt a gombot, az aktiválja 
a lebegő szárítást.
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• A vízhőmérséklet beállítása
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Hosszan nyomja meg a@gombot a távirányítón, ekkor a 
folyadékkristályos kijelző világítani kezd, és kijelzi a 
vízhőmérséklet beállítását.
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Nyomja meg a @gombot,

és fejezze be a vízhőmérséklet 

beállítását.
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1Nyomja meg a 41� gombot a megfelelő érték beállításához.

Megjegyzés:

A vízhőmérséklet beállítási lehetőségei: kikapcsolva (OFF) , 1, 2, 3.

 A kikapcsolt állapotban nem történik meg a víz melegítése a lehúzás 

során. 
• Ülőgyűrű fűtése 

Seat:Temp 
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Nyomja meg a 41� gombot a megfelelő 
érték beállításához.
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CD 
Nyomja meg a @ gombot 
az ülőgyűrű beállító 
képernyőjéhez

Nyomja meg a @gombot a 
beállítás befejezéséhez. 

Megjegyzés: 
Az ülőgyűrű fűtése négy beállítási 
fokozattal rendelkezik: kikapcsolva (OFF), 1, 2, 3.

 Az "OFF" módban az ülőgyűrű fűtése ki van kapcsolva.

• Hátsó öblítés 

CD 
Nyomja meg a'1) gombot , 
és a folyadékkristályos 
kijelzőn látható üzemmódnak 
megfelelően elindul az 
öblítés.

r ---@Nyomja meg a @ tápkapcsoló gombot a 
a kikapcsoláshoz.---, 
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A lehúzás során nyomja 
meg a @ gombot a 
lehúzás megállításához. I 
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Nyomja meg a@gombot megint 
a lebegő öblítés indításához,
vagy nyomja meg a © 
gombot még egegyszer 
az öblítés leállításához.

A lehúzás során nyomja meg a.o..�gombot a 1 
Nyomja meg a 41� gombot a megfelelő paraméter beállításához. hátsó öblítés három paraméteréből való választáshoz. A kiválasztott 

paraméter fekete színnel lesz feltüntetve a megfelelő ikonon. 
i Vízhőmérséklet: ki-alacsony-közepes-magas (szobahőmérséklet kb. -40't) 
�Áramlat intenzitása: alacsony-közepes-magas
__g_Mosási pozíció: 1-2-3-4-5

• Elülső öblítés 

® � � -;r:n�;E:;
-

� 
OFF _i- -:..\ c�: :�>---ru-=��-=--=-� _J 

'c.!. __ _J- �-= I 
@ 

\�/ ,#--- I 

@ _______ 
I s.o, I : 

I 
I 
I 

A lehúzás során nyomja meg
a@ gombot a lehúzás megállításához.
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CD 

Nyomja meg a@
gombot, , és a 
folyadékkristályos 
kijelzőn látható 
üzemmódnak 
megfelelően elindul az 
öblítés. 

Nyomja meg a © 
gombot megint a lebegő 
öblítés indításához, vagy

a '1) gombot nyomja 
meg még egyszer az 
öblítés leállításához.

Nyomja meg a 41� gombot a megfelelő paraméter 
beállításához. 
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@------------- I 
A lehúzás során nyomja meg a��gombot a hátsó öblítés 
három paraméteréből való választáshoz. A kiválasztott paraméter 
fekete színnel lesz feltüntetve a megfelelő ikonon. -----

i Vízhőmérséklet: ki-alacsony-közepes-magas (szobahőmérséklet kb. 40't) 
�Áramlat intenzitása: alacsony-közepes-magas 
__g_Mosási pozíció: 1-2-3-4-5 
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