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VB4100 

 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

 

 

 

 

A gép üzembe helyezése és használata előtt kérjük, olvassa el a használati utasítást! 
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BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 

 

A készülék üzembe helyezése és használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót! 

 

FIGYELMEZTETÉS! 

Vegye figyelembe a következő figyelmeztetéseket a készülék biztonságos és veszélytelen használata 

érdekében. 

1. Olvassa át pontosan jelen útmutatót, mielőtt használja a készüléket. Őrizze meg a 

használati útmutatót. 

2. A készüléket csak védőérintkezős csatlakozó aljzatból szabad működtetni. 

3. Az aljzat legyen Fl-védőkapcsolóval (30 mA) biztosítva. 

4. A csatlakozókábelt sose húzza ki a kábelnél fogva az aljzatból. 

5. Tartsa távol a csatlakozó kábelt a forró felületektől és az éles peremektől. 

6. Elektromos zavarok esetén hívjon szakszervizt segítségül! 

7. Ne használjon hosszabbítót vagy elosztót. 

8. Ne üljön, vagy álljon a WC-fedélre. 

9. Ne tegyen tárgyakat a WC-fedélre. 

10. Ne tisztítsa a készüléket maró, súroló hatású tisztítószerekkel. 

11. Csak úgy használja a készüléket, ahogy ez az útmutatóban le van írva. 

12. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, akkor ürítse ki a víztartályt, és húzza ki a 

készüléket hálózati csatlakozóból. 

13. A kisgyerekeket tartsa távol a készüléktől 

14. Használat előtt ellenőrizze a vízhőmérséklet-beállítást. 

15. A bidé funkciós - WC csak bel téren használható 

16. Üzemeltesse a készüléket rozsdamentesen. 

17. A készülék belsejét nem szabad vízkövetleníteni. 

18. Szakszerűtlen kezelés vagy a készüléken történő beavatkozás esetén a garancia 

megszűnik 

19. Fulladásveszély! Az esetleg meglévő csomagolófóliákat tartsa távol a gyerekektől. 

 

A használati útmutatóban a következő piktogramok jelzik a géphez tartozó felmerülő 

veszélyforrásokat és azok egészségre való súlyosságát. 

 

 

Az egészségre fenyegető veszély jelzéseként szolgál. Helytelen alkalmazása 
súlyos testi sérüléshez, akár halálhoz is vezethet. 

 
Azokra a veszélyes helyzetekre utal, amikor a gép helytelen alkalmazásából 
adódóan súlyos testi sérülés (halál) következhet be. 

 

A szétszerelés tiltásának jelzésére szolgál. 
 

 

Használat előtt elővigyázatosságból figyelje meg a gép működését. 
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 Ne szerelje szét, ne vegye le a borításokat 

 A szervizelést minden esetben bízza szakemberre! 

 

 Ez egy elektromos berendezés. A gépet ne installálja olyan 
közegbe, ahol a berendezést közvetlen vízhatás érheti, ahol a 
levegő páratartalma kiemelkedően magas vagy ahol a falakon 
penész képződött. 

 Ha a bidét káddal felszerelt fürdőszobába helyezi, biztosítsa a 
tér megfelelő ventilációját. 

 Az elektromos csatlakozót minél távolabb helyezze a kádtól, 
zuhanysaroktól, kézmosótól. 

 A konnektor dugóját szorosan helyezze a csatlakozóba. 

 A berendezés földelt kábellel ellátott. Kérjük, mindig ellenőrizze 
a csatlakozó helyes bekötését és földelését. 

 Amennyiben a berendezést közvetlenül kád illetve egyéb vizes 
egység mellé kívánja helyezni, biztosítsa a csatlakozó megfelelő 
vízhatlanságát (szilkonnal vagy egyéb eszközzel).   

 Amennyiben a csatlakozó nem vízálló, jelezze a szervizes 
szakembernél.  

A következő személyek esetében személyes asszisztencia szükséges 
a termék vezérlőpanelének használatakor: 

 Gyermekek 

 Idős személyek 

 Mozgásukban korlátozott személyek 

 Gyógyszeres kezelés alatt álló személyek 

 

 Ne spricceljen vizet vagy egyéb tisztítószert a gép borítására és a 
csatlakozójára. 

 
 

 
 

 TILOS! Törött vagy sérült eszköz használata. 

 A következő esetekben áramtalanítsa a készüléket és zárja el az 
elzáró szelepet: 

o Víz szivárog a bidé testből vagy a csővezetékekből. 
o Az eszköz törött vagy sérült. 
o Az eszköz furcsa hangot vagy szagot bocsát ki. 
o Az eszközből füst szivárog. 
o Az eszköz túlmelegedett. 

 Amennyiben a készüléket a fentiek észlelése ellenére tovább 
használja, az áramütéshez vagy a fürdőszoba elárasztásához 
vezethet. 

 TILOS! Kilazult vagy nem megfelelő csatlakozó használata. 
o Áramütést vagy tüzet okozhat. 
o Az elektromos feszültség ne lépje túl a megengedett 
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értéket. 
o Túl sok csatlakozó csatlakoztatása túlmelegedést 

okozhat, emellett tűzveszélyes. 

 A csatlakoztató kábelt ne rángassa, ne törje meg. 

 Kérjük, ne szerelje szét, ne módosítsa a terméket. 

 Kérjük, a hálózati kábelt ne hajlítsa, csavarja. 

 Ne helyezzen nehéz tárgyakat a hálózati kábelre. 
A megrongálódott hálózati kábel tüzet, áramütést és rövidzárlatot 
okozhat. 

 

 A termék installációja előtt ellenőrizze a termék és a csatlakozó 
földelését. 

o Ha a termék nincs megfelelően földelve, áramütés vagy 
áramszivárgás következhet be. 

o A helyes földelés elvégzése érdekében konzultáljon 
szakemberrel. 

 

 

 

 Ne nyúljon vizes kézzel a hálózati kábelhez. 
 

 

 Ne helyezzen gyúlékony anyagot a termék közelébe (pl.: égő 
cigarettát) 

 

 Az ülőkére, a fedélre és az egész bidé testre, ne lépjen rá, ne 
helyezzen nehéz tárgyat! 

 Ne tegye a kezét és ne helyezzen egyéb idegen tárgyat a meleg 
levegőkimenetre. 

 Ne helyezzen idegen tárgyat (a toalettpapírt kivéve) a WC 
csészébe. 

 Tisztításhoz enyhe tisztítószereket használjon. Ne használja a 
következőket: 

o Fürdőszobai maró tisztítószer 
o Háztartási maró tisztítószer 
o Benzin 
o Hígító 
o Súrolószer, stb… 

 Ne távolítsa el a szűrőt, amíg az elzáró szelep nyitva van. 
o Víz spriccelhet belőle 

 
 

 A szelepet az installáció során szorosan csatlakoztassa. 
o Ellenkező esetben vízszivárgás léphet fel. 

 Szivárgás esetén zárja el a szelepet, elzárva ezzel a gép 
vízellátását. 
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 Figyeljen arra, hogy a fürdőszoba belső hőmérséklete ne 

csökkenje 5 0C alá. 
o Ha a víz megfagy, a vízvezeték és a belső egységek 

eltörhetnek, ez pedig szivárgáshoz és meghibásodáshoz 
vezethet. 

 

 

FIGYELMEZTETÉSEK ! 

 

A következő tanácsokat feltétlenül tartsa be! 

Az eszköz fedelét és ülőkéjét puha, nedves 
anyaggal tisztítsa. 

 

Az eszközt ne tegye ki közvetlen napsütésnek. 

 

Figyeljen oda, hogy vizelet ne kerüljön a bidé 
testre. 

 

Ne takarja le az ülőke szenzort, a bidé 
testérzékelő szenzort, távirányítót, az adó és a 
vevő egységeket. 

 

Hosszabb ideig történő használaton kívüli állapot 
esetén áramtalanítsa a készüléket. 
 

A gépet kapcsolja ki és áramtalanítsa extrém 
időjárási viszonyok esetén (vihar, villámokkal). 
 

Amennyiben a bidé használatának területén 
rádió is található, figyeljen oda ennek a 
megfelelő távolságra való helyezésére. 

A bidén ülve ne dőljön hátra, mert ez a gép 
meghibásodását okozhatja. 
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A HELYES HASZNÁLAT 

 

Rendeltetésszerű használat 

A bidés WC-ülőke az ülep és hölgy intim terület tisztítására szolgál. Ha a bidés WC- ülőkét más, jelen 

útmutatóban le nem írt célra használják, akkor személyi és tárgyi sérülés esetén a garanciális és 

felelősségi igények kizártak. 

 

A BERENDEZÉS RÉSZEI 

 

 

 

 

 

  

Fedél rész 

Fő egység 

Csatlakozókábel dugóval 

Jelvevő szenzor 

Kezelőegység 

Jelvevő szenzor 

Ülőke rész 

Ülőke szenzor 

Fúvóka 
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A TÁVIRÁNYÍTÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

„STOP” gomb használata 

Amennyiben az elindított programot 

szeretné manuálisan leállítani, 

nyomja meg a „STOP” gombbot. 

 
„SZÁRÍTÁS” A szárítás funkciót 

használhatja a tisztálkodás funkció 

végeztével. 

„VÍZNYOMÁS ERŐSSÉG” A „+” „-” gomb 

megnyomásával a víznyomás erőssége 5 
fokozatban szabályozható. A víznyomás az 
Üleptisztítás, a Hölgy intim tisztálkodás és a 
Beöntés funkciók használatakor 
szabályozható. 

 

„ÜLEPTISZTÍTÁS/ HÖLGY INTIM TISZTÁLKODÁS”  
Nyomja meg a választott tisztálkodás funkció 
gombot. A választott funkció (üleptisztítás,  
högy intim tisztálkodás) funkció elindul. Amennyiben 
ismételtem megnyomja, ugyanazt a funkciógombot 
a fúvóka előre-hátra fog mozogni a kényelmesebb 
tisztálkodás érdekében. 

 

„BEÖNTÉS” 
Nyomja meg az ENEMA gombot a beöntés funkció 
eléréséhez.  
Ez a funkció a legalacsonyabb vízerősséggel fog 
indulni. A víznyomás  
erőssége a funkció használata közben állítható 
erősebbre.  

 
„VÍZ/ ÜLŐKE/LEVEGŐ hőfok beállítása” 
Használja víz/ülőke/levegő hőmérsékletének 
beállításához. A hőmérsékletek 3 fokozatban 
állíthatóak 36 (alacsony), 38 (közepes), 40 (magas) 
fokra. 

„FÚVÓKA TISZTÍTÁS” 
A fúvókát óvatosan tisztítsa meg (ecetet, vízkőoldót 
használjon az  
esetleges vízkőlerakódás eltávolítására), ne feszegesse, 
mert annak sérüléséhez/töréséhet vezethet. A 
vízkőlerakódások elkerülése végett a fenti tisztítási 
folyamatot ismételje meg 1-2 havonta! 
 

 

„ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD” 

A készülék a víz és ülőkehőfokot 

(amennyiben az ülőkemelegítés aktiválva 

van) 30 fokon tartja. Amikor a felhasználó 

ráül az ülőkére, a készülék automatikusan 

emeli fel a hőfokot az aktuális beállításoknak 

megfelelően. 

„LED”- világítás. 

A funkció aktiválásával egy LED fény világítja  

meg a WC-csésze belsejét. 

„POWER” gomb 
A funkciógomb 3 másodpercig tartó 
folyamatos nyomva tartásával a 
készülék kikapcsol. 
Nyomja meg ezt a funkciógombot, 
amennyiben az ülep/hölgy 
intim/szárítás funkciók valamelyikét 
szeretné leállítani. Amennyiben nem 
ül senki az ülőkén, ezzel a 
funkciógombbal tudja ki/be kapcsolni 
az energiatakarékos üzemmódot. 

ÜLEP/HÖLGY INTIM tisztálkodás 
Nyomja meg a megfelelő gombot a kívánt 
tisztálkodási funkció elindításához.  
Ugyanazon funkciógomb ismételt megnyomásával 
az adott funkció leáll. 

 
„SZÁRÍTÁS” gomb 
Nyomja meg ezt a funkciógombot amennyiben a 
szárítás funkciót szeretné elindítani/leállítani 
Amennyiben nem ül senki az ülőkén, ezzel a 
funkciógombbal tudja be/kikapcsolni a 
szagtalanítás funkciót. 
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 A KÉSZÜLÉK BEÜZEMELÉSE 

 

 

Tartozékok 

 

 
 

 

 

1. Zárja el a főcsapot, hogy szétcsavarozhassa a meglévő 

vízbekötést 

 

 

2. A meglévő ülőke leszerelése. 

Csavarozza ki a biztosító csavart, hogy az ülőkét és a fedelét el 
lehessen távolítani! 

 

 

 

3. Csatlakoztassa a T-idomot a vízkiállás és a tartály összekötő csöve közé. 

Használjon gumitömítést a T-csatlakozó és a  

vízcső összekapcsolásához. 

 

4. Illessze a rögzítő csavarokat a 

megfelelő lyukakba! A bidé 

elcsúszásának elkerülése 

érdekében a rögzítő sin, a csavarok 

segítségével rögzítse a rögzítő 

keretet, ellenkező esetben az 

elmozduló bidé megsérülhet, vagy 

sérülést okozhat! 

 

mailto:infoegeler.hu
http://www.easybid.hu/


              EASY-BID ® Kft. 
   1138 Budapest Toborzó utca 20 

Telefon: (+36-1) 452-07-77 

(+36-1) 452-07-79 

Fax : (+36-1) 452-07-78 

E-mail:  info@easybid.hu 

www.easybid.hu 

   

10 
 

      Intim higiénia – Bidé megoldások… 

5. Csatlakoztassa a bekötő csövet a bidéhez. Opcionálisan 

vízszűrőt is beköthet a bidé T-idomhoz való 

csatlakozási pontjánál. Ellenőrizze, hogy megfelelően 

történt a bekötés. A hibás bekötés következtében a 

csatlakozási pontnál csöpöghet a víz! Figyelem! 

Ügyeljen rá, hogy a csavarokat ne húzza túl mert akkor 

rongálódhatnak ! 

 

 

 

ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT ELLENŐRÍZNI! 

 

 

 

Nyissa meg a főcsapot.     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARBANTARTÁS 

Ellenőrizze, hogy megfelelően történt 

a bekötés. A hibás bekötés 

következtében a csatlakozási pontnál 

csöpöghet a víz! 

 

Helyezze áram alá a készüléket! 

FIGYELEM! Csak földeléssel ellátott konnektor 
használható! 

Miután áram alá helyezte a készüléket a 

„WASH” gomb megnyomásával a készülék 

bekapcsol és feltöltődik vízzel a tartály. 

Tesztelje le a gép összes funkcióját üzembe 

helyezést követően! 
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A bidé karbantartásához tartsa be a következő utasításokat. 

1. Általános karbantartás: Bidé test, fedél és ülőke tisztítása 

 A tisztításhoz használjon nedves, puha anyagot. 

 Ha az eszköz nagyon szennyezett, a tisztításhoz használjon enyhe tisztítószert. A 

tisztítószert mindig törölje le. 

 A tisztítást követően a bidé környezetét is takarítsa ki. 

 Figyeljen oda, hogy víz ne kerüljön a készülék belsejébe a tisztítás közben! ! !  

 A tisztítás során a távirányítót és a kontrolpanelt is törölje át. 

2. A fúvóka tisztítása – VÍZKŐTELENÍTÉS!! (FONTOS)  

 A fúvókát a „NOZZLE CLEANING” gomb megnyomásával tudja 

tisztítani. Ennek a gombnak a megnyomásával a fúvóka előjön. 

Tisztítás közben ne üljön a terméken. 

 Egy fogkefe és vízkőoldó vagy ecet segítségével tisztítsa, le a 

fúvókát majd ismét nyomja meg a „NOZZLE 

CLEANING”gombot, hogy a fúvóka vissza visszahúzódjon 

eredeti rejtett pozíciójába. 

 Óvatosan tisztítsa a fúvókát, mert a fúvóka eltörhet vagy 

sérülhet. 

 Fontos, hogy ezt a műveletet 1-2 havi rendszerességgel 

végezze el!! 

 

 HIBAELHÁRÍTÁS 

 

Ha az eszköz nem működik az előírtak szerint kérjük, olvassa el a következő esetlegesen 

felmerülő problémákat. Amennyiben a hibát ezek alapján sem tudja elhárítani, keresse fel 

szervizünket. 

 Hiba érzékelésénél, húzza ki a hálózati kábelt, áramtalanítsa a gépet. 

 Ha a hálózati kábel meghibásodott, hívjon szakembert. 

 A következő személyek esetében személyes asszisztencia szükséges a termék 

vezérlőpanelének használatakor: 

o Gyermekek 

o Idős személyek 

o Mozgásukban korlátozott személyek 

o Gyógyszeres kezelés alatt álló személyek 

 Ha vízszivárgást észlel, zárja el a vízelzáró szelepet. 

Szervizes kolléga kihívása előtt kérjük, ellenőrizze a következőket: 

HIBA LEHETSÉGES OK MEGOLDÁS 

A készülék egyáltalán 
nem működik. 

Áram alatt van a készülék? Helyezze áram alá a készüléket. 

Áramkimaradás? Ellenőrizze, hogy van-e áram 

Be van kapcsolva a készülék? Kapcsolja be a készüléket a 
"Power" gomb segítségével 
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      Intim higiénia – Bidé megoldások… 

Nem jön víz a fúvókából. 

El van zárva a főcsap. Nyissa meg a főcsapot. 

Eltömődött a fúvóka. 
Tisztítsa meg a fúvókát a 
szennyeződéstől, ill. vízkőtől. 

A bidé be lett üzemelve, de nem 
jön víz a fúvókából. 

Lehet elvették a vizet vagy nincs 
megnyitva a főcsap. Ellenőrizze a 
főcsapot. 

Az érzékelő szenzor nem érzékeli, 
hogy valaki ülne az ülőkén. Üljön rá az ülőkére! 

Meg van csavarodva a bekötőcső? Ellenőrizze a bekötőcsövet! 

A víznyomás túl 
alacsony. 

Nincs alacsonyra állítva? 
A távirányítóval állítsa 
magasabbra a víznyomást. 

Eltömődött a fúvóka. 
Tisztítsa meg a fúvókát a 
szennyeződéstől, ill. vízkőtől. 

A szűrő el van szennyeződve. Tisztítsa meg a szűrőt! 

Hideg a víz. 

Ki van kapcsolva a vízmelegítés 
vagy alacsonyra van állítva? 

Állítsa magasabbra a víz 
hőmérsékletét. 

Be van kapcsolva az 
energiatakarékos üzemmód? 

Miután az ülőkére ráült emelkedni 
fog a víz hőmérséklete. 

A víz áramlás leáll a 
tisztítási folyamat 

közepén. 

Vétlenül megnyomta az ülep/hölgy intim 
vagy beöltés funkció gombok egyikét. A 
gomb megnyomását követően 5 
másodpercen belül a funkció leáll. 

Nyomja meg ismételten az ülep/ 
hölgy intim tisztálkodás vagy beöntés 
funkciók egyikét. 

Az érzékelő szenzor nem érzékeli, 
hogy valaki ülne az ülőkén. 

Üljön rá az ülőkére! 

Egy pár másodpercig 
folyik a víz a fúvóka 
mellett amikor ráül.  

Amikor az ülőkeérzékelő szenzor bekapcsol (ráült az ülőkére) folyik 
egy kis víz a fúvóka mellett a csészébe. Ez normális folyamat! 

Az üleptisztítás vagy a 
dezodorálás funkció 

működik anélkül, hogy 
az ülőkén ülne. 

Az ülőke szenzorárját valami 
blokkolja, vagy valamit 

ráhelyezett. 
Távolítsa el a ráhelyezett tárgyat. 

Nedves az ülőkeérzékelő 
szenzorja. 

Törölje le a vizet puha száraz 
ronggyal. 

Szárításnál hideg levegő 
jön. Ki van kapcsolva a szárítási 

hőmérsékletszabályozás? 

Állítsa be a szárítási 
hőmérsékletet a kezelőgombok 
segítségével 
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Az ülőke nem meleg. 

Ki van kapcsolva vagy alacsonyra 
van állítva az ülőkemelegítés. 

állítsa be a megfelelő hőfokot a 
"+" és a "-" gombok segítségével a 
távirányítón. 

Be van kapcsolva az 
energiatakarékos üzemmód. 

Üljön az ülőkén kb. 5 percig és 
visszanyeri a beállított értéket.  

Az ülőke hideg. 
Az ülőkemelegítés, ha egy óránál többet ül az ülőkén automatán 
kikapcsol. Amennyiben feláll az ülőkéről ismételten bekapcsol. 

A távirányító nem 
működik. 

Lemerült az elem. 
Helyezzen új elemet a 

távirányítóba. 

Helytelenül lettek beszerelve az 
elemek. 

Helyes sorrendbe tegye az elemet 
a távirányítóba. 

A távirányító jelvevő egység 
blokkolva van. 

Távolítsa el a tárgyat, ami 
blokkolja a jelvevő egységet. 

A távirányító jelvevő egység 
szennyezett. 

Tisztítsa meg a jelvevő egységet. 

Az érzékelő szenzor nem érzékeli, 
hogy valaki ülne az ülőkén. 

Üljön rá az ülőkére! 

A dezodorálás 
egyáltalán nem 

működik! 

Az érzékelő szenzor nem érzékeli, 
hogy valaki ülne az ülőkén. 

Üljön rá az ülőkére! 

A dezodorálás 
egyáltalán nem 

működik! 
Nincs bekapcsolva a funkció. 

Kapcsolja be a dezodorálás 
funkciót. 

Folyik a víz. A csatlakozási pontból folyik a víz. Ellenőrizze a bekötési pontokat. 

A meleg levegős szárítás 
hőmérséklete alacsony. 

Ki van kapcsolva vagy alacsony 
hőmérséklet lett beállítva. 

Állítsa be a megfelelő hőfokot a 
kezelőgombok segítségével 
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      Intim higiénia – Bidé megoldások… 

 

Működés közben leáll a 
szárítás funkció. 

Miután megnyomta a szárítás 
funkciógombot a program 3 

percen belül leáll. 

Nyomja meg ismételten a szárítás 
gombot. 

Elmozdult a felhasználó az 
ülőkéről. 

Ha az ülőkeérzékelő szenzor azt 
érzékeli, hogy nincs felhasználó az 

ülőkén a futó program leáll. 

Egyáltalán nem működik 
a szárítás funkció. 

Az érzékelő szenzor nem érzékeli, 
hogy valaki ülne az ülőkén. 

Üljön rá az ülőkére! 

Az energiatakarékos 
üzemmód nem 

működik. 

Nincs bedugva a konnektorba a 
gép. Elemet cserélt. 

A beállítást követő naptól 
működik az energiatakarékos 

üzemmód. 

Morajlás hallatszik a 
gépből. 

Miközben a gép a vizet melegíti hallható ez a hang, ez egy normális 
folyamat! 
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Amennyiben a fenti lehetőségek nem oldották meg a problémát kérem, keresse fel 

szervizünket! 

Kérem, készítse elő az alábbi információkat: 

- A készülék neve 

- A készülék szériaszáma (a készülék hátsó részén lévő adatlapon található) 

- A vásárlást igazoló számla 

 

A készülék hosszú távú és biztonságos üzemeltetése érdekében javasoljuk a készülék 

időközönkénti karbantartását. Az első karbantartás a beüzemelést követő harmadik évben 

javallott. Kérem, keresse fel szervizünket! 

 

 

 

SPECIFIKÁCIÓK 

 

 

Modell VB4100 

Hálózati csatlakozás 220-240 V / 50-60 Hz 

Teljesítményfelvétel 1680 W 

Vízellátás Fix vízbekötést igényel 

Víznyomás 1-5 bár közötti tartományban használható 

Elektromos kábel hossza 1,5 méter 

Tisztítás 

Vízmelegítés Állandó 

Üleptisztítás Maximum 800 cc 

Hölgy intim tisztálkodás Maximum 800 cc 

Beöntés Maximum 800 cc 

Vízhőfok 36oC, 38oC, 40oC fok  

Vízmelegítés energia felvétel 1.600 W 

Biztonsági lekapcsolás 
Hő megszakító, Túlmelegedést megakadályozó 
érzékelő, Hő érzékelő 

Ülőkemelegítés 

Ülőke hőfok 36oC, 38oC, 40oC fok  

Ülőkemelegítés energia felvétel Maximum 55 W 

Biztonsági lekapcsolás Hő megszakító, Hő érzékelő 

Szárítás 

Levegő hőfok 36oC, 38oC, 40oC fok  

Szárítás energia felvétel Maximum 250 W 

Biztonsági lekapcsolás Hő megszakító, Túlmelegedést megakadályozó érzékelő 

Dezodorálás (opcionális) Automatadezodorálás 

Világítás LED világítás 

Bemeneti vízhőmérséklet 5
o
C-35

o
C 

Környezeti hőmérséklet 5
o
C-35

o
C 

Méret 420 X 505 X 130 cm 

Súly 3,3 kg nettó; 5,5 kg bruttó  
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