Rengöring
Var uppmärksam på följande
Munstyckena sköljs automatiskt efter att du rest dig upp från sätet.
Det kan ta litet tid för sitsen och värmen att komma upp i temperatur.
Vi rekommenderar att Ni förinställer sits och vattentemperatur till önskad nivå.
Om sitsen inte ska användas på ett tag rekommenderar vi att elanslutning och
vattentillförsel kopplas bort samt att sitsen töms på vatten.
Toalettsitsen kan lossas i vänster sida när den ska rengöras grundligt. Lossa inte
sitsen i högersidan där kopplingar som går in i sitsen kan förstöras. Kontrollera
noggrant att sitsen klickas fast ordentligt efter rengöring.
Använd till exempel ett lagom stort mynt för att lossa vattenfiltret då en skruvdragare
eller annat kan förstöra plasten.

Rengöring
När du ska rengöra din bidè, använd endast milda rengöringsmedel. Använd inte
starka rengöringsmedel, aceton, starkt frätande produkter eller skurmedel, de förstör
plastens yta.
• Rengöring av bidé-sits

- Rengöring av sits, lock och överdel. Torka delarna
med en urvriden disktrasa med milt rengöringsmedel
och eftertorka ev. med ren trasa. Använd inte
microfiber som kan skada plasten.

Dra försiktigt ut duscharmarna till stopp. Rengör
veckovis eller efter behov. Använd milt
rengöringsmedel.
Var 2, var 3:e månad (beroende på vattnets
hårdhet). Häll ättika eller mild citronlösning över
duschmunstycken och duscharm. Låt verka 2
minuter och använd en liten borste för att ta bort
kalkavlagringar. Torka efter med ren trasa.

Vid grundlig rengöring kan locket tas bort helt och sitsen lossas.
Locket på sitsen kan tas bort helt genom att lyfta upp det och dra åt ena sidan tills
det lossnar. Därefter kan andra sidan lossas.
Medan locket är uppe, skjut låsringen åt vänster sida och nu kan du försiktigt frigöra
sitsen från huvuddelen och därmed komma åt att göra rent under sitsen.

Var noga med att du inte drar för mycket i ledningen på höger sida när
sitsen lyfts uppåt. Kom ihåg att ”skjuta” tillbaks ringen ordentligt, så
att den är ordentligt fastmonterad igen.

