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 רכיבים להתקנה 

 
 אביזרי חיבור צנרת מים     אביזרים לחיבור מושב      

התכנים המתוארים במדריך זה כוללים את חומרי המוצר, תהליך השימוש, מאפיינים  שימו לב! 
להיות שונים מהמוצר בפועל עקב שיפור  תפקודיים וכו', אך אינם מוגבלים להם, אשר עשויים 

 תהליכים או שדרוג המוצר. פנו למוצר עצמו. 



  היכרות עם הפונקציות השונות  
 מבוא פעולה 

 מספקת ניקוי אחורי  שטיפה אחורית 

 מזיזה את הזרבובית קדימה ואחורה לניקוי אחורי  אחורית   נעה שטיפה  

 פיית ניקוי קדמית עם ריסוס עדין ניקוי באמצעות  שטיפה קדמית 

 מזיזה את הזרבובית קדימה ואחורה בעזרת ריסוס עדין  קדמית  נעהשטיפה  

 ניקוי עדין במיוחד של מים חמים לילדים  שטיפת ילדים 

 ניקוי אוטומטי, הורדת מים וייבוש  פתרון אחד 

 כמות גדולה של מים לניקוי הישבן לעזרה ביציאות. שטיפה חזקה 

 ניקוי מיוחד בזמן המחזור  טיפול לנשים 

התאמת מיקום  

 הזרבובית 

 מכוון את עמדות השטיפה המתאימות 

 הגדרת הטמפרטורה של המושב והמים  התאמת טמפרטורה 

 שינוי לחץ מים לניקוי  התאמת לחץ מים 

 פונקציות המופעלות על ידי ישיבה על המושב  חיישן מושב 

 הניקוי ייבוש המשתמש לאחר  ייבוש 

 שליטה בטמפרטורת האוויר החם מהמייבש  שינוי עוצמת הייבוש 

 ניקוי עצמי של הזרבובית לפני השטיפה  זרבובית ניקוי עצמי 

 הסרת ריחות  מפיג ריחות 

 חוסך בחשמל  חיסכון באנרגיה 

 למקרים של תאורה סביבתית חלשה  תאורת לילה 

 לסגירה רכה. משכך תנועה במושב ובכיסוי,  סגירה שקטה 

 הפעלת וכיבוי המכשיר  מתג הפעלה 

  



  הוראות התקנה
 אמצעי זהירות לפני ההתקנה

להיות בנויים ושלמים, וחדר    .  לפני ההתקנה, על קירות השירותים, אריחי רצפה, והקרמיקה1
 האמבטיה צריך לכלול יציאת מים ושקע חשמל ליד השירותים. 

  35 - 5(סטטי), טמפרטורת המים  0.75MPa-(זרימה) 0.06Mpa. לחץ המים צריך להיות בין 2
 מעלות צלזיוס. 

. במקרה של שאריות מים קפואים, יש להניח את המוצר במקום חמים ולהמתין להפשרה ואז  3
 להתקין אותו. 

 . חברו צינור מים לשימוש יומיומי בלבד. 4
 אין להתחבר למים ממוחזרים או לאספקת מים תעשייתית

 אפשרי שכן הדבר יגרום לתקלות או לנזק פנימי.  עקב זיהום 
 ומסנן.  T. הקפידו להשתמש בשסתום 5
 . אין להכניס את תקע החשמל לשקע לפני סיום ההתקנה.6

 Tמסנן שסתום  התקנת

 .  1נעלו את השסתום כניסת המים כדי להוציא את צינור המים. תמונה  .1

 .  2, מסנן, ושסתום כניסת מים. איור Tחברו מחבר  .2

 .  3לצינור כניסת המים. איור חברו למכל ההדחה ו .3

 

 

  



 התקנת מושב אסלה 

 הסירו את מושב האסלה הקיים

 שחררו במפתח את הבורג.   .1
הוציאו את האום והאטם, הסירו   .2

 את מושב האסלה.  

 

 

 

 

 

 התקנת תושבת החיבור

לפני ההתקנה, יש לשים את המוצר על   .1

 האסלה כדי לבדוק את התאמתה.

יש להכניס ולהתקין את שרוול הגומי,   .2

  תושבת הקיבוע, ותושבת המתכת שבתמונה.

הכניסו את בורג ההרכבה והדקו אותו כך  

 לזוז. שהתושבת לא תוכל  

אם המוצר אינו מתאים לאסלה באופן   .3

הוציאו את   מושלם, שחררו את בורגי ההרכבה,

אטם המתכת, כוונו מחדש את המיקום של  

תושבת התיקון, ואז הכניסו את אטם המתכת  

 והדקו את הבורג. 

 

-120של  בטווח* ניתן לכוון את תושבת הקיבוע 

 מ"מ. 180

 

 

 

 

  



 התקנת בידה 

כרטיס החתון של המושב עם קצה  חריץ הכוונו את  
תושבת החיבור. החליקו פנימה בעדינות, עד שתשמעו  

 צליל קליק של חיבור.  

שימו  לב: אין לשכוח לעביר את כבל החשמל בין  
 המושב והבידה.  

 

 

 

 

 חיבור צינור כניסת המים 

 Tמחבר חיבור 

 .  Tהחזיקו את צינור כניסת המים ודחפו אותו לתוך המחבר בשסתום 

 חיבור הבידה 

 החזיקו את צינור המים ודחפו את הצינור למחבר בבידה. 

 

 מומלץ להחליף את צינור המים מדי שנה. 

 פתחו את שסתום הכניסה לאחר החיבור, ובדקו שאין ממנו דליפות מים. 

  



  הפעלה
 להפעלת המוצר מבוא 

 האיורים הבאים מיועדים לתיאור פונקציונלי בלבד. בפועל לא כל הפונקציות יוצגו בו זמנית. 

 

 לוח בקרה 

 הכנה

 פתחו את ברז כניסת המים  .1

 
 וודאו שהתקע מוכנס לשקע ונורית החיווי דולקת.  .2

 

 וודאו שסמל ההפעלה בתצוגה פועל.  .3

 
בלוח החיווי של המוצר אינה דולקת, אף אחת מהפונקציות לא תהיה  אם נורית ההפעלה  .4

 זמינה. לחצו על לחצן ההפעלה.

 

  



 אופן השימוש

 שבו על המושב 

 . חיישן ישיבה מגיב לפעולות

  תדלק.    נוריות חיווי לניקוי זרבובית

 מתחילה לפעול.אם פונקציית הסרת הריח האוטומטית מופעלת, פעולת הפחתת הריח 

 

 

  

, לחצו על שטיפה אחורית. 
הזרבובית תופעל; לחצו שוב למעבר 

לניקוי אחורי נע. הזרבובית מתנדנדת 
הלוך ושוב קדימה ואחורה. לחצו שוב 

לעצירת ניקוי נע. חזרו לשטיפה 
 אחורית.

 

עצירת פעולת הניקוי הנוכחית. עצור. 
אם לא תלחצו על לחצן עצירה, 

השטיפה האחורית/קדמית תיפסק 
דקות. 2אוטומטית לאחר   

 כיוון לחץ מים. 
כוונו ללחץ ארבע אפשרויות בחירה. 

על מים נוח על ידי לחיצה  

 
• • • • -מחווןתצוגת   

 

אפשרויות  5כיוון מיקום זרבובית. 
להתאמת המיקום המבוקש  בחירה

 לניקוי על ידי לחיצה

 
• • • • •-תצוגת מחוון  

הערה: בניקוי נע לא ניתן לשנות את 
 מיקום הזרבובית

 

, לחצו על שטיפה קדמית. 
הזרבובית תופעל; לחצו שוב למעבר 

הזרבובית מתנדנדת לניקוי קדמי נע. 
הלוך ושוב קדימה ואחורה. לחצו שוב 

כדי להפסיק את הניקוי הנע ולחזור 
 לשטיפה קדמית.

 



 

  

 כיוון טמפ' אוויר חם
 כיוון טמפרטורת האוויר החם על ידי

על לחיצה   

  
• • •     -תצוגת מחוון  

 

 טמפ' מים
רמות. טמפרטורת חדר  4-לכוון את טמפרטורת המים בניתן 

. טמפרטורת חדר רגילה אינה מחממת את 3-ו 2, 1רגילה, 
האוויר, ומחוון טמפרטורת המים אינו נדלק: לחצו על לחצן 

זה פעם אחת. מחוון טמפרטורת המים נדלק בכחול, המתאים 
מעלות צלזיוס; לחצו על לחצן זה שוב, מחוון טמפרטורת  33-ל
מעלות צלזיוס; לחצו על  36-מים יאיר בירוק, המתאים לה

לחצן זה שוב, מחוון טמפרטורת המים יאיר באדום, המתאים 
מעלות צלזיוס. בכל לחיצה על כפתור זה, טמפרטורת  39-ל

 המים עוברת לרמה הבאה.

 
 

כבו את פונקציית הייבוש. אחרת 
האוויר החם יפסיק אוטומטית לאחר 

דקות. 4פעולה במשך   
כבו את פונקציית הייבוש. אחרת 

האוויר החם יפסיק אוטומטית לאחר 
דקות. 4פעולה במשך   

 מייבש
לחצו על לחצן זה כדי להתחיל בייבוש 

 אוויר חם.
 

זרבובית (פיה)ניקוי   

כדי להיכנס לניקוי הזרבובית. המים יזרמו לניקוי הזרבובית.  לחצו על 
לחצו מספר פעמים על כפתור זה. החרירים יעברו בין ניקוי אחורי לקדמי. 

 לאחר מכן ניתן לנקות ולהחליף את החרירים.
ניקוי הזרבובית יעיל כאשר לא יושבים על המושב. -  
ל החלק ההיקפי של הזרבובית לפני שטיפה אחורית יבוצע ניקוי אוטומטי ש -

 וקדמית.
 



 

 תזכורת
מצב סרק היא ששטיפה המשמעות של 

אחורית, שטיפה קדמית, ייבוש, 
 הורדת מים וכו' אינם פועלים.

שטיפה לילדים, מצב טיפול כולל, 
שטיפה חזקה וטיפול נשי צריכים 

 להיות מופעלים במצב סרק.
 

 תזכורת
בזמן הייבוש, פונקציית ביטול ריחות 

רעים נעצרת זמנית, והיא תחודש 
אוטומטית אחרי השלמת הייבוש. 

כשקמים מהמושב, פונקציית ביטול 
הריחות תמשיך לפעול אוטומטית 

דקות.  1.5לאחר   
לחצו על לחצן זה כדי . פתרון יחיד

סדר השטיפה להיכנס למצב סרק. 
שניות,  40שטיפה אחורית  –הוא 

שניות, ייבוש אוויר חם  20שטיפה נעה 

   לחצו על דקות ואז עצירה. 2של 
 כדי לסיים.

 
 

לחצו על לחצן זה כדי . נטרול ריחות
נטרול ריחות. הציין להיכנס למצב 

 בבקרה יאיר. לחצו שוב לסגירה. 

 
 

לחצו על לחצן זה כדי . שטיפת ילדים
במצב  שטיפת ילדיםלהיכנס למצב 

הזרבובית סרק. הזרבובית תופעל. 
). לחץ מים 5תמוקם בחזית (דרגה 

). טמפ' המים תהיה 1מינימלי (רמה 
מעלות). אחרי השטיפה  36בינונית (

כדי    לחצו על שניות 30למשך 
 לסיים.

במצב זה, לא ניתן לכוון את מיקום 
 הניקוי/לחץ המים או טמפ' המים. 

 

לחצו על לחצן זה כדי שטיפה חזקה. 
להיכנס למצב שטיפה חזקה במצב 
סרק. הזרבובית תופעל. לחץ המים 

יוגדר לדרגה הגבוהה ביותר. השטיפה 
 תסתיים כעבור שתי דקות. לחצו על

 כדי לסיים.  
 

לחצו על כפתור זה כדי טיפול נשי. 
לעבור לטיפול נשי במצב סרק. 
המים הזרבובית תופעל וטמפרטורת 

 39תוגדר לרמה הגבוהה ביותר (
מעלות צלזיוס). לחץ המים מוגדר 

. מצב הניקוי מוגדר כברירת 2דרגה 
מחדל. טמפרטורת מים/לחץ מים לא 

ניתנים להתאמה, מצב הניקוי 
מתכוונן במצב זה, ומסתיים 

 2אוטומטית לאחר ניקוי למשך 

 כדי לסיים.  על  דקות. לחצו
 



 

 

  

. לחצו על לחצן זה. מאוחר בלילה
הציין יאיר, ותאורת לילה תדלק. 
לחצו שוב והציין יכבה, ותאורת 

 הלילה תכבה גם היא. 

 

והציין המתאים לחצו על לחצן זה . חסכון בחשמל
אם לא יושבים יהבהב בלוח הבקרה במצב המתנה. 

דקות רצופות, המכשיר ייכנס  1.5על המושב למשך 
למצב חסכון בחשמל. במצב זה, טמפרטורת המושב 

מעלות צלזיוס, וההגדרות שלפני מצב  25תישמר על 
החסכון בחשמל ישוחזרו אוטומטית בפעם הבאה 

 שייעשה שימוש במושב. 

 
 

 4-ב המושבניתן לכוון את טמפרטורת . מושב מפ'ט
. טמפרטורת 3-ו 2, 1רמות. טמפרטורת חדר רגילה, 

חדר רגילה אינה מחממת את האוויר, ומחוון 
טמפרטורת המים אינו נדלק: לחצו על לחצן זה פעם 

אחת. מחוון טמפרטורת המים נדלק בכחול, המתאים 
מעלות צלזיוס; לחצו על לחצן זה שוב, מחוון  33-ל

מעלות  36-ל טמפרטורת המים יאיר בירוק, המתאים
צלזיוס; לחצו על לחצן זה שוב, מחוון טמפרטורת 

מעלות צלזיוס. בכל  39-המים יאיר באדום, המתאים ל
לחיצה על כפתור זה, טמפרטורת המים עוברת לרמה 

 הבאה.

 
שימו לב: למניעת כוויות בטמפ' נמוכה, המכשיר יוריד 

מעלות אחרי  35-אוטומטית את טמפ' המושב מתחת ל
 דקות רצופות.  10המושב למשך  ישיבה על

 
 

לחצו על לחצן זה והמכשיר . הפעלה
יעבור למצב המתנה. כל האורות יכבו. 

לחציה נוספת תפעיל את המכשיר 
 ואורות ההפעלה יידלקו. 

 
 
 



 זמזם

 מ ופעל. כל הפונקציות זמינות.   צפצוף אחד: המושב 

 מושב כבוי. חלק מהפונקציות זמינות.   שני צפצופים:

 שלושה צפצופים ומעלה: תקלה במוצר.  

 בהפעלה משלט רחוק או מלחצן הצד. הזמזם פועל רק  תזכורת:

 פתרון בעיות

 פתרון סיבה  בעיה 

שקע החשמל אינו מחובר לאספקת   המכשיר לא נדלק 

החשמל או שהתקע אינו מוכנס עד  

 הסוף. 

בדקו אם שקע החשמל מחובר 

לאספקת החשמל; לחץ על מקש 

 בתקע. האיפוס 

לא יוצאים מים בזמן  

 הניקוי 

 העלו את לחץ המים  לחץ נמוך של אספקת מים 

התקינו מחדש ונקו את המסנן   מסנן כניסת המים חסום 

 בהתאם להוראות 

מי הניקוי אינם חמים  

 מספיק 

 כוונו מחדש  הגדרת טמפרטורת המים אינה נכונה 

הגדרת טמפרטורת המושב שגויה או   המושב אינו מתחמם 

 שהמוצר נמצא במצב חיסכון בחשמל 

 כוונו מחדש 

המושב והכיסוי  

 משוחררים 

 סגרו את הברגים  בורגי הקיבוע משוחררים 

אין תגובה בלחיצה על  

 המקש

הפעילו מחדש או צור קשר עם מרכז  תקלת מקש 

 שירות 



  ניקוי ותחזוקה
 אסלה הניקוי 

 וודאו שתקע החשמל מנותק  ♦ 

במטלית רכה רטובה כדי לנגב את שולי השירותים והמושב. יש לנקות את  השתמשו  ♦ 

 הלכלוך בהקדם האפשרי. אם קשה להסיר את הלכלוך, ניתן להשתמש בחומר ניקוי ניטרלי. 

 ניקוי הזרבובית ותחזוקה 

   .לחצו על לחצן ניקוי הזרבובית

מים יצאו מהמכשיר. לחצו על 

לצן בשנית כשהזרבובית 

מופעלת, ולחצו שוב האחורית 

כדי לנקות גם את זרבובית 

הניקוי הנשי. נקו את הזרבוביות  

 עם מברשת. 

  החלפת זרבובית (מלבד

 זרבוביות נירוסטה)

ד כיוון השעון  החזירו את הקצה הקדמי של קצה הזרבובית וסובבו אותה נג 

אל  כשהיא פתוחה החוצה. משכו אותה החוצה. החליפו את הקצה. הכניסו 

 הזרבובית קצה חדש וסובבו עם כיוון השעון.  

 אין למשוך בכוח את קצה הזרבובית או לכופף אותו. 

 שחרור המושב

כשיש לשחרר את כל המושב. לחצו על לחצן השחרור תוך כדי החזקת כל המושב 

 ומשיכתו לאחור בכוח.  

 



 ניקוי המסנן

 כאשר לחץ המים נמוך מדי או לא מספיק, יש לנקות את המסנן.

 וסגרו את אספקת המים.   T-סגרו את שסתום ה  .1

 התקינו מחדש את המסנן בהתבסס על סדר הפעולות להסרתו. 

הערה: פתחו את ברז המים לאחר ההתקנה וודאו שאין נזילת מים. 

 

 

 T-הסירו את מסנן שסתום ה .2

 פתחו את המחבר עם מפתח ואז הוציאו את המסנן.  

 צפו באיורים הבאים: 

 

 

 ניקוי המסנן  .3
 הוציאו את המסנן ונקו אותו ביסודיות.  

 שטפו לכלוך או נקו את המסנן עם מברשת שיניים.  
אין להשתמש בחומרי ניקוי כלשהם. נקו אותו   שימו לב:

 במים בלבד.  
אין להשתמש בכוח בזמן הניקוי. אחרת המסנן יתעוות או  

 יינזק, מה שישפיע על השימוש הרגיל במכשיר.  
 חברו מחדש את המסנן.  .4

 רוק שלו.  התקינו את המסנן בהתבסס על  הנחיות הפי
פתחו את  ברז המים אחרי ההתקנה כדי לוודא שאין דליפת מים.   שימו לב:





 תכולת הערכה 

 משתמש יקר: 

בדוק אם המוצר שלם לאחר פתיחת קופסת האסלה.  קופסת אריזת המוצר מכילה את הפריטים  
 הם:

 מושב אסלה 

 הוראות שימוש 

 מפתח ברגים   1

 אטמי גומי   2

   Tמסנן שסתום  1

   PEצינור כניסת מים  1

 תושבת חיבור  1

 מסנן  1

 פיית שטיפה קדמית (גיבוי)  1

 פיית שטיפה אחורית (גיבוי) 1

 אטמי מתכת  2

 ברגים להרכבה  2

 שרוולי גומי  2

 

 אזהרה 

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים בעלי מוגבלות פיזית, סנסורית או מנטאלית, או   .1

אנשים חסרי ניסיון וידע מתאימים (כולל ילדים), אלא אם כן הם זוכים לפיקוח או הנחיה  על ידי 

 בנוגע לשימוש במכשיר מצד אדם האחראי לבטיחותם. 

 יש להשגיח על ילדים קטנים כדי לוודא שהם אינם משחקים במכשיר.  .2

החלפה או  אם כבל החשמל ניזוק, יש למסור את המכשיר לטכנאי שירות מורשה לצורך  .3

 תיקון וכדי למנוע סכנה. 


