
Eco-bid bidé adapter 
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. 

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

 
1., Csomagoljuk ki a készüléket a dobozából és az összehajtott egységet hajtsuk szét, hogy a wc csészéhez 

illeszkedő rész szabadon legyen. (A lap alján található képes illusztráció segít a beüzemelésben) 

2., A wc csészén található ülőkét csavarozzuk le a csészéről és helyezzük Eco-bid készülékünket a csésze és 
az ülőke közé majd rögzítsük az ülőkét megfelelően ismét a csészéhez, azonban figyeljünk arra, hogy Eco-bid 

készülékünk a középpontba kerüljön, melyhez segítségére lesznek az Eco-bid-en kialakított felszerelési pontok, 

mivel általuk igen széles tartományban állítható a készülék felszerelése. 
3., Keressük meg a legközelebbi hideg és meleg víz vételi lehetőséget.Zárjuk el a hideg és meleg víz ellátást 

majd a megfelelő célszerszámmal oldjuk a kapcsolatot a vízellátásoknál. 
4., Ellenőrizzük a termékhez kapott elosztókat, helyezzük rá a tömítéseket majd illesszük a korábban leszerelt 

vízellátási pontokra, így már 2 csatlakozási pontunk van melyre a korábbi vízellátást csatlakoztatjuk, valamint 

az Eco-bid készülékünket is csatlakoztatjuk az újonnan létrehozott csatlakozási ponthoz, azonban az Eco-bid 
vízcsatlakozásokhoz illeszük be „rendk.finom” vízszűrőket valamint víznyomáscsökkentőket  

(max víznyomás 1bar  !!) 
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: 

 
Wc  használat után, kiválasztjuk a kívánt funkciót: 

 
- Ülep tisztítás ( Universal + Medicinal liquid) feliratú kezelőt használjuk, ehhez a fúvókához adagolhatjuk igény 

és a tartály feltöltése esetén a feltölthető tartályból a folyékony tisztító folyadékot ) 

- Női intim tisztákodás funkció ( Lady’s feliratú kezelőt használjuk ) 
- Vizhőmérséklet beállítása ( Temperature regulation feliratú kezelőt használjuk a Hot és a Cold között állítható 

a vízhőfok ) 
- Fúvóka tisztítás a ( Nozzle wash feliratú kezelővel történik) 

 

Figyelem! A termék vízbekötéseknél visszacsapó szelepekkel rendelkezik ezért üzembe helyezésnél: 
Nyomáscsökkentő (max. 1 bar víznyomás) és vízszűrő  használata kötelező! melyeket az egységcsomag NEM 

tartalmaz. 

 
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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