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RAPOWASH DOUCHE-WC

AANSPRAKELIJKHEID

TECHNISCHE SPECIFICATIES

De leverancier is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet naleven van de volgende voorschriften.

DOUCHEFUNCTIE
BidetWash
LadyWash
Oscillerende douche
Massage straal
Oscillerend en masserend sproeien
Instelbare watertemperatuur
Instelbare waterstraal
Instelbare douchearm positie

(5 standen)
(5 standen)
(5 standen)

WARME LUCHT FÖHN
Instelbare temperatuur
warme lucht föhn

(5 standen)

VERWARMDE ZITTING
Instelbare zitting temperatuur

(5 standen)

•
•

•

•

Het apparaat moet op een spanning van 220-230 V AC
bij 50-60 Hz worden aangesloten.
Het apparaat moet worden gevoed via een aardlekschakelaar met een foutstroomdetectie worden gevoed, die 30 mA niet overschrijdt.
Het apparaat bevat elektrische componenten. Plaats
het apparaat in een goed geventileerde ruimte en zorg
ervoor dat het niet nat wordt door spattend water.
Als de elektrische kabel beschadigd is, moet deze
vervangen worden door een expert van de fabrikant of
zijn serviceafdeling, om risico’s te vermijden.

Zorg voor goede ventilatie bij plaatsing
in de badkamer.
VOOR UW VEILIGHEID
Aangezien het apparaat op elektriciteit werkt, kunnen elektriche schokken, kortsluiting en brandgevaar niet worden
uitgesloten.
Neem om die reden de volgende veiligheidsinstructies in
acht.
•

•
•
•
•

•

•
•
•

In geval van schade aan de stekker of de voedingskabel dient deze ter voorkoming van elk risico uitsluitend
door de fabrikant of diens technische dienst te worden
vervangen.
Raak de stekker niet aan met vochtige handen.
Zorg dat het stopcontact vrij toegankelijk is.
Geen losse stopcontacten gebruiken.
Wilt u de stekker uit het stopcontact trekken, pak dan
de kabel bij de stekker zelf vast. Trek nooit aan de voedingskabel, want daardoor kan beschadiging optreden.
Het apparaat moet geïnstalleerd worden in overeenstemming met de regels voor huishoudelijke apparaten
zoals die gelden in het betreffende land.
Probeer defecten aan het apparaat niet zelf te repareren
Let op dat er geen water, geen reinigingsmiddel of urine op het stopcontact en/of stekker terecht komen.
De flexibele aansluitslang niet knikken, vervormen of
torderen.
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Waterverbruik

HYGIËNE
Geurafzuiging
Automatisch reinigen douchearm
Handmatig reinigen douchearm
Ontkalkings functie
PERSOONLIJKE GEBRUIKERSINSTELLING
(2 gebruikers)
Nacht verlichting
LED verlichting
Intelligente energiebesparing
Softclosing zitting en deksel
Roestvaststaal bediening
(controller)
Afstandsbediening
Rimless design
Watertoevoer aansluiting
G 3/8”
Voltage
240V, 50/60 Hz
Vermogen
1170W
Lengte stroomkabel
1,80 m
Flexibele aansluitslang
800 mm, F 1/2”
x F 3/8”
Watertoevoer druk
0,07 – 0,75 MPa
(0,7 – 7,5 bar)
Watertoevoer temperatuur
4°C – 35 °C
Gebruikstemperatuur
4°C – 40°C
Waterdichtheid
IPX4

DOUCHE-INSTELLING
Watertemperatuur
Duur douche cyclus
Warmwater toevoer
Maximum vermogen
Veiligheid

VERWARMDE ZITTING
Vermogen
Zitting temperatuur
Beveiliging
WARME LUCHT FÖHN
Max. lucht snelheid
Max. vermogen föhn
Föhn cyclus
Föhn temperatuur
VEILIGHEID
Luchtafzuiging methode
AFSTANDSBEDIENING
Frequency
Max. RF uitgaande vermogen
Type batterij
Aantal batterijen

350 – 650 ml
per minuut
31°C – 39°C
3 minuten
boiler
1200 W
Thermische
beveiliging/
water niveau
schakelaar /
thermostaat
Terugslag
beveiliging
50W
35 – 50 C
thermischezekering
4 m/s
350 W
3 minuten
laag (ca. 35 °C)
– hoog (ca. 50°C)
Thermische
beveiliging/
thermostaat
Diatom filter
2460 MHz
-10 dBm
3V CR2032
2 stuks (niet
inbegrepen)

Andere veiligheid
voorziening

aardlekschakelaar

Netto gewicht
Verpakking grootte

35 kg
593 x 384 x 388 mm
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OVERZICHT

33

Verwarmde
zitting
Deksel

Anti-kalk

Warme lucht föhn
Nacht verlichting

Controller

BidetWash
LadyWash

Geur
afzuiging
935

52

TECHNISCHE TEKENINGEN
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Toilet
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BIDETWASH / LADYWASH
Gebruiker gaat op het toilet
Reazitten
r wash /Female

LadyWash

BidetWash

wash

Druk op de “Wash” toets van de afstandsbediening, het
● Be seated
toilet start de douchefunctie.
Na 3 minuten stopt de douchefunctie
automatisch.
Press the "Wash"
button on the remote control then it start to wash.

It will stop after 3 minutes . You can stop washing before this by pressing the

"Stop"stopt
button.
Door “stop” toets in te drukken,
de douchefunctie
voortijdig.
Warmelucht föhn

Massage straal

BidetWash

Rear wash
Stop

LadyWash

Female wash

OF
Nacht verlichting

Geur afzuiging

Gebruiker 1

Gebruiker 2

OR door te draaien.
Bedien het toilet met de controller,
Draai de knop met de klok mee voor LadyWash en draai
You can
by rotating
tegen de klok in voor BidetWash.
Naoperate
3 minuten
stopt dethe knob . Rotate the knob in the
clockwise
direction
to
activate"Female
wash" and the anticlockwise
douche automatisch en start de warme lucht föhn.
Door de
direction
for "Rear voortijdig.
wash". It will stop after 3 minutes and start to dry .
controller in te drukken stopt
het programma
You can stop washing before this by pressing the "Stop" button.

Rear wash

Notitie: Tijdens LadyWash, zal de douchekop gedurende 10
Nodouchen
te: Whileen
Redaarna
ar wash18
orseconFemale wash , it will wash at the fixed position for about 10
seconde op een vaste positie
BidetWash
LadyWash
s
e
c
o
n
d
s
,
a
n
d
m
o
v
a
b
l
e
w
a
s
h for about 18 seconds , then regain to the fixed position until to
de oscilleren. Dit programma wordt herhaald tot het einde.
Omlaag

the end .

Omhoog

WARME LUCHT FÖHN
Water temperatuur

Instelbare waterstraal

Temperatuur water

Temperatuur föhn

Dochekop positie

Temperatuur zitting

Voor gebruik, plaats 2 batterijen type 3V CR2032

Gebruiker gaat op het toilet'zitten
U\2SHUDWLRQ
Druk op de “Föhn” toets van de afstandsbediening, het
toilet start de warme lucht föhn●functie.
Be seated
Na 3 minuten stopt de föhnfunctie automatisch.

Press the "Dry" button on the remote control then it start to dry.
OF

It will stop after 3 minutes

Wacht tot de douchefunctie klaar is.
Bedien het toilet met de controller.
OR
Druk op de controller om de föhn
te starten.
● Bfunctie
e seated
Het stopt automatisch na 3 minuten.
●

It is not in the process of Rear or Female washing

Press the knob then it start to dry . It will stop drying after 3 minutes

F
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0DVVDJH2SHUDWLRQ
MASSAGE FUNCTIES

AANPASSEN POSITIE DOUCHEKOP

● In the process of Rear or Female washing

Tijdens de BidetWash of LadyWash.
Repeatly press the "Massage" button on the remoter until to choose your
Druk herhaaldelijk op de “Massage straal” toets van
desired
spray mode
de afstandsbediening
en kies de gewenste functie.

Tijdens de douchefunctie, standaard
is positie 5

Oscillating
: when
Oscilleren:
bij 1one
ledindicator light is on

Druk op de “Douchekop positie” toets van de
afstandsbediening, dan op de Min of Plus toets
om de positie aan te passen.

Pulsating
: when
Pulseren:
bij 2two
ledindicator lights are on

WATERTEMPERATUUR AANPASSEN

Oscillating
+ Pulsating
: when
Oscilleren
en pulseren:
bij three
3 ledindicator lights are on

Temperatuur van het water aanpassen
Tijdens de douchefunctie

STOP FUNCTIE

6WRS2SHUDWLRQ

Druk herhaaldelijk op de “temperatuur instellen”
toets van de afstandsbediening totdat het “water
temperatuur” led gaat branden, dan op de Min
of Plus toets om de temperatuur aan te passen.

Tijdens de douchefunctie of föhnfunctie
● In the process of Rear washing , Female washing or drying
Druk op de “stop” toets van de afstandsbediening
Press
the "Stop"
onstoppen.
the remote control it will stop washing or drying .
om douche
ofbutton
föhn te

OF

OR OF

Druk de controller in en draai. De temperatuur
gaat omhoog door met de klok mee te draaien
en lager door tegen de klok in te draaien.

op de
controller
om douche
of föhn te stoppen.
PressDruk
the knob
it will
stop washing
or drying
WATERSTRAAL AANPASSEN

zachter

TEMPERATUUR FÖHN AANPASSEN

$GMTijdens
XVWLQJde
ZDdouchefunctie
WHUIORZ

Temperatuur van de lucht aanpassen
tijdens de föhnfunctie

Druk op de “Instelbare waterstraal” toets van de
In afstandsbediening,
the process of Rear ordan
Female
washing
op de
Min of Plus toets om
de
waterstraal
aan
te
passen.
Presss the " Adjust flow " button on the remote control , then press the
"Decrease" or " Increase " button to adjust the flow rate .
OF

●

Druk herhaaldelijk op de “temperatuur instellen”
toets van de afstandsbediening totdat de “temperatuur föhn” led gaat branden, dan op de Min
of Plus toets om de temperatuur aan te passen.

OR

Door de controller te draaien. De waterstraal gaat
You can
operate
bymet
rotating
the knob
The
flow rate
increase in the
harder
door
de klok
mee.te
draaien
enwill
zachter
clockwise
and
decrease
in the anticlockwise direction .
doordirection
tegen de
klok
in te draaien.

Decrease

LUCHTSTROOM AANPASSEN

zachter

$GMXVWLQJairIORZ

Increase
harder

Druk op de instelbare luchtstroomtoets van de
In afstandbediening,
the process of dryingdruk dan op de Min of Plus toets
om de luchtstroom in te stellen.
Presss the " Adjust flow " button on the remote control , then press the
"Decrease" or " Increase " button to adjust the air rate .
OF

OF
Door de controller te draaien. De temperatuur
gaat omhoog door met de klok mee te draaien
en lager door tegen de klok in te draaien.

●

TEMPERATUUR ZITTING AANPASSEN

OR Door de controller te draaien. De luchtstroom gaat

Druk herhaaldelijk op de “temperatuur instellen”
toets van de afstandsbediening totdat het icoon
temperatuur zitting gaat branden, dan op min of
plus toets om de temperatuur aan te passen.

You can
operate
bymet
rotating
the knob
flow rate
increase in the
harder
door
de klok
mee .teThe
draaien
en will
lager
doordirection
tegen deand
klok
in te draaien.
clockwise
decrease
in the anticlockwise direction .
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Increase

zachter

harder

harder
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0DVVDJH2SHUDWLRQ
LICHT INSTELLING
● In the process of Rear or Female washing

Druk herhaaldelijk op de “Nacht verlichting” toets
Repeatly
the "Massage"
om depress
verlichting
aan te button
passen.on the remoter until to choose your

Standaard altijd aan.
•

desired spray mode
Uit: bij 1 led Aan: bij 2 led

•

Oscillating : when one indicator light is on
OF
Pulsating : when two indicator lights are on
Open deksel en zitting, zonder plaats te nemen.
klok
in.
when de
three
indicator
lights are on
0DVOscillating
VDDraai
JH2deS+Hcontroller
UPulsating
DWLRQ :tegen
De nacht verlichting gaat afwisselend aan en uit.

A

6$WGRMSXV2WSLHQUJDWZLDRWQHUIORZ

Aan: bij 2 led

●●
process
Rear
, Female washing or drying
In In
thethe
process
of of
Rear
or washing
Female washing

OF
Presss
thethe
" Adjust
" button
the remote
, then
pressorthe
Press
"Stop"flow
button
on the on
remote
control control
it will stop
washing
drying .
"Decrease"
" Increase
" button
to adjust
thetoiletzitting
flow rate .
Openor
deksel
en neem
plaats
op de
zonder wash of droog functie te starten. Controller
OORR ingedrukt houden en draai met de klok mee om aan
tethezetten
tegen
klok
in
te rate
zetten.
You
can
operate
rotating
the
knob
Theuit
flow
will increase in the
Press
knob en
itby
will
stop de
washing
or .om
drying
Decrease
clockwise direction and decrease in the anticlockwise direction .

Increase

$GMGEBRUIKERSINSTELLING
XVWLQJZaDiWrHUIOIROZRZ
de gebruikersinstelling
In Opslaan
the process
processvan
of Rear
drying
In
the
of
or Female washing
Gebruikersinstelling oproepen
Presss the
the "" Adjust
Adjust flow
flow "" button
button on
on the
the remote
remote control
control ,, then
then press
press the
the
Presss
U kunt de douchestraalsterkte, douchekop positie en
"Decrease"
or
"
Increase
"
button
to
adjust
the
air
rate
.
"Decrease"
or " Increase
" button
adjust
the flow rate . in.
temperatuur
opslaan.
Steltouw
voorkeursinstelling
Druk op de afstandsbediening “gebruiker 1” of
“gebruiker 2”,, daarna op BidetWash of LadyWash
OR
R Deze voorkeur kunt u opslaan door langer dan 3 seO
conde de toets op de afstandsbediening “Gebruiker
om de waterdruk, water temperatuur en positie
You can
can
operate
by
rotating
the
knob
.
The
flow
rate
will
increase
in
the
You
operate
by
rotating
the
knob
.
The
flow
rate
will
increase
in
the
1” of “Gebruiker 2” ingedrukt te houden.
van de douchekop instelling op te roepen.
Decrease
clockwise direction
direction and
and decrease
decrease in
in the
the anticlockwise
anticlockwise direction
direction ..
clockwise
Increase
Decrease
Increase
●
●

In the process of drying

Tip! Sta links van het toilet. Het detectie-oog mag
de gebruiker niet signaleren tijdens het programmeren.

De signaal functie is standaard aan. Er is een signaal
als de douche-wc een commando krijgt of beweging
ziet via het infrarood oog.

Repeatly press the "Massage" button on the remoter until to choose your
Geurafzuiging
automatisch
tijdens
gebruik.
De
In
the process ofwerkt
Rear washing
, Female
washing
or drying
geurafzuiging
start zodra de gebruiker gaat zitten en
desired
spray
mode
Press the
"Stop"
button on the remote control it will stop washing or drying .
stopt een minuut na het verlaten van het toilet.
Indien de: when
gebruiker
de douche
Oscillating
one indicator
lightfunctie
is on of föhn funcOR tie niet gebruikt tijdens het plaatsnemen, stopt de
Pulsating
: when
twominuten.
indicator lights are on
afzuiging
na 15
Press the knob it will stop washing or drying
Oscillating
+ Pulsating op
: when
three indicator lights
are van
on
Druk herhaaldelijk
de “Geurafzuiging”
toets
de afstandsbediening.

●

Signaalfunctie activeren:
• Deksel en zitting openen.
• De controller indrukken en met de klok meedraaien tot er een korte piep klinkt.

SIGNAAL FUNCTIE

●

$GMXVWLQJairIORZ

Open deksel en neem plaats op de toiletzitting
zonder wash of droog functie te starten.
Druk de controller gedurende 6 sec in, de controller verlichting gaat uit.

Om aan te zetten, de controller weer 6 sec ingedrukt
houden.

6WInRSthe
2process
SHUDWofLRRear
Q or Female washing
●
GEURAFZUIGING

Uit: bij 1 led

Signaalfunctie permanent deactiveren:
• Deksel en zitting openen.
• De controller indrukken en tegen de klok
indraaien tot er een korte piep klinkt.

CONTROLLER VERLICHTING
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● Genaral care and cleaning recommendations

Maintaining interval
Maintaining activity
ONDERHOUD EN SCHOONMAKEN
Remove water drops with a soft ,lint-free cloth to avoid
Daily
limescale stains
Regelmatig schoonmaken is aanbevolen.
Clean all surfaces and corners .Clean the spray nozzle if
Weekly
Interval
Onderhoud required.See "Nozzle cleaning "
Clean the WC ceramic appliance with a low acidic cleaning
Verwijder waterdruppels
agents met een zachte, pluisvrije doek om kalkvlekken te voorkomen.
Reinig grondig alle oppervlakten en hoeken. Reinig indien nodig de douchekop
(zie “douchekop
reinigen”
Every half year
Replace
the) filter if required.
Maandelijks
Reinig het keramiek met een licht zuur reinigingsmiddel. Na reiniging altijd met
schoon water naspoelen.
Every
Descal the
device.See
"Descaling the device "
Ieder
halfyear
jaar
Vervang het waterfilter
indien
nodig.
Als er minder water uit de douchekop komt, is het waterfilter eerder aan vervanging toe.
Ieder jaar
Ontkalk de douche-wc, zie handleiding.
Monthly
Dagelijks
Wekelijks

DOUCHEKOP REINIGEN
Voor en na het gebruik van de douche functie heeft het systeem een automatische reinigingsfunctie.
HANDMATIG REINIGEN
•
•
•
•
•
•
•

Toiletdeksel en zitting omhoog doen en draai aansluitend de controller met de klok mee.
De douchekop komt naar buiten en deze kunt u verwijderen.
Reinig de douchekop en plaats deze weer op de oorspronkelijke positie.
De douchekop komt naar buiten zonder water te geven.
Na het reinigen van de douche-kop met zacht reinigingsmiddel de controller indrukken om te stoppen
(douchekop gaat na 5 minuten automatisch terug).
Deksel en zitting weer sluiten.

● Cleaning agents and tools

For WC ceramic appliance

For E-bidet

Voor de douche-wc:

A

B

C

Voor
het toilet,
soft cloths
,lint-free cloths
keramiek:

cloths ,lint-free
• soft
Zachte
pluisvrijecloths
doek.
•
mild Mild
cleaning
agents that are
schoonmaakkind middel,
to the skin.
die huidvriendelijk is.

• acidic
Zachte
pluisvrije
doek
low
cleaning
agents
.e.g.
•
heavily
diluted citric acid.
Licht zuur schoonmaakmiddel
•
toiletToiletborstel
brush.

Verboden:
Gebruik geen hele zure of alkalische
schoonmaakmiddelen
Douche-wc, geen harde borstels of
toiletborstel gebruiken
o noreinigen
t use the cmet
leaning agents of strong acid and alkali
Toilet keramiek, Dniet
To clean the E-bidet , do not use the hard brush .e.g. toilet brush nylon brush
metaal
FORBspons
ID
To clean the WC ceramic appliance ,do not use the matal brush
Pas op met het gebruik
van ontkalDamage to the device from aggressive descaling agents
ker, u kunt de douche-wc beschadigen.

Self-cleaning the tank

AUTOMATISCH
REINIGEN
WATERTANK
Not
used for more
than 72 hours, when the user operates the washing ,it will open
Indien
de
douche-wc
gedurende
uur 3niet
is bebruikt,
het systeem
zich
tijdens
about
minutes.
All thezal
buttons
are invalid
during
thehet
self-eerstvolgende
NOTICE the self-cleaning for72
gebruik gedurende
3 minuten
reinigen.
cleaning
and it will
return to normal after the self-cleaning.
Alle functies kunt u tijdens deze reiniging niet gebruiken.
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● You will need to to descale the device at least once a year ,or more often depending on
the number of shower cycle and the water quality environment .

Replacing the filter
VERVANG HET WATERFILTER

●
The filter heeft
has a ,service
life of
a year . van
Thiswater,
is depended
on thevan
environment
Het waterfilter
afhankelijk
vanhalf
de kwaliteit
een levensduur
een half jaar.of water.
Indien
de
watertoevoer
minder
wordt,
dient
u
het
waterfilter
eerder
te
vervangen.
The filter should be replaced when the wash flow is too small .
A

RAPOWASH
DOUCHE-WC
Descaling the device

B

C

D

the descaling procedure , you can continue to use the toilet without the shower
ONTKALK
DE DOUCHE-WC
● During
functions.
Ieder jaar dient u de douche-wc te ontkalken, of eerder afhankelijk van de kwaliteit van het water en de gebruiksfrequentie.
● The descaling procedure lasts up to 30 minutes. During this time , the red LED light
Tijdens het ontkalking
kunt makes
u het toilet
gebruiken
douche-wc
always flashsprogramma,
and the device
a sound.
Oncezonder
the reddeLED
switchesfunctie
off , the spray
Het ontkalking
programma
duurt
30
minuten.
Tijdens
dit
programma
geeft
de
douche-wc
een signaal en een
functionlity is once again ready for operation .
rode LED knippert. Als de rode LED uit schakelt is de douche-wc klaar voor gebruik.
● • ••••••• ••••• ••• ••••••• •••••• •••• ••••••••• •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Gebruik ontkalker
zonder schuim

Damage to human body and the device from aggressive descaling
agents .

Let op dat agressieve ontkalker schadelijk is voor uw gezondheid!

127,&(

a new

one

1

2

Open
en zitting
Opendeksel
the cover
and seat .

Open
Opende
theafdekplaat
descaling cover .
Notitie:
NOTICEer: stroomt
There
water
via
de
is water flow
douchekop
from the nozzle

KOOLSTOFFILTER VERVANGEN

at this time .

13
Koolstoffilter is snel uitwisselbaar:
• Druk 6 seconde de controller in en schakel de RapoWash uit.
• Deksel en zitting openen.
• Afdekdopjes link en rechts verwijderen.
• Met kruiskopschroevendraaier de schroeven losdraaien en uitnemen.
• Trek het douche-wc gedeelte aan deksel en zitting rechtstandig omhoog tot het filter zichtbaar is.
• Afdekkap uitnemen en filter wisselen. Afdekkap terug plaatsen.
• Daarna douche-wc weer monteren.
• Druk 6 seconde de controller in om weer aan te schakelen.

4

3

Pour descaling
agents
Doseer
ca. 150ml
ont- .
kalker in de vulopening

Open
Opende
therubber
rubberbeschermkap
cover .

Dosage: about 150mL
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1. The water and power must be cut before you disassemble the E-Bidet
'$1*(5 2. Do not invert or tilt it before you finish draining the water tank
WATERTANK LEGEN
•

5

6

Sluit dethe
rubber
beschermkap
en afdekplaat
Close
rubber
cover and descaling
cover .

•

Sluit
zitting
deksel.
Closedethe
coverenand
seat .Daarna start het
ontkalking
Tijdensprocedure.
dit programThen it willprogramma.
start the descaling
ma
kunt
u
gewoon
gebruik
maken
vancan
het
During the descaling procedure , you
toilet
zonder
de the
douche
continue
to use
toiletfunctie.
withoutHet
theprogramma
duurt
ca
30
minuten.
Tijdens
dit
shower funcions .
programma
douche-wc
een signaal
It will last forgeeft
aboutdehalf
an hour .During
en
een
rode
LED
knippert.
Als
de
LED.
this time the LED of knob will be rode
flashed
uit
schakelt
gevolgd
door eenand
lang
signaal is
Once
the LED
stop flashing
resume
de
douche-wc
klaar
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Water en stroom afsluiten voordat u de douche-wc
demonteert.
Nooit de douche-wc omkeren of kantelen voordat
de watertank geleegd is.

1.Hold the plug with the tipper , turn to
"open" , and pull out . It will start to drain .
2. After completing the drainage , insert
the plug and turn to "CLOSE" .

spray functionality is once again ready for
operation .
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•
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BATTERIJEN VERVANGEN

The remote control requires two batteries（3V CR2032)
When the user lights flash continuously , please replace the batteries in time.

1. Non-rechargeable batteries are not to be recharged
127,&( 2. Rechargeable batteries are to be removed from the appliance before being charged
3. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed
4. Batteries are to be inserted with the correct polarity
5. The exhausted batteries are to be removed from the appliance and safely disposed of
6. If the appliance is to be stored unused for a long period, the batteries should be removed
7. The supply terminals are not to be short-circuited

De afstandsbediening heeft twee batterijen type 3V
CR2032 nodig
Baterijen dienen te worden vervangen als de “gebruiker” toetsen knipperen
•
•
•

•
•
•

Niet-oplaadbare baterijen mogen niet opgeladen worden.
Oplaadbare batterijen uit het apparaat verwijderen voordat u gaat opladen
Verschillende merken en/of gebruikte en nieuwe
batterijen mogen niet in de afstandsbediening
geplaatst worden.
Plaats de batterijen met de juiste polen in de
afstandsbediening
Lege batterijen inleveren bij een inleverpunt
Indien de afstandsbediening voor een lange
periode niet gebruikt wordt, de batterijen uit de
afstandsbediening verwijderen.
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Gebruik een punttang en draai naar “open”,
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the plug and turn to "CLOSE" .

● Install several electronic bidets in the same area, if you want each remote control to
control the specified electronic bidet, please complete setting as per following steps.
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1. Open both cover and seat and without seating. Set the night light
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16
At this time you will hear the long buzzer "di--" sound, code
successfully.

RAPOWASH DOUCHE-WC

PROBLEMEN OPLOSSEN
		
RapoWash heeft storing
Controleer de watertoevoer.
Heeft de RapoWash nog voldoende waterdruk?
Reset dan de douche-wc:
• Stroomtoevoer met test- en resetfunctie via
onderzijde keramiek bereikbaar of haal spanning
van de RapoWash via bijvoorbeeld de meterkast.
• Bij storing altijd de douche-wc 15 minuten van
stroom onderbreken.
• RapoWash op stroom aansluiten en reset
activeren.
De douche-WC functioneert niet
Controleer de stroomtoevoer.
Controleer de watertoevoer en/of de afsluiter
De gebruikersdetectie werkt niet, Neem opnieuw
plaats op het toilet om de gebruikersdetectie te
activeren.
De douche gaat plotseling terug
De watercyclus duurt ca. 2 minuten. Na 2 minuten
gaat de douchekop terug. Dit is de normale werking
van het systeem.
Indien u de douche verder wilt gebruiken, kunt u
weer opnieuw het systeem starten.
Watertoevoerproblemen. Controleer de watertoevoer.
Gebruikersdetectie heeft vastgesteld dat er geen
gebruiker is. Neem opnieuw plaats op het toilet en
start de douchefunctie.
De watertoevoer is te laag
Verhoog de watertoevoer.
Minimale waterdruk is 0,07 MPa.
Watertemperatuur is te laag
De temperatuur is te laag ingesteld.
Raadpleeg de handleiding voor het instellen van de
temperatuur.

HANDLEIDING

RAPOWASH DOUCHE-WC

HANDLEIDING

SPECIFICATIES
Vertraagde werking van de douchekop
De douche start eerst een automatisch reinigingsprogramma voor iedere douche-werking. Door deze
reinigingsfunctie komt de douchekop met vertraging
naar buiten.
Lage föhn temperatuur
De temperatuur is te laag ingesteld.
Raadpleeg de handleiding voor het instellen van de
temperatuur.

Voltage
Vermogen
Maximum vermogen
WATERTOEVOER
Minimale waterdruk
Maximale waterdruk
Gebruikstemperatuur

De douchekop gaat bij handmatig reinigen
automatisch terug
Bij de handmatige reiniging gaat de douchekop na
5 minuten weer terug in de uitgangspositie. Door
de stopknop op de afstandsbediening of controller
in te drukken kunt u de handmatig reinigingsfunctie
stoppen.
Let op dat tijdens het reinigen van de douchekop de
toiletzitting niet dicht is.

PRODUCT AFMETINGEN
Toiletzitting

Verlichting knippert twee keer met constante
pieptoon
De watertemperatuur is mogelijkerwijs te hoog. Trek
de stekker uit het stopcontact en draai de watertoevoer dicht. Plaats stekker weer in het stopcontact
en draai watertoevoer open. Start de douche-WC
opnieuw.

TOILET
Spoelwatervolume

Het licht om de controller blijft snel knipperen
Oorzaak kan een technisch probleem zijn. Controleer stroom- en watertoevoer. Start de douche-WC
opnieuw.
Neem contact op met onze technische dienst als de
verlichting blijft knipperen.

Afvoer
Spoeling

Toilet

Product gewicht
Toiletzitting
Toilet

Watertoevoer

DOUCHESYSTEEM
Watertoevoer
Warmwater toevoer
Douche

240V, 50/60 Hz
950W
1300 W

Douchekop BidetWash
Douchekop LadyWash
Spoelvolume BidetWash

0,07 MPa
(0,7 bar)
0,75 MPa
(7,5 bar)
4°C – 40°C

B370 x D593 x
H52mm
B384 x D593 x
H388mm
ca. 35 kg
ca 9,5 kg
ca. 25,5 kg

volledige
spoeling bij 6
liter en kleine
spoeling van
3 liter
regulier inbouwreservoir
wandafvoer
diepspoel

leidingwater
boiler
motoraandrijving uitsluitend voor
LadyWash en
BidetWash

Spoelvolume LadyWash

Watertemperatuur
posities)
Stroomverbruik boiler
Veiligheid

WARME LUCHT FÖHN
Max. lucht snelheid
Max. vermogen föhn
Föhn cyclus
Föhn temperatuur

VEILIGHEID

GEURAFZUIGING
Luchtafzuiging methode
Afzuigvolume
AFSTANDSBEDIENING
Afmeting
Batterijen

Ø 0,75 mm
x 1 opening
Ø 0,65 mm
x 7 openingen
0,35 - 0,65 l/
min (5 posities),
bij een water
druk van 0,2 MPa
0,35 - 0,65 l/min
(5 posities), bij
een waterdruk
van 0,2 MPa
31°C – 39°C (5
1200 W
Thermische
beveiliging/water
niveau schakelaar
/ thermostaat
4 m/s
350 W
3 minuten
laag (ca. 35 °C) –
hoog (ca. 50°C)
Thermische
beveiliging/
thermostaat

Diatom filter
0,08 m3/min

B55 x H180 x
D14 mm
3v CR2032:
2 stuks, niet
meegeleverd
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RAPOWASH DOUCHE-WC
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