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Beépítési és üzembe helyezési útmutató 
 
 

Gratulálunk! Ön egy magas színvonalú terméket választott. 
Annak érdekében, hogy minden kitűnően működjön, kérjük olvassa el az alábbi leírást. 

 
 

Bármilyen típusú meglévő wc-hez csatlakoztatható készülék, mely a 
termékkel történt átalakítás után  Bidé funkció betöltésére is alkalmas lesz. 

 
 

Bidush egy egyszerű, azonban mégis remek készülék, mely a normál  
wc-t  bidé funkció ellátására alakítja át. 

 

A készlet tartalmaz minden a beszereléshez szükséges alkatrészt, tehát akár  
szakember segítsége nélkül is könnyedén elvégezhető az átalakítás. 

 
 

1., Csomagoljuk ki a készüléket a dobozából és az 
összehajtott egységet hajtsuk szét, hogy a wc 
csészéhez illeszkedő rész szabadon legyen. 
Csomagolás hátoldalán elhelyezett képes illusztráció 
segítségükre lehet. 
 
2.,  A wc csészén található ülőkét csavarozzuk le a 

csészéről és helyezzük Bidush készülékünket a csésze 
és az ülőke közé majd rögzítsük az ülőkét megfelelően 
ismét a csészéhez, azonban figyeljünk arra, hogy a 
Bidush készülékünk a középpontba kerüljön, melyhez 
segítségére lesznek a Bidush-on kialakított felszerelési 
pontok, mivel általuk igen széles tartományban 
állítható a készülék felszerelése. 

 
3., Természetesen bármilyen vízvételi csatlakozás jó, 
de a leírásban a wc tartály szerepel. 

Zárjuk el a wc tartály vízellátását, majd a megfelelő 
célszerszámmal oldjuk a kapcsolatot a tartály 
vízellátásánál.  

 
4.,  Ellenőrizzük a termékhez kapott T-elosztót, helyezzük rá a gumitömítéseket majd illesszük a 
korábban leszerelt wc tartály vízellátási pontja közé, így már 2 csatlakozási pontunk van melyre a 
korábbi wc tartályhoz illeszkedő vízellátást csatlakoztatjuk, valamint a Bidush készülékünket is 
csatlakoztatjuk az újonnan létrehozott csatlakozási ponthoz. 
 
5., Miután meggyőződtünk róla, hogy az összes csatlakozási pont  tömítései, csavarjai a helyükön 

vannak illetve megfelelően lettek rögzítve, azután újra megnyithatjuk a vízellátást , ezután már 
csak élveznünk kell azokat az előnyöket melyeket a bidé használata tesz lehetővé mindennapi 
életünkben. 
 

A készülék használata rendkívül egyszerű:  Fürdőszoba használata után, megnyomjuk lefelé a 
termék oldalán elhelyezett gombot és a víz azonnal 
áramlani kezd, vízerősséget a gomb lefelé 

nyomásával erősíthetjük, miután a  kívánt 
testrészeket megtisztította a víz, visszahúzzuk az 

eredeti  helyére a gombot  és a víz áramlása eláll. 
 

Köszönjük, hogy megtisztelte bizalmával termékünket, esetleges kérdése 
esetén készséggel állunk rendelkezésére. 

 

 

Forgalmazó:      Easy-Bid ® Kft.    1138, Budapest, Toborzó utca 20.  – Hungary -  

Telefon:  +36-1-452-0777,   Fax: +36-1-452-0778 
e-mail:  info@easybid.hu  
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