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H
FONTOS! HASZNÁLAT ELŐTT GONDOSAN 
OLVASSA EL, ÉS TEGYE EL BIZTONSÁGOS 
HELYRE KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL. 
Rendszer és funkciók leírása:
Általánosságban elmondható, hogy a bidés WC nem tér el 
a hagyományos WC-től. Az ember ugyanúgy végzi el a 
dolgát, mint mindig. A különbség ez után következik. A 
hagyományos WC-től eltérően, ahol miután végeztünk, 
WC-papírt használunk a tisztálkodáshoz, a Grohe Sensia 
Arena vízsugárral végzi el a lágy és alapos tisztítást. A 
vízzel történő tisztálkodás alaposabb, és a bőrt is kíméli. 
Emellett javít az általános közérzeten. 
A kellemes, testhőmérsékletű vízsugár egyetlen 
gombnyomásra tisztítja meg még ülőhelyzetben, 
kényelmesen, pont a megfelelő erősséggel. További 
funkciók, egy távirányító és a kényelmes ülőhelyzet 
egészíti ki ezt a megoldást. A működtetés a lehető 
legegyszerűbb. Használja a WC oldalán található, jól 
látható gombokat, vagy a csomagban található távirányítót.
Rendeltetésszerű használat:
A Grohe Shower Toilet lehetővé teszi az anális és/vagy 
vaginális terület kényelmes tisztítását WC-használat után. 
A berendezés megfelel a törvényi biztonsági előírásoknak. 
Ugyanakkor a nem rendeltetésszerű használat személyi 
sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.

 – Csak átlagos háztartási vagy ahhoz hasonló 
körülmények között használja a berendezést.  
Fontos: a telepítés helyének mindig fagytól védettnek 
kell lennie.

 – A berendezés vízbemeneti oldalát csak a hidegvíz-
ellátáshoz kell csatlakoztatni, és biztosítani kell 
visszafolyás ellen.

 – Az eszközt csak teljesen telepített és ellenőrzött 
állapotban használja a biztonságos működés érdekében.

Más használat nem megengedett, és nem 
rendeltetésszerűnek minősül.  
A Grohe nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű 
használat következményeiért.
Azokat a személyeket, akik nem tudják rendeltetésszerűen 
használni a berendezést pl. fizikai, érzékszervi vagy 
mentális fogyatékosság, tapasztalatlanság vagy a 
szükséges információk hiánya miatt, felügyelni kell a 
berendezés használata közben.
Az ilyen személyek csak akkor használhatják felügyelet 
nélkül a berendezést, ha tájékoztatták őket a biztonságos 
használatról. 
Fel kell ismerniük és meg kell érteniük a nem 
rendeltetésszerű használatból eredő veszélyeket.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (Az okostelefonnal 
való használatra és műveletekre 
vonatkozóan)
http://www.grohe.com

Biztonsági óvintézkedések
Gondosan olvassa el a használati útmutatót 
a berendezés működtetése előtt. Ez fontos 
információkat tartalmaz a berendezés 
telepítésére, biztonságára és használatára 
vonatkozóan. Ennek segítségével 
megóvhatja önmagát, és elkerülheti a 
berendezés megsérülését. 
A termék használata során – különösen 
gyermekek jelenlétében – mindig tartsa be 
a következő biztonsági utasításokat. A 
Grohe nem vállal felelősséget az utasítások 
figyelmen kívül hagyása miatt bekövetkező 
károkért.
A különböző súlyossági fokozatok jelzése 
érdekében a következő kifejezéseket 
használjuk:
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

Áramütés veszélye (halálesethez 
vezethet!):

 A helyszíni elektronikus telepítést és a 
berendezés elektromos hálózatra 
kapcsolását csak arra jogosult és 
képzett villanyszerelő végezheti, aki 
jól ismeri a helyi, vonatkozó 
előírásokat és kiegészítő 
követelményeket, valamint 
részletekbe menően tisztában van a 
helyi közműszolgáltatók 
követelményeivel. A helytelen 
telepítés és karbantartás vagy javítás 
jelentős veszélyt jelenthet a 
felhasználóra nézve, amelyért a 
Grohe nem vállal felelősséget.
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 A berendezés elektromos biztonsága 
csak akkor garantált, ha csatlakozik 
egy megfelelően telepített földelő 
rendszerhez. Ezt az alapvető 
biztonsági követelményt garantálni 
kell. Ha kétségei vannak, 
ellenőriztesse az elektromos 
rendszert egy képzett 
villanyszerelővel. A berendezés 
adattábláján látható, áramra 
vonatkozó műszaki adatoknak 
(frekvencia és feszültség) meg kell 
felelnie a telepítés helyén található 
fővezeték adatainak, hogy a 
berendezés ne sérüljön meg. 

 A berendezés áramellátásához egy 
átlagos fali aljzatot (VDE 0701) 
javasolunk, mivel így szervizelés 
esetén könnyen lecsatlakoztatható a 
hálózatról. Ha fali aljzat nincs elérhető 
közelségben, vagy ha egy állandó 
kapcsolatot terveznek, akkor 
megfelelő megszakító berendezés 
szükséges minden fázishoz a 
telepítés helyén. Ebben az 
értelemben az megszakító 
berendezés egy fali kapcsoló, ahol a 
csatlakozóérintkezők legalább 3 
mm-re esnek egymástól. Ide tartoznak 
az LS-kapcsolók, biztosítékok és 
kontaktorok (EN 60 335).

 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.

 Ne használja kádban fürdés vagy 
zuhanyzás után.

 Ne öntsön vizet vagy tisztítószert a 
WC-ülőkére vagy a távirányítóra. Ez 
áramütést vagy tüzet okozhat. 

 VIGYÁZAT
Égési sérülés, áramütés, tűz és/vagy 
személyi sérülés veszélye:

 A tápvezeték nélkül kiszállított 
berendezésekben vagy a sérült 
tápvezeték cseréje során egy 
speciális csatlakozókábelt kell 
megvásárolni az arra jogosult 
kereskedőtől. 
A berendezést le kell csatlakoztatni a 
hálózatról a telepítési és karbantartási 
feladatok elvégzése és a javítások 
során. 
Ez arra az esetre is vonatkozik, ha 
sérülést talált a tápkábelen vagy 
magán a terméken. 
Kérjük, gondoskodjon róla, hogy

 – az elektromos telepítés biztosítékait 
(LS-kapcsolókat) „ki” állásba 
kapcsolta, vagy
 – teljesen eltávolította az elektromos 
telepítés becsavarható biztosítékait, 
vagy
 – teljesen kihúzta a tápcsatlakozót (ha 
van) a fali aljzatból.

Ha így tesz, ne a vezetéket húzza 
meg, hanem a tápcsatlakozót húzza ki 
(ha van).

 Használat előtt ellenőrizze a víz és a 
szárítólevegő hőmérséklet-
beállításait. 
Állítsa a szárítólevegő hőmérsékletét 
a legalacsonyabb szintre, ha 
hosszabb ideig kívánja használni ezt 
a funkciót. Ha hosszabb ideig, magas 
hőmérsékleten használja ezt a 
funkciót, égésveszély lép fel. Ez 
különösen is igaz az alábbiak 
esetében: gyermekek, idősek, 
betegek, érzékeny bőrű és 
hőszabályozási problémákkal küzdő 
személyek, ittas és túl fáradt 
emberek.

 Ne használja kültéren, beleértve az 
olyan területeket, ahol nagy rezgések 
tapasztalhatók, valamint az olyan 
helyeket, ahol aeroszol 
szórópalackokat vagy koncentrált 
oxigént használnak. Ez hibás 
működéshez vagy a fényezés 
sérüléséhez vezethet.
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 Ne próbálja meg a bidés WC-t 
egyedül felnyitni vagy megjavítani. Ne 
végezzen rajta módosításokat, és ne 
szereljen fel rá más elemeket. A WC 
elektromos vezetékei feszültség alatt 
vannak. Ezek felnyitása életveszélyes 
művelet! A javításokat kizárólag 
eredeti cserealkatrészekkel végezheti 
el egy szakképzett személy. A 
helytelen telepítés és karbantartás 
vagy javítás jelentős veszélyt jelenthet 
a felhasználóra nézve.

 Ne használja elektronikus és 
érzékeny orvosi berendezések 
közelében. Fennáll az elektromos 
meghibásodás veszélye, amely 
balesetet okozhat.

 Amennyiben víz szivárog a WC-ülőke 
vagy a vízvezeték felől, áramtalanítsa 
a bidés WC-t, és zárja le a 
vízszelepet. Fennáll az áramütés, tűz 
és az elöntés veszélye.

 Amennyiben a WC bármilyen módon 
károsodott, azonnal áramtalanítsa, és 
forduljon a Grohe ügyfélszolgálatához.

 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).

 Tartsa a tápkábelt távol a fűtött 
helyektől (pl. a felszíni radiátoroktól)

 Győződjön meg róla, hogy a 
nyílásokat (szellőzők, tömlők stb.) 
nem takarják el idegen tárgyak. 
Azonnal távolítson el minden 
akadályt, hogy elkerülje az esetleges 
veszélyeket és sérüléseket.

 Elemek használata esetén tartsa be a 
következő utasításokat.

 – Figyeljen a helyes pólusirányra (+/-) 
az elemek behelyezésekor.
 – Távolítsa el az elemeket a 
távirányítóból, ha hosszabb ideig 
nem használja a WC-t.
 – Ne hagyja a lemerült elemeket a 
távirányítóban, mivel korrodálódnak, 
ami károsíthatja egészségét és a 
távirányítót.
 – Ne dobja az elemeket a háztartási 
hulladékba! Az elemeket a helyi 
előírások szerint ártalmatlanítsa. Az 
elem szivárgása tüzet okozhat.
 – Az elemeket tartsa távol a 
gyermekektől. Az elemek nem 
játékok. Azonnal lépjen kapcsolatba 
egy orvossal, ha véletlenül lenyelte 
az elemet.
 – Ha az elemben található folyadék a 
bőrére kerül, azonnal bő vízzel 
mossa le.
 – Ha a kifolyt elemfolyadék a szemébe 
kerül, dörzsölés nélkül .azonnal 
öblítse ki tiszta vízzel. A folyadék 
vakságot okozhat. Beszéljen egy 
orvossal.

 Az elemek kezelése során ügyeljen a 
következőkre:
 – Az elemeket ne tárolja más 
fémtárgyakkal összekeverve 
(nyaklánc, hajcsat stb.).
 – Ne használjon régi és új elemeket 
együtt, helyette távolítsa el mindkét 
elemet, mivel ellenkező esetben a 
két elem gyorsabban lemerül. Csak 
ugyanolyan típusú elemeket 
használjon.
 – Ne töltse fel újra az elemeket, 
hanem merítse le, nyissa fel vagy 
tegye őket tönkre más módon, illetve 
ne tegye ki őket tűznek, víznek vagy 
magas hőmérsékletnek. Ilyen 
esetben az elemek felrobbanhatnak 
vagy szivárogni kezdhetnek, és 
károkat okozhatnak.
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 A terméket nem használhatja 8 év 
alatti gyermek, fizikailag vagy 
mentálisan sérült személy, illetve a 
megfelelő tapasztalattal és tudással 
nem rendelkező személy, amennyiben 
a termék használatát nem felügyeli 
egy olyan személy, aki a lehetséges 
veszélyek elkerülése érdekében 
felelős a biztonságért és a megfelelő 
használatért.

 A termékkel gyermeknek játszani tilos.

 A terméket nem tisztíthatja, illetve 
nem tarthatja karban felügyelet nélküli 
gyermek.

 FIGYELEM

Kisebb sérülésekre és vagyoni károkra 
vonatkozó kockázat:

 A műanyag részek védelme 
érdekében használjon 
semleges tisztítószert. A 
műanyag részek károsodása 
áramütéshez, tűzhöz és/vagy 
sérüléshez vezethet.

 A kerámiarészek tisztításához ne 
használjon klórtartalmú, savas 
tisztítószert vagy fertőtlenítőszert. Ez 
meghibásodáshoz, illetve 
károsodáshoz vezethet.

 Győződjön meg arról, 
hogy a csőbilincs 
megfelelően szorul a 
vízcsőre. Amennyiben a 
cső kicsúszik a nem megfelelően 
felhelyezett csőbilincsből, fennáll a 
veszélye a víz kifolyásának.

 Ne álljon rá a WC-ülőke 
tetejére. Fennáll a sérülés és 
az eszköz károsodásának 
veszélye.

 A termék ne kerüljön tűz (pl. cigaretta) 
közelébe. Tűzveszély áll fenn.

 Amennyiben úgy látja, hogy a WC 
elektromos része (a WC-ülőke) sérült, 
ne érjen hozzá az érintett területhez. 
Személyi sérülés veszélye áll fenn. Az 
elromlott részeket minél előbb 
cseréltesse ki egy szakemberrel.

 Ne dőljön neki a WC-ülőkének 
használat közben. Fennáll a 
sérülés és az eszköz 
károsodásának veszélye.

 Rendszeresen ellenőrizze az eszköz 
esetleges sérüléseit 
szemrevételezéssel. A készülék 
sérülései biztonsági kockázatot 
jelenthetnek. Sérült eszközt soha ne 
kapcsoljon be.

 Amennyiben az eszközt gyermekek, 
idős vagy mozgáskorlátozott 
személyek használják, az Ön 
felelőssége biztosítani, hogy ne 
essenek le róla. Fennáll a sérülés és 
az eszköz károsodásának veszélye.

 A helyszíni elektronikus telepítést és a 
berendezés elektromos hálózatra 
kapcsolását csak arra jogosult és 
képzett villanyszerelő végezheti, aki 
jól ismeri a helyi, vonatkozó 
előírásokat és kiegészítő 
követelményeket, valamint 
részletekbe menően tisztában van a 
helyi közműszolgáltatók 
követelményeivel. A helytelen 
telepítés és karbantartás vagy javítás 
jelentős veszélyt jelenthet a 
felhasználóra nézve, amelyért a 
Grohe nem vállal felelősséget.

 Biztonsági okokból az elektromos 
csatlakozáshoz ne használjon 
hosszabbítót vagy elosztót (az 
esetleges túlmelegedés tüzet 
okozhat).

 Amennyiben módosítja a csatlakozást, 
vagy károsodás miatt kicseréli a 
tápkábelt, megfelelő átmérőjű H 03 
VV-F típusú kábelt kell használnia. A 
fázisok számára vonatkozó műszaki 
adatok: lásd az adattáblát. 
Biztonsági okokból a cserét csak 
szakember vagy a Grohe 
ügyfélszolgálata végezheti el.
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Kezelési óvintézkedések

Ne tegye ki a WC-t közvetlen 
napfénynek. Ez a műanyag részek 
elszíneződéséhez vezethet. A 
közvetlen napfény továbbá a 
távirányító és az érzékelő nem megfelelő 
működéséhez is vezethet.

Ne nyissa fel vagy csukja le durván a 
WC-fedelet és a WC-ülőkét. Ezzel 
megsérülhet az automatikus kinyitási/
bezárási funkció, az eszköz eltörhet, 
vagy elektromos szivárgás indulhat el.

Ne öntsön vizet vagy tisztítószert 
a távirányítóra. Ezzel hibás 
működést okozhat.

Ne használjon elektromos radiátort a 
WC közelében. Ez a műanyag 
részek elszíneződéséhez vagy hibás 
működéshez vezethet.

Ne használjon a WC-papíron kívül 
másféle papírt. Ügyeljen rá, hogy ne 
dobjon idegen tárgyakat a csészébe, 
mivel ezek dugulást okozhatnak. Ha mégis 
beleejt valamit, öblítés előtt távolítsa el.

Ha a WC eldugul, használjon WC-
pumpát a dugulás elhárításához. A 
WC-t ne húzza le, és más módon se 
töltse fel vízzel (pl. vödör 
használatával), amíg a dugulás meg nem 
szűnik. A szennyvíz túlfolyása áramütés 
kockázatához vezet, és károsíthatja az 
eszközt (a WC-ben lévő elektromos elemek 
károsodhatnak).

Ne működtesse a távirányítót nedves 
kézzel. Ezzel hibás működést okozhat.

Az eszközt tilos olyan helyeken használni, 
amelyek mozognak (pl. hajón).

Soha ne használjon gőzborotvát az eszköz 
tisztításához.
Ha a gőzborotvából származó gőz 
érintkezik a feszültség alatt álló részekkel, 
rövidzárlatot okozhat.

A bidés WC-t tilos különálló inverterekről, 
például független energiaellátási 
rendszerekről (ilyenek a napkollektoros 
rendszerek is) használni. Ha ilyen 
rendszerben kapcsolja be az eszközt, az 
áramlökésekhez és biztonsági leálláshoz 
vezethet. Ez az elektromos alkatrészek 
meghibásodásához vezethet!

A bidés WC-t úgynevezett energiatakarékos 
aljzathoz sem szabad csatlakoztatni, mivel 
ezek lecsökkentik az eszköz felé továbbított 
áramot, emiatt azonban az eszköz 
felmelegedhet.

Figyelem – fulladásveszély! 
A gyermekek lenyelhetik a 
csomagolóanyagot játék közben (pl. a 
fóliát), illetve magukra csavarhatják, illetve a 
fejükre húzhatják azt. A csomagolóanyagot 
tartsa a gyermekektől távol.

A fázisokra vonatkozó adatokat az 
adattáblán tekintheti meg.
Ezeknek az adatoknak egyeznie kell az 
elektromos hálózat adataival.
A Grohe szervizrészlegének felkeresésekor 
mindig közölje az alábbi adatokat:
– Modell neve
– Sorozatszám
– Energiaellátási adatok (hálózati 
feszültség/frekvencia/a fázisok számára 
vonatkozó műszaki adatok).

Megfelelőségi nyilatkozat
A megfelelőségi nyilatkozatot az Önhöz 
legközelebbi Grohe-viszonteladótól 
szerezheti be.

Módosításokra vonatkozó értesítések
Ez a használati útmutató az eszköznek a 
nyomtatás időpontjában aktuális technikai 
felépítésére vonatkozik. 
Fenntartjuk a jogot a technikai fejlődés 
érdekében bevezetett módosítások 
végrehajtására.
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A távirányító használata

14  A fúvóka helyzetének beállítása
Beállítja a fúvóka előre-hátra helyzetét.

9  Képernyő
A képernyő a használati módnak megfelelően 
változik.

11  Be-/kikapcsolás/
kezdőképernyő

Be- vagy kikapcsolja a 
berendezést, vagy a 
kezdőképernyőre lép.

12  Beállítás/következő
A kijelzőn megjelenő 
képernyőt váltja.

13  Funkciógombok
A gombok funkciója az éppen megjelenített 
képernyőnek megfelelően változik.

1  Víznyomás beállítása
Beállítja a víznyomást a hátsó mosás, a gyengéd hátsó 
mosás és az elülső mosás funkcióhoz.

8  Elülső mosás (női)
Elülső mosást végez (nőknek). 

4  WC-ülőke nyitás/
csukás

5  Leállítás
Leállítja a mosási és 
szárítási funkciókat. 

6  Hátsó mosás
Hátsó mosást végez erős permettel.

7  Gyengéd hátsó mosás
Hátsó mosást végez gyengéd permettel.

3  Öblítés (teljes) *

2  Öblítés (enyhe) *
10  Vízkőmentesítési tájékozató jel
3 évente jelenik meg.

* Ezek a gombok csak akkor működnek, ha az automatikus öblítés funkció GROHE tartállyal rendelkezik.
Megjegyzés
• A „Kikapcsolás képernyő” akkor jelenik meg, ha a távirányító  (be-/kikapcsolás/kezdőképernyő) 

gombjával kikapcsolja az áramellátást.
• Ha nem végez műveletet 30 másodpercig, a képernyő visszaáll a kezdőképernyőre. Ebben az esetben 

kezdje elölről a műveletet.

Működtetés okostelefonnal iOS / Android

A „Sensia Arena” alkalmazás kezdeti beállításai

A beállítás megkezdése előtt kapcsolja BE az okostelefon 
Bluetooth funkcióját.

 Nyissa meg az alkalmazást, majd fogadja el a 
jogi nyilatkozatot.

AGREE

 Legalább két másodpercig tartsa 
nyomva egyszerre a [DRYER] és a 
[WATER TEMP] gombot.

00:00:02

SPRAY STRENGTH

DRYER
DRYER
TEMP

WATER
TEMP

 Párosítsa a WC-t az okostelefonnal a 
„Párosítás beállítása” utasításainak 
megfelelően.

Párosítás beállítása

 Koppintson az alkalmazás első oldalára.

 Ha megjelenik a [Bluetooth pairing 
request] üzenet, válassza ki a [Shower 
Toilet] nevű eszközt, majd koppintson a 
[Pair] elemre.

Pair

 A WC hangjelzést ad, amikor a párosítás befejeződött. 
Ha befejezte a párosítást, a következő alkalommal 
már nincs szükség a Kezdeti beállítások újbóli 
elvégzésére.

Megjegyzés
Ügyeljen arra, hogy ne ejtse az okostelefont a WC-be. Abban az 
esetben nem vállalunk felelősséget.

00:00:00

00:01:00

A Bluetooth® használatára vonatkozó biztonsági óvintézkedések
Az ülőrészt és a távirányítót tartsa távol olyan eszközöktől, amelyek rádióhullámokat bocsátanak ki.
Az ülőrészt és a távirányítót lehetőleg tartsa minél távolabb az alábbi eszközöktől, hogy a rádióhullámok által okozott interferencia káros hatásait 
megelőzhesse.
• Mikrohullámú sütő / Vezeték nélküli LAN-eszközök / Bluetooth®-kompatibilis eszközök (kivéve okostelefon)
• 2,4 GHz sávszélességű rádióhullámot kibocsátó eszközök (digitális vezeték nélküli telefonok, vezeték nélküli audiokészülékek, játékkonzolok, 

PC-kiegészítők stb.).
• Ha implantálható kardioverter-defibrillátort (szívritmus-szabályozót) visel, a távirányítót legalább 22 cm-es távolságban tartsa.
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Alapfunkciók
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (Az okostelefonnal való használatra és műveletekre vonatkozóan)

http://www.grohe.com

A WC-FEDÉL/WC-ÜLŐKE NYITÁSA
AUTOMATIKUS KÉZI

A WC-fedél automatikusan felnyílik, ha a WC elé 
áll.

4  
A WC-ülőke a távirányítón lévő  
(nyitás/csukás) gombbal nyitható.

ELŐÖBLÍTÉS

Amikor ráül az ülésre, az eszköz kis mennyiségű vízzel leöblíti a csészét a szennyeződések 
felhalmozódásának minimalizálása céljából.

1 MOSÁS
MOSÁS BEÁLLÍTÁS LEÁLLÍTÁS

6 Hátsó mosás 1

Víznyomás

14

Fúvókahelyzet

5 Permet 
leállítása

7 Gyengéd hátsó 
mosás

8
Elülső mosás 
(női)

9

Vízhőmérséklet13

2 SZÁRÍTÁS
SZÁRÍTÁS BEÁLLÍTÁS LEÁLLÍTÁS

Szárítás meleg 
levegővel

13

9
9

Levegő-hőmérséklet13

5
Meleg 
levegő 
leállítása

3 ÖBLÍTÉS
AUTOMATIKUS TÁVIRÁNYÍTÓ KÉZI

Amikor Ön feláll, az öblítés 
automatikusan elindul.

 
Ez a funkció csak akkor 
működik, ha az 
automatikus öblítés funkció 
GROHE tartállyal van 
felszerelve.

3 Öblítés (teljes)
Nyomja meg az 
öblítés gombot a 
falon.

2 Öblítés (enyhe)

 
Ezek a gombok csak akkor működnek, ha az 
automatikus öblítés funkció GROHE tartállyal 
rendelkezik.

A WC-FEDÉL/WC-ÜLŐKE LECSUKÁSA
AUTOMATIKUS KÉZI

A WC-fedél automatikusan lecsukódik, ha Ön feláll 
a WC-ről.

4  
A WC-ülőke a távirányítón lévő  
(nyitás/csukás) gombbal csukható.
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Termékjellemzők

Termékszám 39354SH1

Névleges feszültség/Hálózati frekvencia 220-240 V, 50/60 Hz

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

Maximális teljesítményfelvétel 1.300 W (környezet 20 °C, víz 3 °C)

Öblítővíz tápnyomása
Minimális víznyomás 0,05 MPa (0,5 bar) (áramlási nyomás) 

Maximális víznyomás 1,0 MPa (10,0 bar) (hidrosztatikai nyomás)

Üzemelési hőmérséklet-tartomány 0°C - 40°C

Termékméretek
Sz 375 × Mé 605 × Ma 84 mm (ülőrész)
Sz 365 × Mé 600 × Ma 375 mm (kerámiacsésze)

Terméksúly Kb. 40,5 kg (ülőrész: kb. 5,5 kg, kerámiacsésze: kb. 35 kg)

Kerámiacsésze

Előöblítés vízmennyisége 1,0-1,5 l

Öblítési víztérfogat
Teljes 5 l, enyhe 3 l (Európa)
Teljes 4,5 l, enyhe 3 l (Kínában, Szaúd-Arábiában)

Vízellátás módja Meglévő vízvezeték használatával

Lefolyó típusa Fali lefolyó

Öblítési módszer Mélyöblítéses

E-bidet (ülőrész)

Zuhany

Vízellátás módja Meglévő vízvezeték használatával

Melegvízellátás módja Közvetlen vízmelegítővel

Fúvókák Motorral meghajtott, külön az első és hátsó mosáshoz

Fúvóka nyílások
Hátsó mosás: φ 1,45 mm × 1 furat, Hátsó gyengéd mosás: 
φ 0,9 mm × 4 furat, Első mosás: φ 0,8 mm × 5 furat

Hátsó mosást végző permet 
mennyisége

0,42-0,47 l/perc (6 beállítható szint), ha a víznyomás 0,2 MPa

Első mosást végző permet 
mennyisége

0,42-0,47 l/perc (6 beállítható szint), ha a víznyomás 0,2 MPa

Meleg víz szabályozható 
hőmérséklete

Ki (vízhőm.) - magas (kb. 39 °C), 6 beállítható szint

Vízmelegítő teljesítmény 1.226 W

Biztonsági berendezések
Hőkioldó biztosítékok, magas hőmérsékletet érzékelő kapcsoló, 
Áramláskapcsoló

Meleg levegő

Légáramlás 0,3 m3/perc (alacsony, közepes), 0,39 m3/perc (magas)

Meleg levegő szabályozható 
hőmérséklete

Alacsony (szobahőmérsékletű) - magas (kb. 55°C)

Levegőmelegítő teljesítmény 500 W

Biztonsági berendezések Hőkioldó biztosíték (1 helyen)

Plasmacluster 
ion (vécécsésze)

Légáramlás
Légfúvás térfogatárama: 0,04 m3/perc;
Légszívás térfogatárama: 0,04 m3/perc;

Rendszer
Lebontás és eltávolítás Plasmacluster technológiával 
(levegőkeringetéssel)

Plasmacluster 
ion (helyiség)

Légáramlás
Légfúvás térfogatárama: 0,04 m3/perc;
Légszívás térfogatárama: 0,04 m3/perc;

Rendszer
Vegyi adszorpciós eljárás, szagmentesítő patron használatával, 
lebontás és eltávolítás Plasmacluster technológiával

Szagtalanítás
Szagtalanítási módszer Kémiai adszorpció szagtalanító patronnal

Szagtalanítási teljesítmény Befúvási légáram: 0,04 m3/perc; elszívási légáram: 0,04 m3/perc

Távirányító

Méretek Sz 260 × Mé 33 × Ma 73 mm

Elem AA méretű elem: 2 db 

Átviteli rendszer Elektromágneses hullám (Bluetooth)

Megjelenítő eszköz Elektronikus papír

Tápkábel
Effektív hossz 1,0 m, 220-240 V közvetlenül csatlakoztatva egy 
kábelcsatlakozón keresztül


