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Biztonsági óvintézkedések

A termék biztonságos felszerelése és 
használata érdekében a termék felszerelése 
előtt kérjük, olvassa el a biztonsági 
óvintézkedéseket.
VESZÉLY
Egy azonnali, veszélyes helyzetet jelöl, 
amely halálesethez vagy súlyos sérüléshez 
vezethet, ha nem akadályozzák meg.
VIGYÁZAT
Egy potenciálisan veszélyes helyzetet jelöl, 
amely halálesethez vagy súlyos sérüléshez 
vezethet, ha nem akadályozzák meg.
FIGYELEM
Egy potenciálisan veszélyes helyzetet jelöl, 
amely enyhe vagy mérsékelt sérüléshez és/ 
vagy a termékben és vagy más cikkekben 
és tulajdonban keletkező kárhoz vezethet, 
ha nem akadályozzák meg.

 VESZÉLY
Az elektromos csatlakozóaljzat 
helytelen bekötése esetén áramütés 
veszélye léphet fel.

Az elektromos beszerelési munkákat 
kizárólag szakember végezheti el.
Fennáll az áramütés és a rövidzárlat 
veszélye.

A fürdőszobákban a védőterületeket 
biztosítani kell. Ha a tápegységet a 
2. zónában csatlakoztatták, a 
Shower Toilet tápegységét 
közvetlenül lehet csatlakoztatni, 
állandó csatlakozásként IPX4 
csatlakozóaljzat használatával.

 VIGYÁZAT
Kövesse az útmutatóban foglaltakat, 
és a terméket ennek megfelelően 
szerelje fel.
Ennek elmulasztása áramütéshez, 
tűzhöz, sérüléshez, vízszivárgáshoz 
és/vagy elöntéshez vezethet.

A jogosult szervizszemélyzeten kívül 
senkinek ne engedje a termék 
szétszerelését, javítását vagy 
módosítását.
Fennáll az áramütés vagy tűz és a 
termék hibás működésének 
veszélye, amely sérüléshez vezethet.

Ne csatlakoztassa és ne húzza ki az 
elektromos csatlakozóaljzatot vagy a 
tápkábelt nedves kézzel.
Fennáll az áramütés veszélye.

A tápkábelt a csatlakozónál fogva 
húzza ki vagy csatlakoztassa az 
elektromos csatlakozóaljzathoz.
Ha a csatlakozót a kábelnél fogva 
húzza ki vagy csatlakoztatja, akkor a 
csatlakozó vagy a kábel károsodása 
miatt fennáll a tűz és az áramütés 
veszélye.

Ne öntsön vizet vagy tisztítószert a 
WC-ülőkére, a távirányítóra vagy az 
elektromos csatlakozóaljzatra.
Ezzel ugyanis áramütést vagy tüzet 
okozhat.

Ne használjon 220 V - 240 V 
váltófeszültségtől eltérő áramforrást. 
Ne próbálja más módon 
csatlakoztatni a csatlakozót egy 
hibás aljzathoz.
A névleges feszültség átlépése 
áramütést vagy tüzet okozhat.

Az elektromos beszerelési munkákat 
kizárólag szakember végezheti el. 
Ezt a munkát az IEC 60364-7-701 (a 
VDE 0100 701. részének 
megfelelően) előírásai, illetve a 
nemzeti és helyi szabályozásnak 
megfelelően kell elvégezni.

Győződjön meg róla, hogy a tápkábel 
vezetékeinek végét megfelelően 
illesztette be az elektromos 
csatlakozóaljzatba.
Ennek elmulasztása tüzet okozhat.



87 H 

Csatlakoztassa teljesen az 
elektromos csatlakozóaljzatot.
A kábel károsodása esetén fennáll a 
tűz és az áramütés veszélye.

Ne rongálja, ne hajlítsa meg, ne 
módosítsa, ne csavarja meg, és ne 
helyezzen nehéz tárgyakat a 
tápkábelre, illetve ne kössön rá 
csomót.
A kábel károsodása esetén fennáll a 
tűz és az áramütés veszélye.

Ne szerelje fel a terméket nedves 
vagy nyirkos helyre, például 
zuhanyzóhelyiségbe vagy 
gőzfürdőbe, mivel ez áramütéshez 
vagy tűzhöz vezethet.

A terméket ivóvízen kívül más 
vízellátáshoz ne csatlakoztassa.
Ellenkező esetben ez ugyanis az 
ülőrészben található elektromos 
egységek korróziója miatt 
áramütéshez, tűzhöz és a bőr 
gyulladásos betegségéhez vezethet.

Az olyan régiókban, ahol a 
karbonátkeménység meghaladja a 
18° dH (KH) értéket, vízlágyítót 
tartalmazó vízszűrőrendszert kell 
használni. A karbonátkeménységről 
a helyi közműszolgáltatónál 
érdeklődhet.

A hosszú élettartam biztosítása 
érdekében;
 – A vízkőmentesítést legalább 3 
évente végre kell hajtani (lásd a 
46978001 műszaki leírást).
 – Kérjük, a fúvóka csúcsát 3 évente 
cserélje (lásd a 46978001 műszaki 
leírást).

 FIGYELEM
Szereljen fel egy nagy 
érzékenységű, gyors kioldási 
sebességű hibaáram megszakítót 
(15 mA vagy ennél kisebb névleges 
áramerősséggel) a tápellátás primer 
oldalára.
Fennáll az áramütés veszélye.

A WC-csésze anyaga kerámia, ezért 
a termék törékeny. A WC-csésze 
kezelésekor tartsa szem előtt az 
alábbiakat:

 – A felszerelés előtt győződjön meg 
róla, hogy a WC-csésze jó 
állapotban van és nem sérült.
 – A felszerelés után ellenőrizze a 
WC-csészét, hogy károsodott-e.

Ennek elmulasztása sérüléshez, 
vízszivárgáshoz és/vagy elöntéshez 
vezethet.

A termék csatlakoztatása előtt mossa 
ki az idegen anyagokat és a rozsdát 
a csőrendszerből.
Ennek elmulasztása károsíthatja a 
termék belső részeit, amely 
vízszivárgáshoz és/vagy elöntéshez 
vezethet.

A szűrő használata során tartsa 
szem előtt az alábbiakat:

 – A szűrő eltávolításakor zárja el a 
víz főcsapját.
 – A szűrőt húzza meg teljesen a 
felszerelésekor, hogy ne legyen 
hézag.
 – Felszereléskor ellenőrizze, hogy az 
O-gyűrűn nem található-e idegen 
anyag. 
Ha az O-gyűrűn idegen anyagok 
találhatók, az elöntéshez vezethet 
a vízszivárgás miatt.

A felszerelés után állítsa be a víz 
főcsapját, és ellenőrizze, hogy van-e 
szivárgás.
Ez vízszivárgást és/vagy elöntést 
okozhat.
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Tápellátás

• Használjon 220–240 V váltófeszültségű tápellátást 
névleges 850 W, max. 1300 W teljesítménnyel.

• A tápkábel hossza 1,0 m.
A tápkábelt egy 3+VF (védőföld) aljzatba kell 
csatlakoztatni a vizes területtől távol.

• Az elektromos beszerelési munkákat kizárólag 
szakember végezheti el. Ezt a munkát az IEC 60364-
7-701 (a VDE 0100 701. részének megfelelően) 
előírásai, illetve a nemzeti és helyi szabályozásnak 
megfelelően kell elvégezni.

• Az eszközt megfelelően földelt konnektorhoz kell 
csatlakoztatni.

Vízellátás

• Csak ivóvizet használjon vízellátásként.
Eltérő vízellátás (ipari víz, kútvíz stb.) használata az 
elektromos és mechanikus alkatrészek állapotának 
romlásához vezethet, amely meghibásodást vagy 
balesetet okozhat.

• A vízellátás csövét fixen rögzítse.
• Az olyan régiókban, ahol a karbonátkeménység 

meghaladja a 18° dH (KH) értéket, vízlágyítót 
tartalmazó vízszűrőrendszert kell használni. A 
karbonátkeménységről a helyi közműszolgáltatónál 
érdeklődhet.

• A hosszú élettartam biztosítása érdekében a 
vízkőmentesítést legalább 3 évente végre kell 
hajtani. (lásd a 46978001 műszaki leírást)

Víznyomás

A minimális víznyomás legyen legalább 0,05 MPa 
(0,5 bar) [áramlási nyomás]. A maximális víznyomás 
1,0 MPa (10,0 bar) [hidrosztatikai nyomás]. 
Kérjük, a felszerelés során tartsa be ezt a 
nyomástartományt.

A felszereléshez szükséges szabad 
hely

A felszereléshez szükséges minimális szabad helyet 
lásd az 1. ábrán.
A termék minden oldalán javasolt legalább 70 mm szabad 
helyet hagyni.

70 (min.)

1. ábra

375

70 (min.)

700 (min.)

1.050 (min.) Mértékegység: mm

Rögzítés beépítéshez

• Ha már van felszerelve más gyártótól származó WC, 
lehetséges, hogy megvalósítható a rejtett 
vízcsatlakozás. Ehhez azonban azonos csatlakozási 
méretek szükségesek. A termékeken néha elhelyezésre 
kerül - a védőlemezen, a mozgatólemez alatt - egy 
információs matrica a méretekkel.

• A 46944000 szerelvények csak a GD2 tartályokkal 
felszerelt Grohe öblítőrendszerekre szerelhetők fel.

Műszaki adatok

Névleges feszültség
220-240 V (AC), 50/60 Hz

Névleges teljesítményfelvétel
850 W (környezet 20 °C, víz 15 °C)

Maximális teljesítményfelvétel
1.300 W

Tápkábel hossza
1 m

Vízállósági osztály
IPX4

Készenlét
0,9 watt

1. védelmi osztály
EN13077-type AB,
EN997-CL1-5A+CL2

Víznyomás tartománya
0,05 MPa (0,5 bar) [áramlási nyomás] - 1,0 MPa 
(10,0 bar) [hidrosztatikai nyomás]

Vízcsatlakozó keresztmetszete
3/8"

Üzemelési hőmérséklet-tartomány
0°C - 40°C

Mértékegységek
V = volt, Hz = hertz, W = watt, m = méter, MPa = 
megapascal, in = col, °C = Celsius-fok

Öblítési víztérfogat
Európa: teljes 5 l, enyhe 3 l
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 Tartozékok

 E-bidet (ülőrész)

 Vízellátó cső és bilincs (csak [39354SH1] alapmodell)

 Összekötőcsap (csak [39354SH1] alapmodell)

 Távirányító

 Csavarok, rögzítők és AA elemek (a távirányítóhoz)

 Lopásgátló anya, csavarok és alátétek (a 
távirányítóhoz)

 Hálózati aljzat

 Kerámiacsésze

 Védőlap, rögzítő alapok és alátétek 
(kerámiacsészéhez)

 Vízpermet fedél

 Banderole 

 Szűrő (Csak [18801SH1] kijelzős modell)

 Öblítőkábel (46 944 cikkszám)

 Adatperszelep 4,5 literes tartályhoz  
(42 333 cikkszám)

 Szükséges eszközök

 Villáskulcs (19 mm)

 Franciakulcs

 Keresztfejű csavarhúzó

 Lapos fejű csavarhúzó

 Precíziós lapos fejű csavarhúzó (2,5 mm)

 Keresztfejű precíziós csavarhúzó (0. sz.)

 Dugókulcs (19 mm)

 Sarokcsiszoló

 Csővágó

 Vízmérték

 Reszelő

 Ragasztószalag

 Vonalzó

 Ceruza

 Kalapács

 Vágókés

 Ragasztó

 Előkészületek

 Kapcsolja le a biztosítékot.

 GROHE víztartály esetén
Távolítsa el a cső borítását.

Más víztartályok esetén
Vágja ki a falat.

 Állítsa be a falból kiálló csavarok hosszát.

 Húzza ki a tápkábelt a falból.

 Fűzze be a tápkábelt az elektromos aljzat 
alkatrészeibe, és csatlakoztassa a vezetékeket.

Megjegyzés
• Ügyeljen rá, hogy a vezetékeket a megfelelő 

nyílásba csatlakoztassa.

 Szorítsa egymáshoz az elektromos aljzat alkatrészeit.

Megjegyzés
• Húzza meg szorosan a részeket.

 Távolítsa el a betekintőnyílás borítását.

 A vízellátó cső előkészítése

 Vegye le a kupakot és a két alkatrészt a vízellátó 
csőről.

 Fűzze be a vízellátó csövet a víz főcsapjáig.

 Az összekötőcsap 
csatlakoztatása

 Zárja el a víz főcsapját, és kösse le a vízellátó csövet.

 Csatlakoztassa az összekötőcsapot a vízellátó csőre 
a feltöltőszelep oldalán, majd csatlakoztassa az 
összekötőcsap másik végét a víz főcsapjára.

 Szerelje vissza a vízellátó cső két alkatrészét, majd 
kösse a vízellátó csövet az elzárószelep aljára.

 Helyezzen egy vízgyűjtő edényt a vízellátó cső alá.

 Nyissa ki a víz főcsapját, és öblítsen ki minden 
szennyeződést a vízellátó csőből.

 Ellenőrizze, hogy van-e vízszivárgás a víz főcsapja 
körül.

Megjegyzés
• Ha szivárgást észlel, húzza meg a szivárgó részt.

 Zárja el a víz főcsapját.
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 A kerámiacsésze felszerelése

 Távolítsa el a kerámiacsésze csomagolását.

Megjegyzés
• Tartsa meg a csomagolást a felszerelés 

befejezéséig.

 Készítse elő és vágja a megfelelő hosszúságúra a 
vízellátó csövet és a leeresztőcsövet (a tartály 
tartozéka).

 Szerelje fel a védőlemezt a falra.

 Helyezze be a vízellátó csövet és a leeresztőcsövet.

 Helyezze a kerámiacsészét kb. 100 mm-re a faltól. 
Ezután húzza be a tápkábelt és a vízellátó csövet a 
kerámiacsészébe.

 Rögzítse a kerámiacsészét a falhoz.

Megjegyzés
• A kerámiacsészét rögzítse a mellékelt hatlapú 

anyákkal.

 Ellenőrizze, hogy a kerámiacsésze vízszintesen áll-e.

Megjegyzés
• Ha szükséges, korrigálja a csésze dőlésszögét a  

lépésben szereplő hatlapú anyák meglazításával.

 Távolítsa el a csomagolást a kerámiacsésze alól.

 Vágja le a kerámiacsésze mellett kilógó védőlemezt.

 Tömítse a védőlemez, a WC és a fal találkozásánál 
lévő éleket.

 Az E-bidet felszerelése (ülőrész)

 Fűzze be a tápkábelt és a vízellátó csövet.

 Csatlakoztassa a tápkábelt.

 (39354SH1) alapmodell esetén
Csatlakoztassa a vízellátó csövet és rögzítse a 
bilinccsel. Ellenőrizze, hogy a vízellátó csövet 
megfelelően rögzíti-e a bilincs.

Megjegyzés
• Ha a bilincs nem rögzült megfelelően, távolítsa el, 

majd rögzítse újra. A bilincs nyitásához helyezzen a 
bilincsbe egy lapos fejű csavarhúzót, és nyomja 
lefelé, miközben tolja a bilincset.

(18801SH1) kijelzős modell esetén
Csatlakoztassa a szűrőt.

 (39354SH1) alapmodell esetén
Fordítsa függőleges helyzetbe a vízellátó cső karját.

(18801SH1) kijelzős modell esetén
Fűzze be a csövet és helyezze az E-bidet (ülőrészt) a 
kerámiacsésze tetejére.

 Kissé döntse meg az E-bidet (ülőrész) hátsó részét, 
és helyezze a kerámiacsészébe. 

Megjegyzés
• Ne hagyja, hogy a vezeték a kerámiacsészébe 

lógjon, amikor az E-bidét (ülőrészt) telepíti.
• Győződjön meg róla, hogy az E-bidet (ülőrész) alatti 

kampók bepattannak a kerámiacsésze rögzítő 
alapjába.

• Ha az E-bidet (ülőrész) a helyére kerül, kattanást fog 
hallani.

• Az E-bidet (ülőrész) az alábbi lépésekkel távolítható 
el.

 Távolítsa el az E-bidet (ülőrész) oldalsó fedelét.

 Nyomja meg a kart. Ha kézzel nem éri el, 
használjon csavarhúzót.

 Húzza ki az E-bidet (ülőrészt) felfelé, miközben a 
hátsó részt nyomja.

 A tápkábelt helyezze a csésze alján lévő horonyba.

 Nyissa ki a víz főcsapját.

 GROHE tartály esetén állítsa be az öblítővíz 
mennyiségét. Ezután csatlakoztassa újra a 
működtetőlapot.

 Kapcsolja fel a biztosítékot.
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 A távirányító felszerelése

 Vegye ki a távirányítót a tartóból.

 Helyezze be az elemeket.

Megjegyzés
• Az elemek kivételekor függőleges vonalak 

jelenhetnek meg a kijelzőn. Ez nem jelent hibát. A 
függőleges vonalak az új elemek behelyezésekor 
eltűnnek.

 Helyezze be a kis anyacsavart a távirányító hátulján 
lévő mélyedésbe.

 Válassza ki a távirányító felszerelésének helyét.

Megjegyzés
• Hagyjon szabad helyet a távirányító felszerelési 

helye felett.

 Szerelje fel a távirányító tartóját a falra.

 Gipszkartonhoz és 5 mm-nél vékonyabb 
furnérlemezhez

 Betonhoz

 Helyezze be a távirányítót a tartóba.

 Rögzítse a távirányítót a tartóhoz a kis alátéttel és 
csavarral.

 Tesztelés

 Fedje le az ülőrész érzékelőjét egy rongydarabbal 
vagy egy papírral, és helyezze a vízpermetfedelet a 
WC-ülőke alá.

 Kapcsolja be (|) az E-bidet (ülőrész) áramellátását. 
Ezután nyomja meg a távirányító beállítás gombját  
( ), hogy csatlakoztassa az E-bidet-hez (ülőrészhez).

 Ellenőrizze, hogy jön-e vízpermet az első és hátsó 
mosáshoz.

 Szerelje le a vízpermetfedelet.

 Ellenőrizze a meleg levegőt. Attach the banderole to 
the seat lid.


