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PROVOZ
ÚVOD
• Tento výrobek se ovládá zejména pomocí dálkového ovládání, to je doplněno 

o možnost ovládání pomocí bočních tlačítek ovládacího panelu.
• Následující ilustrace slouží pouze pro popis funkcí.

Světelné kontrolky a LED displej se mohou lišit dle specifické 
konfigurace modelu, viz aktuální model.

LED displej Ovládací panel

Světelné kontrolky

Dálkové ovládání

PŘÍPRAVA
1. Otevřete ventil přívodu vody.
2. Ujistěte se, že je zástrčka v zásuvce, a že světelná kontrolka svítí.
3. Zkontrolujte, zda ikona napájení  na LED displeji svítí.
4. Pokud na ovládacím panelu nesvítí ikonka napájení, všechny funkce budou 

nedostupné. Zmáčkněte tlačítko napájení  na ovládacím panelu.
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POUŽITÍ
Posazení na prkénko: Senzor obsazení prkénka se aktivuje. Pokud je zapnutá 
funkce automatické deodorace, deodorace začne fungovat.

Přední mytí / Oscilace
Zmáčkněte tlačítko, vyjedou 
trysky a začne mytí; opětovným 
zmáčknutím se zapne oscilační 
mytí, kontrolka #1 bliká na dálk. 
ovládání, tryska se opakovaně 
pohybuje dozadu a dopředu. 
Dalším stisknutím zastavíte 
oscilační mytí. Přepněte zpět na 
přední mytí.

Nastavení pozice trysky
5 možností nastavení vyhovující 
polohy mytí stisknutím  .
Poznámka: Při oscilačním mytí 
nelze měnit pozici trysky.

Stop
Zastavte aktuální mytí. 
Pokud nestisknete tlačítko 
Stop, zadní/přední mytí 
se automaticky zastaví 
po 2 minutách. Stisknutím 
tlačítka po dobu 3 s zařízení 
vypnete.

Nastavení tlaku vody
4 úrovně, nastavte požado-
vaný tlak vody stisknutím 
tlačítka + nebo -.

Zadní mytí / Oscilace
Zmáčkněte tlačítko, vyjedou 
trysky a začne mytí; opětovným 
zmáčknutím se zapne oscilační 
mytí, kontrolka #1 bliká na dálk. 
ovládání, tryska se opakovaně 
pohybuje dozadu a dopředu. 
Dalším stisknutím zastavíte 
oscilační mytí. Přepněte zpět na 
zadní mytí.
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Stop
Vypněte funkci sušení, nebo 
se teplý vzduch automaticky 
zastaví po 4 minutách 
provozu. Stisknutím tlačítka 
po dobu 3 s zařízení vypnete.

Nastavení teploty sušení
4 úrovně, nastavte teplotu 
vzduchu sušení stisknutím 
tlačítek + nebo -.

Čištění trysek
Zmáčkněte  pro zahájení čištění trysek, voda začne 
vytékat, trysky se vyčistí. Zmáčknutím tlačítka Stop akci 
okamžitě ukončíte.
* Čištění trysek zmáčknutím tlačítka je dostupné, pokud není 

bidet obsazený uživatelem.
* K čištění trysek dochází automaticky před zadním mytím 

a předním mytím.

Sušení
Stisknutím tohoto tlačítka zahájíte 
sušení teplým vzduchem.
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Nastavení teploty vody
Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do 
nastavení teploty vody. 4 možnosti výběru, 
při nastavení pokojové teploty se neohřívá, 
stisknutím přepnete na další úroveň. Pořadí 
přepnutí teplot: Střední - Vysoká - Střední - 
Nízká - Vypnuto - Nízká - Střední - Vysoká, 
kontrolky na dálkovém ovladači #1, #2, #3 
odpovídají zobrazenému stavu. Vysoká 
teplota 39 °C - Střední 36 °C - Nízká 33 °C.

Noční světlo
Stisknutím tohoto tlačítka 
rozsvítíte světlo, kontrolka #4 
bliká na dálkovém ovladači 
v pohotovostním režimu. 
Opětovným stisknutím jej 
vypnete.

Tip: Pohotovostní režim znamená, že je bidet 
v provozu, ale není ve stavu mytí, sušení, 
samočištění trysek atd.

Nastavení teploty prkénka
Stisknutím tohoto tlačítka 
vstoupíte do nastavení teploty 
prkénka. 4 možnosti výběru, při 
nastavení pokojové teploty se 
neohřívá, stisknutím přepnete 
na další úroveň. Pořadí přepnutí 
teplot: Střední - Vysoká - Střední 
- Nízká - Vypnuto - Nízká - Střední 
- Vysoká, kontrolky na dálkovém 
ovladači #4, #5, #6 odpovídají 
zobrazenému stavu. Vysoká 
teplota 39 °C - Střední 36 °C - 
Nízká 33 °C.
Pozor: Aby se předešlo popálení 
při nízké teplotě, zařízení 
automaticky sníží teplotu prkénka 
pod 35 °C, pokud je obsazené po 
dobu 10 min.
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Úspora energie
Stiskněte  pro spuštění automatického 
režimu úspory energie, kontrolka #3 bliká na 
dálkovém ovladači v pohotovostním režimu. 
Opětovným stisknutím funkci vypnete. 
Pokud je automatická úspora energie 
zapnuta, přejde zařízení do tohoto režimu 
1,5 minuty po opuštění prkénka.

Tip: Pohotovostní režim znamená, že je bidet 
v provozu, ale není ve stavu mytí, sušení, 
samočištění trysek, atd.

Deodorizér
Zapnutí ve výchozím nastavení 
spouští automatickou deodoraci. 
Stisknutím tlačítka + vypnete 
funkci v pohotovostním režimu. 
Opětovným stisknutím ji zapnete. 
Kontrolka #2 bliká na dálkovém 
ovladači.

Ženské mytí
Stiskněte  tryska vyjede a začne 
mytí, teplota vody je nastavena 
na nejvyšší úroveň (39 °C), tlak 
vody na druhou úroveň, poloha 
trysky je daná. Teplota a tlak vody 
nejsou nastavitelné, pozice trysky 
je nastavitelná v pohotovostním 
režimu. Funkce trvá 2 min. 
Stiskněte  pro dřívější ukončení.

Připomínka: Během sušení je dezodorační 
funkce dočasně zastavena. Když uživatel opustí 
toaletu, funkce deodorace bude automaticky 
pokračovat po dobu 1,5 min.
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Program pro děti
Stiskněte  , tryska vyjede a začne mytí, pozice 
trysky je vpředu (úroveň 5), nízký tlak vody 
(úroveň 1), střední teplota vody 36 °C, funkce trvá 
30 s.
Stisknutím stop  funkci ukončíte dříve.
Pozor: V tomto programu nejsou pozice 
trysky, teplota a tlak vody, ani další parametry 
nastavitelné.

Přednastavený režim
Stiskněte  pro zahájení, pořadí je zadní mytí 
40 sekund —► oscilační mytí 20 sekund —► 
sušení teplým vzduchem 2 min. —► konec. Pro 
zastavení v průběhu režimu stiskněte stop .

Funkce masáž
Stiskněte  , trysky vyjedou a začne 
mytí, tlak vody je na nejvyšší úrovni, 
funkce trvá 2 min. Stisknutím  tlačítka 
funkci ukončíte dříve.
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SPÁROVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
Pokud se na jednom místě nachází více než dva přídavné bidety stejné značky, 
může dojít k interakci při používání dálkového ovládání. V tomto případě lze 
pomocí funkce shody kódu dálkového ovládání zajistit jedinečnost mezi dálkovým 
ovládáním a přídavným bidetem. Při provádění tohoto nastavení musíte odpojit 
napájení dalších přídavných bidetů v okolí.
1. Odpojte napájení přídavného bidetu.
2. Stiskněte najednou tlačítka „weak“ a „rear“, dokud světelná kontrolka nezačne 

konstantně blikat.
3. Zapojte napájení přídavného bidetu do 5 s.
4. Spárování bidetu s ovládáním bude dokončeno, jakmile kontrolka přestane blikat.

Upozornění: Párování trvá 10 s, nedojde-li ke spárování, proces se automaticky 
ukončí.

OVLÁDACÍ PANEL
Výrobek je řízen hlavně dálkovým ovládáním, ovládacím panelem lze ovládat 
pouze základní funkce, jak je znázorněno níže.

• Činnost tlačítek je shodná s dálkovým ovládáním, podrobnosti naleznete u popisu 
dálkového ovládání

• Teplota vody a prkénka zůstává nastavena na stejnou hodnotu, jako při posledním 
použití.

ZVUKOVÁ SIGNALIZACE
Jedno pípnutí Všechny funkce zařízení jsou k dispozici.
Dvě pípnutí Část funkcí je k dispozici.

Tři a více pípnutí Vyskytly se chyby výrobku.

Připomínka Signalizace funguje pouze při použití dálkového 
ovladače, bočních tlačítek nebo při startu.

SVĚTELNÉ KONTROLKY
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Kontrolka napětí 
(power)

Pokud je napájení zapnuto, kontrolka svítí. Pokud je 
něco se součástmi pro průtok vody, kontrolka bude blikat

Kontrolka teploty 
vody (water)

Pokud se voda ohřívá, kontrolka svítí. Pokud dojde 
k přehřátí, kontrolka začne blikat.

Kontrolka teploty 
prkénka (seat)

Pokud se prkénko ohřívá, kontrolka svítí. Pokud dojde 
k přehřátí, kontrolka začne blikat.

Kontrolka obsazení 
prkénka (seat)

Pokud je prkénko obsazeno, kontrolka svítí. Pokud je 
nízká hladina vody, kontrolka začne blikat.

Kontrolka úspory 
energie (savé power)

Pokud bidet přejde do režimu úspory energie, kontrolka 
se rozsvítí.

LED DISPLEJ

Zapnutí Pokud svítí  , znamená to, že je zapnuté napájení

Teplota prkénka

Pokud je prkénko vyhřívané, jeho teplota bude zobrazena 
číslicí, pokud dojde k chybě, přepíše se číslice na písmeno. 
Když se zobrazí F, prkénko je přehřáté. Pokud se zobrazuje 
E, znamená to problém s čidlem teploty prkénka.

Teplota vody

Při ohřevu vody bude teplota zobrazena číslicí, v případě 
chyby bude teplota zobrazena písmeny: Pokud se zobrazí D, 
znamená to, že je problém s ohřívačem; Když se zobrazuje 
E, znamená to problém s čidlem teploty vody; Při zobrazení 
F došlo k přehřátí vody.

Senzor obsaz. 
prkénka Po usednutí na bidet,  stále svítí.

Úspora energie Pokud je zapnutý režim úspory energie, zobrazí se na LED 
displeji .

Noční světlo Pokud zapnete noční světlo, na LED displeji se zobrazí .

Deodorace
Pokud nastavíte deodoraci a sednete si na prkénko, na 
displeji se zobrazí .


