
Гаранционни условия
Производителя гарантира, че Micro Smart Bidet не дават производствени
 дефекти при нормална употреба.

При дефекти се свържете с вашия доставчик.

Гаранционната поддръжка имат само продукти със сериен номер. 

Гаранционният срок е 1 година след покупката и резервните части се 
предлагат  3 години след покупката. 

Име на продукта

Модел №

Дата на покупка

Цена на дребно

Сериен номер:

Доставчик: (договор №):

Правила за безплатна гаранционна поддръжка. 
Ако по време на гаранционният период продуктът дефектира след нормална 
употреба и са спазени ръководствата за инсталация и употреба, знаците за вни-
мание, бележките за посока и т. н., продуктът следва да се ремонтира безплатно.

Случаи по време на гаранционният период, при които се заплаща такса:

Проблеми без възникнал дефект
Посещение на място за консултации
Инсталация на продукта поради неправилно инсталиране от клиента
Дефект възникнал по вина на клиента
Повредата е настъпила поради нехайство или грешка на клиента или от  неправилен ремонт.
Повредата е настъпила поради ремонт от не торизиран сервиз.
Повредата е настъпила поради неправилни части или употреба.
Повредата е настъпила поради употребата на прекомерна сила от клиента.

Други
Повредата е настъпила поради природно бедствие.
(пожар, наводнение, земетресение и др.)

Пазете гаранционната карта, която се намира в това ръководство.
Тази гаранционна карта е издадена само в един екземпляр и е валидна
само за страната, в която е закупен продукта.

Производителят си запазва правото да променя дизайнът и параметрите без известие,
с цел подобряване на продукта. 

Цветовете и истинският продукт може да се различават от снимките в това ръководство.

ВНИМАНИЕ

Използвайте само неутрални почистващи препарати и мек плат, когато почиствате уреда.
Не използвайте бензол или други киселинни почистващи препарати.

Когато пръскалката се запуши използвайте четка (използвана четка за зъби или др.), 
за да я почистите. 

Малки, но умни
Този продукт беше разработен за
лесна инсталация и употреба.

Нова концепция в личната хигиена

Ръководство за инсталация и употреба
МОДЕЛ : ( Само студена вода )

Прочетете инструкциите за експлоатация преди 
          да инсталирате и използвате продукта

Спазвайте инструкциите за безопасност посочени в това ръководство.
При всяко съмнение се свържете с вашият доставчик.

ВНИМАНИЕ

Двустранно залепваща лента 3М е неоходима за по-добро прилепване:

Двустранно 
залепваща
лента

Регулатор на водата
- 1 бр. лента 3М (голяма)

сложете залепящата
лента под двете
вакумни чашки

Модул за закрепяне на пръскалката
- 2 бр. лента 3М (малка)
- по една за всяка вакумна чашкаДвойно залепящата лентата 3М (1 голяма и 2 малки) са включени в пакета.

Почистете добре повърхностите преди за използвате  залепящата лентата 3М.

ВНИМАНИЕ ! 

Ако се появи теч от кранът за регулиране на водата поради дефект, затворете спирателният кран и
се обадете на сервизът. 
Необходим е надзор, когато уредът се използва от деца или стари хора.

СПЕЦИФИКАЦИИ

( Само за студена вода)Модел

Източник на вода иректно свързване към главния водопровод

Почистваща дюза Хоризонтално плъзгаща се единична пръскалка с капак

СиликонМатериал

Размер

Тегло

Инсталация

Пръскалка: Д Ш В Регулатор: Д Ш В

Уредът е съвместим с всички тоалетни от 2 части и повечето моноблок

Ръководство за употреба

Хората с хемороиди и анални проблеми може да почувстват
болка, когато използват уреда за първи път, но с времето 
болката ще намалее, когато използвате редовно бидето.

-  Работа и поддръжка на регулатора -

Патент номер

Двустранна 
залепяща лента

След измиване използвайте тоалетна 
хартия за да подсушите.

След използването на тоалетната, 
включете почистващата функция като 
настроите регулиращото копче на 
желаното налягане на водата.

Правилата по-долу се отнасят за безопасността и трябва
да се спазват. Неспазването може да доведе до наранПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

ЧАСТИ        КОМПОНЕНТИ

Регулатор

Необходим е надзор над
деца и стари хора

Физическата слабост може
да доведе до инциденти.
Спрете да използвате продукта ако възникнат физически проблеми и се свържете с производителя.

Не разглобявайте, ремонтирате или про-
меняте продукта по ваша преценка.

Може да доведе до дефект или 
да намали производителността

Може да доведе до хигиенни проблеми 
или да намали производителността.

Може да доведе до външни деформации 
или да намали производителността.

Използвайте само неутрални почистващи
препарати, когато почиствате продукта.

Свържете продукта само към домашен 
водопровод. Не към кладенец или про-
мишлен водопровод.

Водно налягане

Регулатор

Маркуч за връзка
с инсталацията

(вход)

Сериен номер

Контрол на водното
налягане

Бутон за освобождаване
на регулатора

Маркуч за връзка
с пръскалката

(изход)

Основа на регулатора

Вакумна чашка

Пръскалка

Гайка за маркуч

Маркуч за пръскалката

Вакумна чашка за
фиксиране на 
пръскалката

Капак на пръскалката

Плъзгаща се единична
пръскалка

Друстранно залепяща лента 
под двете вакумни чашки.

Основа на регулатора с 
вакумна чашка

Пръскалка Вакумна чашка Адаптер Маркуч

Гайка за маркуч Инструмент за затягане
на гайките Скоба за маркуч Двустранна лента Фланец Ръководство

о
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Инсталация

Тоалетна чиния

Друстранно залепяща 
лента

Маркуч за пръскалката

Маркуч към 
водопровода

Адаптер

Мека връзка

Спирателен кран

Свързване на адаптера

Свържете адаптера под
казанчето както е показано

За по-добро прилепване
сложете двустранно залепваща
 лента на вакумните чашки

За по-добро прилепване
сложете двустранно залепваща
 лента на вакумните чашки

Почистете повърхността 
и сложете вакумната чашка

Затегнете докрай гайката Монтирайте регулатора, 
докато държите натиснат
бутона за освобождаване

Инсталация на регулатора Инсталация на пръскалката

Вкарайте вакумните чашки в
модула на пръскалката

Като намокрите вакумните чашки, улеснявате фиксирането
 на мястото и заздравявате закрепването.

Изчистете добре цялата тоалетна чиния с почистващ 
препарат.

Изтеглете маркучът свързан за модула на пръскалката към
задната част и надолу към тоалетната седалка.

Намокрете вакумните чашки и претиснете здраво към 
тоалетната чиния след като фиксирате модула на
пръскалката на правилното място.
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д) Свържете  към водопровода (вход)

Маркуч към
пръскалката

Маркуч към
водопровода

студена водапръскалка

ПРАВИЛНО СВЪРЗВАНЕ!

СВЪРЗВАНЕ НА  МАРКУЧИТЕ СВЪРЗВАНЕ КЪМ ВОДОПРОВОДА

Свързване на регулатора

Спрете централния кран и разкачете вод-
ната тръба под казанчето на тоалетната 
чиния. Свържете отново като свържете
и регулатора.

Ако съществуващата тръба е метална,
то тя трябва да се подмени с мека 
връзка. (меката връзка не е включена
в комплекта)

Инсталиране на срързващата
гайка

Вкарайте гайката 
в маркуча

Вкарайте докрай 
маркучът в регулатора

Затегнете докрай 
гайката, използвайки

инструмента от комплекта

         скалка

Вкарайте докрай маркучът в регулатора 
и затегнете докрай гайката.

студена вода

ПРАВИЛНО СВЪРЗВАНЕ!

         скалка студена вода

ПРАВИЛНО СВЪРЗВАНЕ!

         скалка студена вода

ПРАВИЛНО СВЪРЗВАНЕ!

Проверка на инсталацията

Отворете спирателния кран
и проверете дали работи 
правилно регулатора на
водното налягане

Проверете за течове 
всички връзки.

Ако се установи теч, проблемната връзка
трябва да се свърже отново.

Внимателно почистете повърхността, където ще монтирате регулатора 


