INFORMACIJE O IZDELKU
Osnovne funkcije Coway bas16
1. Instantni grelec vode
Ko izberete funkcijo čiščenja (damsko/zadnjično čiščenje) se voda takoj
segreje. Za umivanje izberete željeno temperaturo vode.

Power
-saving

Lock

Silent

2. Air+ zračna funkcija
Dodajanje zračnih mehurčkov vodnemu toku ustvari bolj nežno in prijazno
čisščenje ter zmanšuje tudi porabo vode.

3. Šoba iz nerjavečega jekla vam zagotavlja temeljito čiščenje
Z uporabo šob iz nerjavečega jekla vam bide zagotavlja higiensko moč
in učinkovitost.
Zaradi dvojnih šob pa je čiščenje še prijetneje.
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VARNOSTNA OPOZORILA
(POMEMBNA OPOZORILA )
Zlasti ko električni izdelek uporablja otrok vam priporočamo, da si pozorno
prebrerite varnostna opozorila.

Ta izdelek ni namenjen uporabi osebam [vključno z otroki] z
zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi zmožnostmi ali
pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če so nadzorovani in imajo
navodila za uporabo izdelka s strani osebe, odgovorne za njihovo
varnost. Otroke je treba nadzorovati tako, da se v nobenem
primeru ne igrajo s proizvodom.
POZOR: Če se varnostna opozorila ne upoštevajo
lahko pride do resnih poškodb ali celo
smrti zaradi električnega udara.
• Ne uporabljajte poškodovanih ali ohlapnih vtičnic. V
nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara
ali požara.
• Izdelek priključite na ločeno vtičnico. V nasprotnem
primeru lahko pride do električnega udara ali požara.
• Ne premikajte naprave tako, da povlečete električni
kabel. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega
udara ali požara.
• Ne dotikajte se vtičnice z mokrimi rokami. V
nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara
ali požara.
• Da preprečite poškodbe električnega kabla, ga ne
upognite s silo ali postavite težkih predmetov na njem. V
nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali
požara.

HRANITE NAVODILA NA VARNEM MESTU

Coway INFORMACIJE O IZDELKU / VSEBINA / VARNOSTNA OPOZORILA | OPOZORILO

PREDEN UPORABITE PRODUKT VAS PROSIMO, DA SI POZORNO PREBERITE
NAVODILA. Svetujemo da navodila shranite in po potrebi pregledate.
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VARNOSTNA OPOZORILA

(POMEMBNA OPOZORILA )

POZOR: Če se varnostna opozorila ne upoštevajo
lahko pride do resnih poškodb ali celo
smrti zaradi električnega udara.

•Prosimo vas, da električnega kabla ne odklopite in
kostantno priklopite.V nasprotnem primeru lahko
pride do električnega udara ali požara.
• Odklopite izdelek v kolikor ga želite servisirati ali
zamenjati. V nasprotnem primeru lahko pride do
električnega udara ali požara.
• Odstranite prah in vodo na električnem kablu. V
nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara
ali požara.
• Izdelek ne priključite v vtičnico, na katerih je priključenih več
izdelkov. Uporabljajte za ta izdelek samo ločeno vtičnico. V
nasprotnem primeru lahko pride do požara.
• Izklopite izdelek če ga za nekaj časa ne
nameravate uporabiti. V nasprotnem primeru
lahko pride do električnega udara ali požara.
• Odsvetujemo, da električnega kabla sami popravite.
V nasprotnem primeru lahko pride do električnega
udara ali požara.
• Če je električni kabel poškodavan ga nikakor ne zamenjajte
sami. Obrnite se na Coway servisni center. V nasprotnem
primeru lahko pride do električnega udara ali požara.
• Če prihajajo iz izdelka čudni zvoki, neprijetno diši ali podobno
ga takoj izklopite iz vtičnice. Obrnite se na Coway servisni
center. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega
udara ali požara.
• Ne vstavljajte žic ali ostrih predmetov v odprtino izdelka ali v
vtičnico za vroč zrak. V nasprotnem primeru lahko pride do
električnega udara ali požara.
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• Ne položite na izdelek posode za vodo, zdravila, hrano,
kovinske predmete ali vnetljive snovi. V nasprotnem
primeru lahko pride do električnega udara ali požara.
• Izdelek ne uporabljajte v prostorih, kjer bi bil
izpostavljen preveliki vlagi.
V nasprotnem primeru lahko pride do električnega
udara ali požara.
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• V bližini izdelka ne postavljajte električnih grelnikov in ne
mecite cigaretnih ostankov v bide. V nasprotnem primeru
lahko pride do požara ali pa se plastika uniči.

• Izdelek ne uporabljajte če ne deluje pravilno.
※V

tem primeru takoj izklopite izdelek iz elektrike, zaprite
glavno pipo in pokličite servisni center. V nasprotnem
primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

• Medtem ko se tuširate ali čistite kopalnico vam
priporočamo, da izklopite izdelek da ne pride v stik z
vodo ali čistili. V nasprotnem primeru lahko pride do
električnega udara ali požara.
• Pazite, da vam daljinec ne pade na tla v nasprotnem
primeru lahko pride do motenj na daljincu
in izdelku.
• Ne ločite sedeža od bideja. V nasprotnem primeru
lahko pride do električnega udara ali požara.
• Odsvetujemo vam, da izdelek sami popravite, razstavite
ali podobno. V nasprotnem primeru lahko nastanejo
poškodbe na izdelku, pride do električnega udara ali
požara.

HRANITE NAVODILA NA VARNEM MESTU
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VARNOSTNA OPOZORILA
(POMEMBNA OPOZORILA)
• Ne uporabljajte izdelek medtem ko se kopate.
• Postavite izdelek tako, da vam ne pade v banjo ali v
umivalnik.
• Ne postavite izdelek v vodo.
• V primeru da vam izdelek pade v vodo vam svetujemo, da
izdelek varno izklopite iz vtičnice.
POZOR: Če se varnostna opozorila ne upoštevajo
lahko pride do resnih poškodb ali celo
smrti zaradi električnega udara.
• Ne postavite izdelek na območju, kjer se uporabljajo
vnetljivi plini ali materiali. V nasprotnem primeru
lahko pride do električnega udara ali požara.
• Izdelek priključite na napravo za pitno vodo. Pri priključitvi
izdelka na napravo, ki vsebuje industrijsko vodo lahko pride
do kožnih bolezni in podobno.
• Ne postavite roke pred grelcom vode. V nasprotnem
primeru lahko pride do požara ali opeklin na roki.
• Pri čiščenju filtra zaprite vodni priključek. V nasprotnem
primeru lahko pride do električnega udara ali poškodb
izdelka.
• Nastavite temperaturo vode in gretje sedeža za otroke,
starejše osebe in ostale, ki temperature ne morejo nastaviti
sami, pravilno. V nasprotnem primeru lahko pride do
opeklin.
※ Opekline

nastanejo pri temperaturi približno 40° C.
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Ne pritiskajte gumbov premočno. V nasprotnem
primeru se lahko izdelek poškoduje.

• Ne postavite težkih predmetov na bide. V nasprotnem
primeru lahko pride do poškodb.
• Prosimo, da pozorno spremljate otroke pri uporabi
bideja.
• Izdelek uporabite v skladu z navodili.
Uporabite samo dodatke, ki so priporočeni iz
strani proizvjalaca.
•Ne uporabljajte izdelek če je električni kabel ali vtičnica
poškodovana, če izdelek ne deluje pravilno ali pa če je padel
v vodo in se poškodoval. Kontaktirajte servis.
•
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•

• Nikoli ne blokirajte grelec vode in izdelek ne postavite na
mehke površčine, npr. na kavč, posteljo ipd. Zračna
odprtnina naj bo vedno prosta in izogibajte se nabiranju las,
praha ipd
• Ne uporabljajte izdelek ko ste zaspani ali pa ko se ne
počutite dobro.
• Pazite da se v izdelku ne naberejo delci.
Ne uporabljajte izdelka zunaj ali na mestih, kjer se
• uporabljajo aerosoli (razpršila) ali kjer je lahko izpostavljen
kisiku.
• Izdelek priključite le na pravilno ozemljeno električno
vtičnico. Glejte navodila za ozemljitev.
• Izključite izdelek preden ga napolnite z vodo. Napolnite ga
samo takrat, ko vam proizvajalec to priporoči.
5
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VARNOSTNA OPOZORILA

( POMEMBNA OPOZORILA )
POZOR: Če se varnostna opozorila ne upoštevajo lahko
pride do poškodb.
• Ne odpirajte / zapirajte pokrova sedeža s prekomerno
silo. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe
izdelka ali okvare.
• Po namestitvi poskrbite, da so vodovodne povezave
tesne. Uporabite gumijasto tesnilo za priključno cev.
• Grelec vode ne namestite, če je izdelek izpostavljen
neposredni sončni svetlobi. V nasprotnem primeru lahko
izdelek porumeni ali deformira.
• Ne odpirajte / zapirajte pokrova sedeža s
prekomerno silo. V nasprotnem primeru lahko pride
do poškodbe izdelka ali okvare.
※ Pokrov se zapre počasi (mehko zapiranje
pokrova)

• Pazite, da urin ne pride v stik z šobami, grelcom vode ali
zunanjimi površinami izdelka. V nasprotnem primeru lahko
pride do do neprijetnih vonjav ali motenj.
• V kolikor izdelka za nekaj časa ne nameravate uporabiti
vam priporočamo, da izdelek izklopite, da zaprete glavno
vodno pipo in izpraznite vodo iz rezervoarja.
• Bide cevi ne izvlecite s prekomerno silo. V nasprotnem
primeru lahko pride do puščanja ali okvare izdelka.
• Pred čiščenjem izdelka izklopite izdelek iz elektrike. Ne pršite
vode neposredno na bide in ne uporabite kemikalij ali
čistilcev klorovodikove kisline. To lahko povzroči korozijo
kovinskih delov ali obarvanje bideja.

HRANITE NAVODILA NA VARNEM MESTU

VARNOSTNA OPOZORILA | OPOZORILO

• ※ Za čiščenje bideja uporabite mehko krpo ali
mehko gobo.
• Izdelek ne priključite na cev za vročo vodo. To lahko
povzroči napako bideja. Izdelek priključite na hladno
vodo.
• Preverite pred inštalacijo vse vodne priključke. Gumijasta
matica se lahko nastavi na kateremkoli priključku.
• Čistilca zraka ne postavljajte v bližini prahu in sončne
svetlobe. To lahko povzroči deformacijo ali
razbarvanje.
• Ne odpirajte / zapirajte pokrova sedeža s prekomerno
silo. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe
izdelka ali okvare.
• Pazite, da urin ne pride v stik z šobami, grelcom vode ali
zunanjimi površinami izdelka. V nasprotnem primeru
lahko pride do do neprijetnih vonjav ali motenj.
• V kolikor izdelka za nekaj časa ne nameravate uporabiti
vam priporočamo, da izdelek izklopite.
• Bide cevi ne izvlecite s prekomerno silo. V nasprotnem
primeru lahko pride do puščanja ali okvare izdelka.
• Pred čiščenjem izdelka izklopite izdelek iz elektrike. Ne
pršite vode neposredno na bide in ne uporabite kemikalij
ali čistilcev klorovodikove kisline.
- Uporabite raje mehko krpo.

7
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VARNOSTNA OPOZORILA

(POMEMBNA OPOZORILA )
OZEMLJITEV
• Izdelek mora biti ozemljen. V primeru kratkega stika
ozemljitev zmanjša tveganje električnega udara z
zagotavljanjem odtokov (kabla) do električnega toka.
Izdelek je opremljen s kablom, ki ima ozemljeno žico in
ozemljen vtič. Vtikač mora biti priključen na ustrezno
vtičnico, ki je pravilno nameščena in ozemljena
ČE SE IZDELEK NE OZEMLJI PRAVILNO LAHKO PRIDE
DO ELEKTRIČNEGA UDARA
• Izdelek mora biti ozemljen. V primeru kratkega stika
ozemljitev zmanjša tveganje električnega udara z
zagotavljanjem odtokov (kabla) do električnega toka.
Izdelek je opremljen s kablom, ki ima ozemljeno žico in
ozemljen vtič. Vtikač mora biti priključen na ustrezno
vtičnico, ki je pravilno nameščena in ozemljena.
• Povprašajte kvalificiranega električarja ali serviserja, če
ne razumete vseh navodil za ozemljitev ali če ste v
dvomih, ali je izdelek pravilno ozemljen.
• Ta izdelek je namenjen priključitvi na nazivno omrežno
napetost 220-240V ~ in je opremljen z vtičem, kot je
prikazano na sliki 1.
vtičnica
ozemljitev

slika 1
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OZNAKA DELOV
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MERE
Na skici so prikazane mere bideja. Upoštevajte mere pri inštalacije
bideja na vaši keramiki.
148(okrogla
mm
346 mm
>> BA16-CR
oblika)
(5.8 inch)
(13.6 inch)
148
148 mm
mm

346
346 mm
mm

(5.8
(5.8 Zoll)
inch)

(13.6
(13.6 Zoll)
inch)

148 mm

346 mm

(5.8 inch)

(13.6 inch)

200 mm

400 mm

(7.8 inch)

200
200 mm
mm
(7.8
(7.8 Zoll)
inch)

(15.7Zoll)
(15.7 inch)

200 mm
(7.8 inch)

148mm
mm
148
148
mm
(5.8inch)
inch)
(5.8
(5.8
Zoll)

489 mm

(15.7 inch)

400
400 mm
mm

489
489 mm
mm

(19.2 inch)

(19.2
(19.2 Zoll)
inch)

400 mm
(15.7 inch)

489 mm
(19.2 inch)

379
mm
379379
mmmm
(14.9
(14.9
inch)
(14.9
Zoll)inch)

148 mm
(5.8 inch)

379 mm
(14.9 inch)

200
200 mm
mm

400
400 mm
mm

489
489 mm
mm

(7.8
inch)200(15.7
mmZoll) 400 mm
(19.2
(7.8 Zoll)
(15.7 inch)
(19.2 inch)
Zoll)

(7.8 inch)

200 mm
(7.8 inch)

>>spodnji del

(15.7 inch)

400 mm
(15.7 inch)

489 mm
(19.2 inch)

489 mm
(19.2 inch)

>> razmak med pritrdilnima luknjama

130
130 mm
mm ~~ 202
202 mm
mm
(5.1
(5.1 ~~ 7.9
7.9 inch)
inch)

130 mm ~ 202 mm

mm ~ 202 mm
(5.1 ~130
7.9 inch)
(5.1 ~ 7.9 Zoll)

140
140 mm
mm ~~ 210
210 mm
mm
(5.5
(5.5~~8.3
8.3inch)
inch)

140 mm ~ 210 mm

140 mm(5.5
~ 210
~ 8.3mm
Zoll)
(5.5 ~ 8.3 inch)

41
41 mm
mm (1.6
(1.6inch)
inch)

Rear
Rear fixing
fixing distance
distance :: 179
179 mm
mm (7
(7 inch)
inch)
41 mm (1.6 Zoll)
41 mm (1.6 inch)

razmak na zadnji strani: 179 mm (7 Zoll)

Rear fixing distance : 179 mm (7 inch)
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OZNAKA DELOV
sprednji / zadnji del

1
2
3
13

7
8
9
10

4

14
15

5

16

11
12

6

1pokrov
2
3
4
5

varnostna nalepka

šoba

sedežni senzor
Bidetsitz

daljinec
7 izdelek
8 vodna cev
6

cev za bide
vodni priključek
11 T-kos
12 Wasseranschlusshahn
9

10

električni kabel
nalepka izdelka
15 vijaki
16 MF Filter
13
14

daljinec
BAS16-CR/CE

OZNAKA DELOV
OZNAKA DELOV

Montažni deli

1
7

2

5

3
6
4

8

9

11

2 pritrdilni vijaki

7

1 tuš cev

2

2 stožčasta gumijasta matica

8

1 MF Filter

3

2 gumijasta matica

9

1 nastavek za filter

4

2 pritrdilna matica

10

1 Filter adapter

11

1 montažna plošča

12

2 nosilca za vijake

6

Tipps

12

1

5

t-kos
1 gumijasto tesnilo

▶ Vsi deli so prisotni
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PRED UPORABO BIDEJA
Ne pozabite!
Električni priklop .
Priključite električni kabel v vtičnico. Bide deluje samo ob pravilni
priključitvijo.

Tipps

Ta izdelek je namenjen priključitvi na nazivno omrežno napetost 220-240V
~ in 50/50 Hz. Priključite bide v vtičnico 220-240 V in 50 Hz.

Odprite ventil za vodo.
Bide deluje samo normalno, če je oskrbovan z vodo.
Pred uporabo preverite, ali je bide nastavljen za varčevanje z energijo
- Če senzor sedeža ne zazna nikogar, ki sedi, ali če ne pritisnete nobenega gumba na nadzorni
plošči ali daljinskem upravljalniku približno 10 minut, se bo vklopil način varčevanja z energijo,
prižgala se bo varčna žarnica in temperatura sedeža bo nastavljena na "L", tako da bo poraba
energije manjša
- Če nekdo sedi na sedežu ali pritisne gumb na nadzorni plošči, se bo indikator moči zasvetil,
potem se bo izklopil in sedež se bo segreval, dokler ne doseže zadnjo nastavljeno temperaturo.- Tudi če sedite ali pritisnete gumb nadzorne plošče, se indikator moči ne vključi. To pomeni, da
je elektrika izključena. V tem primeru pritisnite gumb za vklop, da ponovno vklopite napajanje,
preden uporabite bide.
Nastavite željeno funkcijo po svojih potrebah
Nastavite lahko poseben način (način varčevanja energije, način mirovanja senzorja sedeža, tihi način) glede
na vaše želje.

Konfigurirajte posebno funkcijo
Držite gumb „Stop“ in „zadnjično
umivanje“ hkrati za vsaj 3 sekunde.
Nastavite način pritiska vode in
grelca vode dokler lučke na
prikazovalniku temperature ne
začnejo utripati.
∗ Če gumba ne držite dlje kot 10 sekund se samodejno
nastavi nastavitev
∗V modususelahkonastavijo3 načine.

2. Način varčevanja energije
Držite gumb »zadnjično
umivanje« da nastavite
ta način.

- Izključitev: takoj ko se
prikaže indikator pritiska vode 3 LED
- Priključitev: ko se prikažejo 3 LED lučke.

1. Tihi način
Držite gumb »Stop«, da nastavite
tihi način. Indikator prtisika vode
se še naprej dviga z 2 LED.
- Izključitev: takoj ko se prikaže
indikator pritiska vode 2, se deaktivira.
- Priključitev: Ko se prikažejo 2 LED lučke.

3. Način mirovanja senzorja

Držite gumb "damsko čiščenje"
da nastavite način mirovanja
sedeža
Izključitev: takoj ko se prikaže
indikator pritiska vode 1.
- Priključitev: takoj ko se
pokažejo več kot 1 LED
lučke.

PRED UPORABO BIDEJA

Ta izdelek je namenjen priključitvi na nazivno omrežno napetost 220-240V ~ in 50/50
Hz. Priključite bide v vtičnico 220-240 V in 50 Hz.
Po inštalaciji
Preverite ali kaplja voda iz glavne pipe ali cevi. Gumijasto tesnilo morate
namestiti med T-kos in glavno vodnim priključkom.

PRED UPORABO BIDEJA

Ne pozabite!

Redna menjava filtra
Redna menjava filtra je ključnega pomena za zagotovljeno higieno in čiščenje. Če
se filter ne menjuje redno ima voda lahko slabšo kvaliteto.
∗ menjava filtra: na vsake 4 mesece

Bide dlje časa ni bil uporabljen
Očistite filter redno, čas čiščenja je odvisen od kakovosti vode. Če se filter zamaši
ali se nabere raznih snovi lahko pride do slabe kvalitete vode. (glejte stran 21).

Tipps

▶ Odstranite folijo na daljincu preden začnete uporabljati izdelek.
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PREGLED TIPK
※ tipke na daljincu

zaslon

tipke

Stop tipka

zadnjično čiščenje

toplo sušenje

1

2

damsko čiščenje

7

nastavljiv položaj šobe

3

sedežna temperatura

9

tipka sedežne temperature

11

POWER tipka

4

funkcija premik

5

nadzor pritiska vode

1

pritisk vode

3

6

nadzor temperature

2

temperatura bideja

8

čiščenje šobe

10

PREGLED TIPK

1 nadzor pritiska vode

Pritisk vode lahko nastavite v
treh pozicijah.

2 temperatura bideja

LED lučka se nastavi na nizki, srednji in visoki stopnji.
Tipka se uporabi za damsko in
zadnjično čiščenje.

PREGLED TIPK

Zaslon

3 sedežna temperatura

Temperatura se lahko nastavi v
treh pozicijah.

tipke
1 Stop tipka

Vse funkcije se ugasnejo.

damsko čiščenje 4
Za uporabo sprednjih šob.

5 funkcija premik

Ko je pranje/bide funkcija v
delovanju šoba niha nežno nazaj in
naprej za širšo pokritost.

7 nastavljiv položaj šobe

Uporabite funkcijo ko želite
nastaviti položaj šobe. Položaj se
lahko nastavi v 5 pozicijah.

9 sedežna temperatura

Uporabite funkcijo ko želite nastaviti
temperaturo sedeža. Vsakič ko
pritisnite funkcijo lahko temperaturo
izberete v 4 različnih stopnjah..

2 zadnjično čiščenje

Za uporabo zadnjih šob.

toplo sušenje
Za uporabo toplega sušenja.

6 pritisk vode

Osebni nadzor pritiska vode zagotavlja
pravno ravnovesje popolne moći čiščenja
s pritiskom primerno občutljivosti
uporabnikov.

temperatura bideja
Uporabite funkcijo ko želite nastaviti
temperaturo bideja.Vsakič Ko pritisnite
na
funkcijo lahko izberete temperaturo v 4
različnih stopnjah.
10 čiščenje šobe

Uporabite funkcijo ko želite šobe
očistiti z vodo. Šobe se očistijo.

11 POWER tipka

Uporabite POWER tipko da prižgete izdelek. Držite tipko za 2 Sekundi da se izdelek izključi.
※ Če držite to tipko s katerokoli drugo tipko se funkcija avtomatsko ugasne.
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UPORABA DIGITALNEGA BIDEJA
Uporaba- zadnjično umivanje
Uporaba šob za zadnjično umivanje
Usedite se na bide in pritisnite gumb „zadnjično umivanje“ na daljincu.
- Izvaja se samočiščenje zadnjih šob. Preostala hladna voda se iz šob izloči še preden se izvaja
funkcija. Omogočeno vam je izbrati željeno temperaturo curka.
- Voda ki vas umije priteče za približno 1 minuto in se potem samodejno ustavi.
Samodejno čiščenje zadnjih šob se izvaja za ca. 3 sekunde.Potem se šoba vrne v prvotni položaj.
Pozicijo šobe lahko nastavite z tipko "nastavljiv položaj šobe".
Nastavite lahko pritisk vode, temperaturo vode in položaj šobe.
* Če pritisnite na gumb "sušenje" med procesom prične z ponovnim sušenjem za čas 2 minut.
Če pritisnite gumb "sušenje" med funkcijo umivanja se funkcija umivanja takoj ugasne in proces sušenja
prične takoj.

funkcija premikanja
Pritisnite "funkcijo premikanja" na daljincu
- To funkcijo lahko

uporabite samo takrat, ko je prižgana funkcija "zadnjično umivanje"

Pozicijo šobe lahko nastavite z tipko "nastavljiv položaj šobe".
Za ustavitev funkcije pritisnite tipko "stop".

toplo sušenje
Pritisnite funkcijo "toplo sušenje" na daljincu.
- Sušilec se vklopi za približno 2 minuti.
Če pred vklopom toplega sušenja obrišete šobo se sušenje zaključi hitreje. Temperaturo zraka lahko
nastavite s tipko „temperatura zraka“.
Če ponovno pritisnete gumb "sušenje" med delovanjem sušenja se prične dodatno sušenje še dveh
minut.
Če pritisnite gumb "sušenje" med funkcijo umivanja se funkcija umivanja takoj ugasne in proces
sušenja prične takoj..
STOP
Pritisnite tipko Stop za ustavitev funkciji
- S tipko se ustavijo vse funkcije .
Funkcija sušenja se ustavi v 2 sekundah

UPORABA DIGITALNEGA BIDEJA

Uporaba šob za damsko čiščenje
Usedite se na bide in pritisnite gumb „damsko čiščenje“ na daljincu.
- Izvaja se samočiščenje zadnjih šob. Preostala hladna voda se iz šob izloči še preden se izvaja funkcija.
Omogočeno vam je izbrati željeno temperaturo curka.
- Voda ki vas umije priteče za približno 1 minuto in se potem samodejno ustavi.
- Samodejno čiščenje zadnjih šob se izvaja za ca. 3 sekunde.

UPORABA DIGITALNEGA BIDEJA

Uporaba - damsko čiščenje

funkcija premikanja
Pritisnite "funkcijo premikanja" na daljincu
- Ko je pranje/bide funkcija v delovanju, šoba niha nežno nazaj in naprej za širšo pokritost
Pozicijo šobe lahko nastavite z tipko "nastavljiv položaj šobe".
Za ustavitev funkcije pritisnite tipko "stop".

toplo sušenje
Pritisnite funkcijo "toplo sušenje" na daljincu.
- Sušilec se vklopi za približno 2 minuti..
Če pred vklopom toplega sušenja obrišete šobo se sušenje zaključi
hitreje. Temperaturo zraka lahko nastavite s tipko „temperatura zraka“.
Če ponovno pritisnete gumb "sušenje" med delovanjem sušenja se
prične dodatno sušenje še dveh minut.
- Če pritisnite gumb "sušenje" med funkcijo umivanja se funkcija
umivanja takoj ugasne in proces sušenja prične takoj..

STOP
Pritisnite ritisnite tipko Stop za ustavitev funkcij
- S tipko se ustavijo vse funkcije .
Funkcija sušenja se ustavi v 2 sekundah
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MONTAŽA DIGITALNEGA BIDEJA
Demontaža starega sedeža
1. Odmontirajte
matice.

stari

sedež ① in pokrov ②. Sprostite pritrdilne
2
1

▶Shranite stari sedež.
Tipps

Montaža novega sedeža

▶ Ko boste bide namestili na keramiko pazite, da ne bo prišlo v stik z vodo.
Tipps

Bide se mora priključiti na priključek za hladno vodo. W
( enn das Produ Če boste izdelek
priključili na priključek za toplo vodo se lahko filter ali cev poškoduje.

1. Zaprite glavni vodovod ① in odstranite že obstoječo cev ② katera vodi v
splakovalnik.

2
1

2. Vstavite gumijaste matice, t-kos in cev v tem vrstnem redu na že
obstoječo vodovodno cev.
- Priključite tuš cev z t-kosom.
- Prepričajte se, da so gumijaste matice vstavljene med t-kosom.

3. Pritrdite matice na t-kos in ga vrtite v smeri urinega kazalca.
- Zategnite filter. V nasprotnem primeru bide morda ne bo delovalo pravilno.

MONTAŽA DIGITALNEGA BIDEJA
MONTAŽA DIGITALNEGA BIDEJA

Montaža novega sedeža
4. Namestite nosilca za vijake nad montažno ploščo na keramiki, vstavite
pritrdilne vijake in privijte matice, da pritrdite montažno ploščo.

5. Poravnajte zadnjo stran digitalnega bideja z montažno ploščo in potisnite, ,
medtem ko pritisnete gumb na levi strani bideja, bide nazaj. (Držite bide z
obema rokama in ga potisnite nazaj, dokler se ne zaskoči). Preverite, ali se
bide lahko premakne v levo ali desno stran.
Če se premika pritrdilne vijake ponovno privijte.
6. Priključite cev za tuš na
bide

Če se glavna vodna pipa odpre, medtem ko cev ni pravilno priključena, lahko
cev za tuš odstopi, kar povzroči brizganje vode in morda poškodbe na izdelku.
Pazite da se cev za tuš ne prelomi.

7. Priključite cev za tuš na filter adapter in t-kosom.
Pripravite tuš cev.

8. Odprite ventil na vodnem priključku

▶

9. Priključite električni kabel v vtičnico
Priključite električni kabel v vtičnico. Bide deluje samo ob pravilni priključitvijo. V
nasprotnem primeru lahko pride do kratkega stika.
Priključite izdelek v vtičnico katera je ozemljena.
Če priklop z podaljšanim kablom ni možen vam priporočamo, da uporabite vsaj
ozemljitev za 250 V~, 10 A ali pa več.
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ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
DIGITALNEGA BIDEJA
Čiščenje šob
1. Pritisnite tipko za ‘čiščenje šob’
- Voda priteče iz šob in sprednja šoba pride ven. Sprednja šoba se očisti.

2. Pritisnite tipko za ‘čiščenje šob’ še enkrat
- Voda za čiščenje priteče, sprednja šoba se premakne nazaj in zadnja šoba pride
ven. Zadnja šoba se očisti.

3. Če pritisnite »stop« tiko ali tipko za »čiščenje šob« po opravljenjem
čiščenju šob voda priteče in zadnja šoba gre nazaj.

Čiščenje sedeža
Bide očistite z mehko krpo ali gobo in z nevtralnim čistilom.
- V nasprotnem primeru lahko bide porumeni ali spremeni obliko.
Pred čiščenjem priporočamo, da bide izklopite.
Posušite po čiščenju šobe.
Izdelek ne sme priti v stik z vodo.

Ne čistite bide z škodljivimi sredstvi ali z grobo krpo ali gobo..
Tipps

Priporočamo, da šobe očistite nežno.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE DIGITALNEGA BIDEJA

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE DIGITALNEGA
BIDEJA
Odstranitev sedeža
1. Iztaknite električni kabel iz vtičnice.

2. Zaprite ventil na vodnem priključku

3. FPoravnajte digitalni bide na obeh straneh in potisnite ga naprej,medtem ko
pritisnete gumb na levi strani bideja, da ga sprostite iz montažne plošče.
2

- Izključite digitalni bide iz vtičnice če ga ne nameravate
uporabiti za dlje časa.

1

4. Odstranite stožičaste gumijaste matice na zadnji strani bideja.

5. Zavrtite ga za 90 stopinj v smeri urinega kazalca ① 1 in potegnite bide
naprej, ②da preostala voda izteče

1
2

▶ Izključite digitalni bide iz vtičnice če ga ne nameravate uporabiti za dlje časa.
Tipps
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TEHNIČNI PODATKI
Oznaka produkta

Coway digitalni bide
BA16-CR

električna napetost
poraba energije
Vodni pritisk
Dimenzije
teža

BA16-C R
BA16-C E

494 mm (Š) X 503 mm (V) X 146 mm(D)
494 mm (Š) X 534 mm (V) X 146 mm(D)

BA16-CR

5.1 kg

BA16-CE

5.3 kg

sprednja šoba
čas
vodni pritisk
regulacija tople vode
poraba sušilca
varnostna oprema
regulacija sušilca
topli sušilec

920 W - 1 050 W
0.11 MPa - 0.68 MPa

zadnjična šoba

topla voda

220 V - 240 V~, 50 Hz

čas obratovanja
poraba
varnostna oprema

Maks. 0.6L/min, samo-čistilna šoba
Maks. 0.6L/min, samo-čistilna šoba
zad:njična šoba 1 Min sprednja šoba

1

Min,sušenje

3-stopenjski Micom-filter
4 stopnje (OFF: sobna temperatura, N: 32 ℃, S : 35 ℃, V : 38 ℃)
1 000 W
temperaturni senzor , toplotna varovalka
(varovalka za gretje)
3 stopnje
2 minuti
150 W
toplotna varovalka (varovalka za gretje)

temperatura
sedeža

ogrevani
sedež

poraba
varnostna oprema

MF Filter

menjava
dimenzije

Montažni deli

dodatne funkcije
temperatura

4 stopnje (OFF: sobna temp., N: 31℃, S : 34 ℃, M : 37 ℃ )
50 W
toplotna varovalka (varovalka za gretje)
4 mesece
136 mm (dolžina) × 48 mm (Ø)
2 pritrdilni vijaki, 2 stožičasta gumijasta matica, 2 gumijasta
matica, 2 pritrdilna matica, 1 t-kos, 1 gumijasto tesnilo, 1 tuš cev,
1 MF Filter, 1 nastavek za filter, 1 Filter adapter, 2 nosilca za
vijake, 1 montažna plošča
premikanje šobe, samo-čistilna šoba, tihi način, senzor
0 ℃ - 40 ℃

Nenapovedane spremembe specifikacij za izboljšanje učinkovitosti izdelka so pridržane.

2min

ODPRAVLJANJE NAPAK

NAPAKA
Digitalni bide
ne deluje.

ni curka

vodni pritisk je
nizek

sedež ali voda ni
topla

zrak iz sušilca je
hladna

Voda pušča izven
šob

Voda pušča čeprav
bide ni priklopljen
Bide ne deluje ko se
pritiskajo tipke na
daljincu

REŠITEV
• Preverite če je bide prižgani
•Preverite da ni prišlo do izpada elektrike
• Preverite, če so baterije v daljincu prazne. V tem primeru jih zamenjajte

Preverite če je vodna pipa odprta
Odstranite vse delce z pomočjo zobne ščetke iz šob
. •Preverite, da je oskrba za vodo odprta.
• Preverite če je vodni pritisk dovolj močan
• Odstranite vse delce z pomočjo zobne ščetke iz šob
•Odstranite, čistite in vstavite filter ponovno v izdelek (glej stran.22)
• Prepričajte se, da so nastavitve temperature sedeža in vode vklopljene.
Nastavite želeno temperaturo. Za to pritisnite tipko za sedež ali temperaturo
vode
• Ta bide vsebuje varnostno napravo za bojler. Varnostna naprava lahko izklopi
izdelek, ko temperatura presega normalno raven. Ko se varnostna naprava
sproži, se bide izklopi in prikaže se sporočilo o napaki, dokler se gretje ohladi
in ponastavi. Če se prikaže sporočilo o napaki, lahko ponastavite bide, tako da
pritisnete katerikoli gumb na daljinskem upravljalniku.

TEHNIČNI PODATKI / ODPRAVLJANJE NAPAK

Če uporabnik ni seznanjen z izdelkom, lahko digitalni bide povzroča motnje zaradi manjših težav. To ni
nujno napaka izdelka. V takih primerih lahko preprosto rešite težavo tudi brez klica servisa, tako da preverite
naslednje načine. Če po preverjanju naslednjih načinov še vedno ne morete odpraviti, se obrnite na servis.

• Nastavite med sušenjem temperaturo s pritiskom na gumb "topli
sušilec"
• Če voda iz t-kosa pušča, se prepričajte, da so gumijasta tesnila vstavljena v
T-kos in privijte matico
• Če voda iz t-kosa pušča se prepričajte, da je cev za bide popolnoma
priključena
• Če pride voda iz filtra, preverite katero koli tuje snovi med filtrom in
izdelkom.
• V tem primeru popolnoma znova namestite filter ali ga znova namestite po
čiščenju. Preverite, če je filter poškodovan. Če je filter poškodovan, pokličite
naš servis.
• Voda, ki med čiščenjem v šobah pušča služi kot čiščenje šob in ne pomeni
okvare.
• V nekaterih primerih lahko ostanek vode iz šob vpije v stranišče. To ni okvara.

• To se lahko zgodi če senzor ne zazna uporabnika na bideju.
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ODPRAVLJANJE NAPAK

Tipps

Če je funkcija varčevanja z energijo vklopljena se lahko zgodi, da se vam bide zdi
precej hladen. Če je funkcija varčevanja z energijo deaktivirana, bo zadnja
nastavljena temperatura ohranjena.
Za izklop funkcije varčevanja, stran 12.

ZAPISKI

ODPRAVLJANJE NAPAK
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ZAPISKI

ZAPISKI

ODPRAVLJANJE NAPAK
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GARANCIJSKI LIST
DVOLETNA GARANCIJE
BIDE BA16-CR
Model:
Serijska številka:
Ime kupca:
Datum nakupa:

(“LASTNIK”)

Obseg garancije:

Omejitve in izključitve:

Če v roku dveh let od nakupa izdelka pride do
napak, zaradi katere je oprema neprimerna za
uporabo, COWAY soglaša, da bo nadomestil ali
popravil opremo, ob upoštevanju izključitev,
pogojev in omejitev, določenih v tem
dokumentu; Odločitev je izključno po presoji
COWAY-a.

V kolikor zakon velja si podjetje Coway dovoljuje vse zakonske
in pogodbenske zakone tudi ko izdelek več ni v garanciji.
TA GARANCIJA NADOMEŠČA VSE DRUGE GARANCIJE IN
GARANCIJE, jamstva, pogoje in stališča, pisne ali ustne,
zakonsko ali kako drugače; VKLJUČNO, ZAKONSKE
GARANCIJE IN POGOJI ZA PRODAJO ALI PRIMERNOST
COWAY- ENOT ZA DOLOČEN NAMEN.
NEKATERE DRŽAVE NE DOVOLJUJEJO omejitev na vštete
garancije; ZATO ZGORNJA OMEJITEV ni nujna.
COWAY kot tudi njegovi zastopniki ne dovoljujejo in ne
odgovarjajo za prodajo, ki ni bila storjena
iz njihove strani in garancijo. OMEJENA GARANCIJA je
razmerje med prodajalcem in kupcem.
Vse kar ni v zvezi z garancijo nima veljavnosti
in Coway za posledice ni odgovoren.
Tudi takrat ni možno uveljaviti garancije.
COWAY ne odgovarja v primeru da gre podjetje
v stečaj ali pa njihov predstavnik kot tudi ne za
odškodnino zaradi malomarnosti.

Odločitev o obsegu popravila ali zamenjave je
tudi po lastni presoji COWAY-a. Nadomestilo v
skladu s to garancijo se dobi samo za del
naprave, ki je bila pokvarjena, ko je bil zahtevan
garancijski zahtevek. Za nadomestne in
preostale dele originalnega izdelka se
garancijski rok konča z iztekom prvotnega
dvoletnega garancijskega obdobja. Ta omejena
garancija velja samo za izdelek, ki se uporablja v
skladu s predvideno uporabo opreme podjetja
Coway in strogo v skladu s specifikacijami
izdelka, ki jo je družba Coway ob času uporabe
uporabljala. Ko je naprava, razen tistih določen
namen, bila uporabljena, je preprodaja BREZ
GARANCIJE izključena. To velja tudi v primeru,
da je izdelek bil uporabljen za druge namene.

Zavrnitve:
Ta garancija zagotavlja, da je izdelek bil
proizveden brez napak, ki vplivajo na njegovo
primernost za predvideni namen; Ta obveznost
ne zagotavlja, da naprava izdelka ne bo treba
nikoli popravljati, niti ne predstavlja
odgovornosti, odgovornosti ali obveznosti, ki
presega tisto, kar je navedeno v prejšnjem
poglavju.
COWAY ne prevzema nobene
odgovornosti ali odgovornosti za telesno
poškodbo ali premoženjsko škodo.

Opustitev:

Vsaka implicitna garancija je veljavna glede

V kolikor družba COWAY znotraj garancije ne

prodajnosti ali primernosti za določen namen

uveljavi ali da kakršnekoli garancije, se ne šteje

ali pa za uporab, ki je omejena na trajanje

za odpoved pravicam, ki jih določa ta pogodba.

GARANCIJSKI LIST

Omejitve pravne garancije:

zgoraj opisane garancije.
Jamstvo in obveznosti lastnika:
Garancijski pogoji:
Odgovornost podjetja COWAY v skladu s to

Če naprava ne izpolni predvideno uporabo, jo

garancijo je pogojena z naslednjimi pogoji:

prijavite Cowayju na v roku48 urah. Lastnik

a) Napake niso bili storjene kot: nepravilna
uporaba ali uporaba v nespecificiranih
pogojih; nepravilno shranjevanje,
nepooblaščeno spreminjanje ali popravilo;
Zloraba, malomarnost, nesreča,
sprememba, neustrezna namestitev ali
druga dejanja, ki niso napaka podjetja
Coway ali proizvajalca naprave ali niso
zajeti v proizvajalčevi garanciji;

mora obvestiti COWAY v pisni obliki najpozneje
trideset (30) dni po odkritju napake.Pogoj za
uporabo garancije je predložitev dokazila o
nakupu s strani lastnika. COWAY ni odgovoren,
če dokazila o nakupu niso prisotni. Če
domnevna napaka ali pravno sredstvo lastnika
ne spada v obseg ali pogoje te garancije, se
LASTNIK zavezuje, da bo takoj povrnil COWAYu
za stroške servisa vključno s stroški zahtevkov
in pristojbino za upravljanje s strani COWAY.

b) Izdelek je bil spremenjen brez
dovoljenja Cowaya in na lastno
odgovornost ali popravljen
c) Lastnik je pisno obvestil COWAY o kakršni koli
škodi na izdelku v štirinajst (14) dneh od
dogodka, ki ga pokriva ta garancija;
d) Lastnik ni bil kriv za zlorabo ali zlorabo iz
malomarnosti v zvezi z opremo.
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