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ínostnčBezpe  íenřopatLegenda DANGERNOTICEFORBID MUST BE ABIDED  DANGER
Symbolizuje ělnápotencion  noučnebezpe  situaci, ákter  eůžm  initříčzap  ánážv  ínězran  nebo smrt.Symbolizuje ělnápotencion  noučnebezpe  situaci, ákter  eůžm  initříčzap  ínězran  nebo émajetkov  tyáztr .Symbolizuje kazáz .Symbolizuje nutnost ditří  se pravidly.                                                   1. Toto  zařízení  je  elektronické  zařízení  typu  „I“  a  musí  být  připojeno  k  uzemňovacímu  systému.Dodavatel není zodpovědný za jakékoliv ztráty způsobené nedodržením následujících pokynů. 2. Pokud je kabel zařízení poškozen, musí být vyměněn u výrobce, servisního technika, nebo kvalifikovanou osobou,     aby se předešlo rizku.3. Toto zařízení  je připojené k el. proudu, prosíme neumisťujte jej na místa, kde hrozí namočení nebo vystavení vysokým teplotám.    Prosíme používejte vzduchotechniku nebo jinou ventilaci pokud zařízení používáte v koupelně.
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FORBID 

2

ínostnčBezpe  íenřopat                                                                                            
1. Nevkládejte ani nevyjímejte zástrčku mokrýma rukama.    Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 2. Nepoškozujte napájecí kabel a zástrčku. Hrozí nebezpečí    úrazu elektrickým proudem, zkratu a požáru.3. Nepoužívejte uvolněnou zásuvku. Hrozí nebezpečí  úrazu      elektrickým proudem a požáru.4. Napájení musí odpovídat předpisům. Existuje riziko poškození   produktu a požáru. 5. Produkt nerozebírejte, neopravujte, ani nesestavujte. Hrozí    nebezpečí úrazu elektrickým proudem a požáru.6. Neumísťujte do blízkosti Integry  zdroj  topení  nebo  cigarety.     Hrozí  nebozpečí  požáru.  7.  Dbejte na to, aby na produkt a zástrčku nevstřikovala voda,     

čistící prostředky nebo moč. Hrozí nebezpečí 
úrazu elektrickým      proudem, poškození produktu a požár. 8.  Neotáčejte produkt vzhůru nohama. Může dojít k trvalému  poškození     produktu.9.  Neohýbejte vstupní hadici s přívodem vody. Hrozí nežádoucí únik vody .
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éTechnick  specifikace INTEGRA COMFORT / COMFORT CUBEMODEL
●
●
●
●
●íMyt 5 kroků (Výchozí třetí)

í tryskynětšičSamo  ●
●Hygiena ílnáManu  ínětšič  tryskyNoční naváděcí světlo  ●
●Osvětlení toalety 

é zavírání víkaPozvoln   (Soft close) ●
●  Rychlé odepnutí víka   ●
● ádací kolečkoOvl  ●
●élkováD  ínádáovl
● 

íněUpevn toalety ésněváZ G 3/8íVodovodn  pojkaříp Jmenovité napětí AC220-240V 50/60HZ  Zdroj 950W0.07～0.75MPa(0.7～7.5Bar)Povolený vstupní tlak vodyTeplota vodníříp  vody 4～35℃Teplota íokol 4～40℃snostěVodot IPX4350～650mL/min.31～39℃
 3 Minuty

í nádržIntern 1260WíMyt 
áVzduchov  kapsa 2460MHz--10dBm3V CR20322 ks.Proudové chrániče32Kg593*370*380 mm

5 kroků (Výchozí třetí)
3

íZadn  ímyt
émskáD  ímyt
í mytínážMas  Pulzní mytí 
ínážMas  a pulzní mytí   Nastavení teploty  vody lyíNastavení s  proudu Nastavení polohy  tryskylkaéD  hoíjecánap  kabelu 

élkováD  
ínádáovl tok vodyůPr  Teplota vodylkaéD  hoímyc  cykluimžRe  evuřoh vody

ílnáMaxim  konýv  íněpávyt
ínostnčBezpe  ízenřízaPrevence hoétnězp  toku étepeln  pojistky\senzor hladiny kapaliny\termostat

ínčFrekven  rozsah
ílnáMaxim  ístupnýv  konýv  (RF)Typ íbaterietčPo  íbateri

áJin  ínostnčbezpe  ízenříza
áHrub  haávryěRozm

Bezokrajová mísa (rimless/rimfree) 5 kroků (Výchozí třetí)
1,8 m
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ýTechnick  kresán  

4

Verze 7/2020

www.watergate.cz



ehledřP
íHorn  koív
íZadn  ímytsaíM tkoáSedDetektor

ícědáNav  tloěsv  

ídacáOvl  kočkole ítleněOsv  toalety  

émskáD  ímyt
NOTICE zkyáObr  jsou  pouze  

ínčreferen       5
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Dámské mytí 

Úrovně

Zvýšit proud 

Zvýšit pozici 

Zvýšit teplotu 
Snížit teplotu 

Snížit pozici 

Snížit proud

Zadní mytí

élkováD  ínádáovl  Comfort
Stop

NOTICE
2 ks. baterie (typ 3V CR2032) nejsou ístčásou  vkyádod  žízbo  6Verze 7/2020
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íZadn  mytí  / dámské mytí     
● te si na toaletuě   Sedn    

é mytímskáD  í mytíZadn  
ínážMas  funkce OR
íZastaven        

Stisknutím tlačítka na dálkovém ovládání nebo na ovládacím kolečku začne proces mytí. Mytí se samo zastaví po 3 minutách. Během této doby můžete mytí zastavit stisknutím tlačítka "Stop".             .                Pozn.:                                 
● heměB  procesu  ímyt  ( ízadn  nebo dámské ) Na  mélkovád  ičovlada  teždr  éstisknut  tkočítla  „+“ nebo  „-“ teploty  a  teěstiskn  tkočítla  „+“  tokuůpr . m stiskem se mytí  přepne do jiného masážního režimu. ýtovněOp         

ínážMas  imžre : ž                  kdy  ítísv  jedna  kontrolka
ícíPulzuj  imžre : ž                  kdy  ítísv  ědv  kontrolky  Masážní  +  ícípulzuj  imžre :  ž kdy  ítísv  iřt  kontrolkyNEBOna  mídacáovl  kučkole  teěstiskn  tkočítla  " ízadn  ímyt " nebo  " émskád  ímyt " 

épot  nečza  ínážmas  im.žre . ým stiskem tlačítka se masážní režim zastaví.tovněOp       
●

●

heměB  procesu  hoízadn  nebo  hoémskád  ímyt :        NEBO 7
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Mytí bude nejdříve probíhat ve fixní poloze po dobu asi 10 sekudn, poté v masážní/kmitav é poloze po dobu asi 18 sekund, nakonec tryska zůstane v pevné poloze až do konce mycího cyklu.
Stiskněte prostřední tlačítko ovládacího kolečka a proces se zastaví.Stisknutím tlačítka "Stop" na dálkovém ovládání mytí zastavíte



íNastaven  intenzity proudu
● heměB  procesu ímyt itížSn itýšZvNa mélkovád  ičovlada  teěstiskn  tkočítla   "+ "  nebo "-" k íupraven  intenzity  proudu. ýtelněSv  toráindik  proudu se ítírozsv .NEBOeteůžM  proud upravovat ípomoc  íenáčot  kolečka. Proud se uješzvy  míenáčot  po ruěsm  chýhodinov  ekčičru  a uježsni  reměsm  opačným.pravaÚ  polohy trysky hnoutáVytDozadu eduřDopNEBOeteůžM  polohu upravovat ípomoc  íenáčot  kolečkem. míenáčOt  po ruěsm  chýhodinov  ekčičru  se tryska bude posouvat eduřdop  a míenáčot  v ménčopa  ruěsm  se bude posouvat dozadu.pravaÚ  teploty vody
● heměB  procesu ímytNEBO teěNa kolečku stiskn  tkočítla  "+" nebo "-" pro íenížsn  / íenýšzv  teploty vody.míStisknut  tkačítla  tepoloty vody "+" nebo "-" na mélkovád  ičovlada  upravte teplotu vody.

íNastaven  zvukuete horní víkořOtev  toalety a teěsedn  si. teěhnáVyt  kolečko a ejteáčot  s ním proti ruěsm  chýhodinov  ekčičru . Zvuk je ývypnut  žkdy  ízazn  ýdlouh  nót  BEEP .  tečOto  kolečkem znovu a zvuk se těop  zapne s mýtkákr  nemót  BEEP .  ● teěSedn  si na toaletu
● Zvuk je ve míchozýv  ínastaven  ýzapnut .
●   žKdy  bidet ijmeřp  kazyříp  nebo lyásign , ízazn  BEEP hnoutáVytDozadu8

íchozýV  poloha  je átáp
● hemě   B  procesu ímyt● míStisknut  tka polohy trysky čítla  „+“ nebo „-“ na mélkovád  ičovlada  upravte polohu trysky eduřdop  nebo dozadu.
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íNastaven  tlaěsv
●Ve míchozýv  ínastaven  je dyžv  zapnuto ínčno  ítleněosv hnoutáVytMKAÁPOZN : „ ýChytr “ imžre  áznamen , ež  ínčno  tloěsv  se ítírozsv  pouze při nedostatku světla.

Na mélkovád  ičovlada  teěstiskn  tkočítla  teploty vody „+“ nebo „-“ , pak teěstiskn  tkočítla  "-" polohy trysky. Opakovaným stlačením tlačítka polohy trysky zvolíte režim osvětlení. Vypnuté světlo:   ž          kdy  ítísv  jedna kontrolkadyžV  zapnuté světlo :   žkdy  ítísv  ědv  kontrolky
ýChytr  imžre  : ž               kdy  ítísv  iřt  kontrolkyeteřOtev  horní víko ale nesedejte si. teěhnáVyt  kolečko a tečoto  s ním proti ruěsm  chýhodinov  ekčičru . Opakovaným otáčením zvolíte  režim  osvětlení  toalety. nebo
ete horní  víko ale nesedejte  si .řOtev         áhněte  kolečkoVyt  teča oto  s ímn  ve ruěsm  chýhodinov  ekčičru .  tloěNaváděcí sv  zhasne. ítíRozsv  se iřp  mšídal  
íenáčot  ve ruěsm  chýhodinov  ek.čičru● Ve míchozýv  ínastaven  dyžv  zapnuto íNastaven  naváděcího tlaěsv hnoutáVyt eduřDop

íPohotovostn  imžre  - ínastaven
● Ve stavu bez ísezentežDr  éstisknut  íednřprost  tkočítla  leéd  žne  6 sekund, mít  epnete dořse p    hoípohotovostn  imužre .mýtovněOp  míenžpodr  tkačítla  po dobu šídel  žne  6 sekund jej restartujete.9

Dozadu
Verze 7/2020
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eéčP  a ínětšičInterval údr bž y Aktivita
ěDenn Kapky vody odstraňte hadříkem, který nepouští vlákna, aby se zabránilo skvrnám vodního kamene
ědnýT Vyčistěte všechny povrchy a rohy. V případě potřeby vyčistěte sprchovací  trysku.
ísěM ěnč      Při čištění mísy nepoužívejte agresivní čistící prostředky.Jednou za 6 měsíců V případě potřeby vyměňte vodní filtr viz. "výměna  vodního filtru"     Pro keramiku: neagresivní čistící prostředky       WC tkaětš .FORBID NOTICE 10

● á doporučení pro péči a čištěníObecn      
● íisticČ  edkyřprost  a strojeán

ékkěm  rkyěut , která  
ítšnepou  knaávl

éjemn  
í
isticč  edkyřprost , 

ékter  jsou éetrnš  k cežpoko . vejte agresivní čisticí prostředky.žíNepou                         
 rky  které nepouští vláknaěměkké ut ,  

                                           
Pro prkénko a bidet:

Verze 7/2020

www.watergate.cz

K čištění bidetového prkénka nikdy nepoužívejte tvrdý kartáč, aby nedošlo k poškrábání.Samočištění vodní nádrže k bidetové tryscePokud INTEGRA nabyla použita během posledních 72 hodin, tak se při zapnutí mytí automaticky spustí samočištění, které trvá cca 3 minuty. Během samočištění jsou všechna tlačítka nefunkční. Po ukončení samočištění se funkce tlačítek vrátí do normálu.



Tryska se vždy automaticky čistí  edřp  a po každém mycím cyklu.Postup hoínčv případě ru  ínětšič  trysky:eteřOtev  horní víko i spodní sedátko toalety,  ale nesedejte si, épot  tečoto  kolečkem  ve ruěsm  chýhodinov  ekčičru .   Tryska se  vysune  a  bude  vytékat  voda.  Ruční  čištění  se  samo  vypne  po  5chá
 minut  nebo ža  stisknete tkočítla  „stop“.A B ED C●

A B C D
nový filtr11

ínětšiČ  trysky
naěmýV  vodního filtru

●  Životnos filtru je cca 6 měsíců v závislosti na kvalitě vstupní vody. Pokud je proud při mytí příliš    slabý, měl by se vodní filtr vyměnit. Zanesený vodní filtr snižuje tlak.                                
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Postup v případě ručního čištění trysky: Otevřete horní víko i spodní setátko toalety, ale  



DANGER
1. Uchopte tkuáz  kleštičkama a opatrně  tečoto  víčko do polohy „OPEN“ a teěhnávyt  jej. Následně začne vytékat voda.. 2. Po íenčdokon  íněodvodn  teňzasu  víčko zpět a tečoto  jej do polohy „CLOSE“.

12
            

 
                               

ě stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko „Stop“ a upravit teplotu  "+" nebo  "-". V tuto chvíli začne první  kontrolka blikat.    asnč

 2. Sou                              3.  teěUvoln  tkočítla  "stop",  ale  težstále  dr  éstisknut  tkočítla  "upravit  teplotu".4. V íadřpo  teěpo sobě stiskn  tkačítla  „-“ a „+“ proudu vody a épot  teěuvoln  tkočítla  „upravit teplotu“. íNyn  áblik  ýtáp  toráindik .5. míStisknut  tkačítla  „-, +“ proudu vody zvolíte požadovaný ID kód produktu, na kterém se rozsvítí kontrolka.                      +++or

ínětšVypou  eždrán  na vodu                      
  

one-on-one  í (instalace více zařízení v jednom místě)nastaven
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Pokud si přejete, aby každý dálkový ovladač ovládal určený elektronický bidet, dokončete nastavení podle následujících  kroků:1. Otevřete horní víko i sedátko toalety ale nesedejte si. Nastavte noční světlo do polohy vypnuto viz. nastavení světla".Celkem je k dispozici 10 ID kódů. Ve výchozím nastavení je na prvním kódu a rozsvítí se kontrolka "-" produ vody."

Před demontáží INTEGRY je nutné odpojit přívod vody a el. energie. INTEGRU nikdy nenaklánějte nebo neotáčejte, dokud kompletně nedokončíte vypouštění nádrže na vodu.



A B
D  C

13

íněUvoln  a ínasazen  krytu a tkaásed
Znovu ínasazen
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●NOTICE Typ: CR2032A BC
14

élkováD  ínádáovl  aduježvy  2 baterie (typ 3V CR2032).Pokud kontrolka ěrovnú  ěitžetrřnep  áblik , teěňvym  baterie as.čvnaěmýV  íbateri1. Baterie, které nejsou dobíjecí nikdy nedobíjejte2. jecííDob  baterie je ebařt  edřp  míjenínab  vyjmout ze ečebiřspot3. éznůR  typy íbateri  nebo énov  a éitžpou  baterie se ínesm  kombinovat4. Baterie se ídajávkl  pouze se vnouáspr  polaritou5. éVybit  baterie je ebařt  vyjmout ze ízenříza  a ěnčbezpe  ekologicky zlikvidovat6. Pokud není INTEGRA delší dobu v provozu, je vhodné baterie vyjmout           7. íjecáNap  svorky ínesm  týb  nyázkratov
Verze 7/2020
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Problém ánžMo  inaříčp áenčDoporu  akceMy ít  nefungujeSprchovací  tryska  se  nevysune  nebo  se vrací  zpět
ýzkíN  tokůpr  vody

15 NOTICE                                                                    

ínáovňOdstra  ůméprobl1. íjecáNap  zdroj nefunguje2. vodříP  vody nefunguje3. Neprůchozí vodní filtr4. Senzor nedetekuje stav ísezen5. Horní víko je enéřuzav6. INTEGRA  se valažínepou  leéd  žne  72 hodin teěZapn  íjenánapeteřOtev  ívodnříp  ventil nebo zkontrolujte, zda lošnedo  k padkuýv  vodyteěňVym  ýfiltr za nov .  Životnost  cca. 6 měsíců v závislosti na kvalitě vody.       teěSedn  si na nkoéprk  a upravte polohu ísezeneteřOtev  horní víko a teďposa  se na prkénko1. íMyc  cyklus trvá  3 minuty. Tryska estaneřp  katříst   a sama se zasune.2. méPobl  s vkouádod  vody3. Senzor detekuje, ež  ivatelžu  opustil toaletu4. áríHorní víko se uzav Toto je ílnánorm  a mýtovněop  místisknut  tkačítla  „ ímyt “ teíjázah  ímytZkontrolujte, zda lošnedo  k padkuýv  vodyUpravte polohu ísezen
íBěhem myt  musí být horní víko kompletně otevřeno1. Proud vody eůžm  týb  nastaven na zkou úroveňín2. Tlak voduříp  vody eůžm  týb  šliříp  ýzkín3. Filtr eůžm  týb  názablokov4. Přicpaná nebo ucpaná tryska míPros , tešzvy  proud vody podle " ínastaven  proudu vody" v vodán u k obsluzeZkontrolujte a teěujist  se, ež  tlak voduříp  vody je šítěv  nebo ýrovn  0,07MPaVyčistěte nebo vyměňte trysku za novou 1. Teplota vody eůžm  týb  nastavena na ézkín  ěstupn Nastavte teplotu vody na ššívy  podle „ ínastaven  teploty“ z voduán  k obsluze2. ánžMo  je teplota vstupní vody příliš nížká  Nastavte teplotu vody na  šší vy  hodnotu podle "nastavení teploty" z návodu k obsluze nebo snižte proud vody podle "nastavení proudu vody"            Tryska  se vysouvá pomalu  žKdy  teíjázah  funkci ímyt , tryska se edřp  mívyjmut  

íistčsamo , a to bude jakouěn  dobu trvat Toto je ílnánorm1. iřP  íjenázah  funkce  ímyt  se  tryska  edřp  mívyjmut  
íistčsamo . žKdy  je ímyt  enočukon , tuto  funkci  étak  iježpou . Toto je ílnánorm2. ánžMo  se ávžínepou  leéd  žne  72 hodin To je ílnánorm . ávžíNepou -li se leéd  žne  72 hodin, žkdy  ivatežu l íspust  ímyt , íspust  se 

ínětšičsamo  po dobu asi 3 minut1. ánžMo  je v méjasn  íedřprost Je-li ínčno  tloěsv  nastaveno na íinteligentn  imžre , ínčno  tloěsv  nebude fungovat v méjasn  íedřprost .2. Funkce hoínčno  tlaěsv  eůžm  týb  vypnuta                 1. ánžMo  je v métmav  íedřprost Je-li ínčno  tloěsv  nastaveno na íinteligentn  imžre , bude ínčno  tloěsv  dyžv  titísv  v métmav  íedřprost2. coěN  eůžm  týb  zakryto kolem kyáčp teňOdstra  kyážekřp  kolem kyáčp3. ínčNo  tloěsv  eůžm  týb  nastaveno na dyžv  zapnuto Upravte imžre  hoínčno  ítleněosv  podle " íNastaven  tlaěsv " v voán du k obsluze1. Tryska se po 5 cháminut  ímyt  ívrac  tězp Toto je ílnánorm2. ánžMo  teěstiskn  tkočítla  „Stop“ ínčRu  ínětšič  se ízastav  místisknut  kyáčp  nebo místisknut  čítla tka „Stop“ na mélkovád  ičovlada .3. ánžMo  senzor detekuje, ež  se sedadlo árízav heměB  hoínčru  ínětšič  jteěpáneskl  sedadlo1. ánžMo  nejsou v mélkovád  ičovlada  baterie težVlo  mípros  do hoélkovád  ečovlada  évnáspr  baterie2. ánžMo  jsou baterie vybité    Pokud je  kapacita baterie nedostatečná , LED indikátor bude blikat. Vyměňte baterie.         3. ánžMo  dók  bidetu a hoélkovád  ínádáovl  ínen  ýstejn Nastavte mípros  dók  hoélkovád  ečovlada  na ývnáspr . vejteíPod  se na 
í"Nastaven One-On-One“

žKdy  funguje bidet, ízazn  zvuky BEEP žKdy  teísed , je étkákr  BEEP a édlouh , žkdy  teízáodch . . éTak , 
žkdy  bidet ijmeřp  kazyříp , je ýtkákr  BEEP. To je ílnánorm . Zvuk eteůžm  vypnout. Viz „ íNastaven  zvuku“Bidet eůžnem  fungovat ělnánorm ánžMo  je coěn  hoéneobvykl teěVypn  íjenánap  a teězapn  jej po éjedn  ěminut . Pokud bidet leást  eůžnem  fungovat, kontaktujte hoístním  distributoratloěSv  kolem kuíknofl  tádvakr  

áblik  s mýláneust  zvukem Teplota ívodnříp  vody eůžm  týb  šliříp  ávysok teěVypn  vodříp  energie a vody, teňestařp  produkt vatžípou  a poté kontaktujte hoístním  distributoratloěSv  kolem kuíknofl  leást  
áblik S robkemýv  eůžm  týb  coěn  v dkuřánepo Zkontrolujte , zda  je áelektrick  energie  a vodříp  vody  ílnánorm , tešeruřp  íjenánap  a restartujte produkt. Pokud bidet leást  nefunguje, kontaktujte hoístním  distributora

ínčNo  tloěsv  je dyžv  évypnut
ínčNo  tloěsv  je dyžv  ézapnutiřP  mínčru  ínětšič  se tryska automaticky ívrac  tězplkováD é ínádáovl  nefunguje

zíN ká teplota vody á, ale tyska se nevysouvá kéVoda vyt    
Pokud INTEGRA nebyla použita během posledních 72 hodin, tak se při zapnutí funkce mytí automaticky spustí samočištění, které trvá  cca 3  minuty. Během samočištění jsou všechna tlačítka nefunkční. Po ukončení samočištění se funkce tlačítek vrátí do normálu.Vyměňte filtr za nový. Životnost cca.    6 měsíců v závislosti na kvalitě vody.
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Zapněte prosím funkci nočního světla a upravte režim nočního světla podle "nastavení světla" v návodu k obsluze
Nevyhazujte elektrické spotřebiče do netříděného komunálního odpadu, používejte nádoby pro zvláštní sběr. Informace o dostupných systémech sběru získáte u místního Sběrného dvora.  Při likvidaci elektrických spotřebičů na skládkách mohou nebezpečné látky unikat do podzemních vod a dostat se do potravinového řetězce, což poškozuje zdraví. Při výměně starých spotřebičů za nové je prodejce povinen odebrat starý spotřebič k likvidaci bezplatně.
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