NL

Handleiding
Vitra V-Care
douchewc

NL Beste klant,
Hartelijk dank voor uw aankoop van de Vitra V-Care douchewc bij Frissebips.nl
De Vitra V-care douchewc brengt een nieuwe standaard in comfort en hygiëne
naar uw badkamer of toilet.
Deze handleiding zal u helpen bij het gebruik, het onderhoud of de eventuele
service meldingen. Wanneer de handleiding niet afdoende is, neem dan
gerust contact op met een specialist van Frissebips.
De Vitra V-care douchetoilet is ontwikkeld en geproduceerd volgens Europese
standaarden en veiligheidsvoorschriften. Echter, om te garanderen dat het
gebruik veilig en correct verloopt, adviseren wij altijd voor gebruik de handleiding
compleet te bestuderen.
Indien u de veiligheidsmaatregelen niet naleeft, kan dat in bepaalde
omstandigheden leiden tot ernstige ongevallen. De handleiding is uiterst
belangrijk voor de veiligheid en dient strikt te worden nageleefd.
Indien er zich een ongeval voordoet ten gevolge van onjuist gebruik, zijn Vitra en
Frissebips in geen geval verantwoordelijk voor schade.
Houdt de handleiding en uw garantiekaart altijd binnen bereik.
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Product Overzicht
V-care douchewc is de nieuwe generatie slimme toiletten geproduceerd
NL 1.doorDeVitra.
Het combineert verschillende wellnessfuncties van een bidet maar dan
in een technologisch nieuw jasje. De douchewc zal zorgen voor extra comfort.
2. De V-care is in twee versies verkrijgbaar, een "Essential" en een
"Comfort" verie. Beiden komen met een handige afstandsbediening waaruit
alle functies met een druk op de knop kunnen worden aangestuurd.
3. De douchewc heeft verschillende reinigingsopties en -instellingen. Zo kunt u
persoonljik de temperatuur of waterdruk instellen naar wens. De "Comfort versie
heeft een oscillerend en pulserend massagemenu dat zorgt voor een nog
grondigere reiniging.
4. De brilzitting en de temperatuur ervan is naar wens in te stellen en zal in de
winterdagen een heerlijk comfort brengen.
5. De Vitra V-Care douchewc heeft een soft close mechanisme dat ervoor
zorgt dat de bril langzaam en geluidloos geopend en gesloten kan worden.
De Comfort versie heeft een automatisch openende en sluitende brilzitting.
6. De V-Care is voorzien van een stalen zelfreinigende sproeier die voor en na
gebruik zichzelf automatisch reinigt.
7. De Comfort versie van de V-Care is voorzien van een fohn. De temperatuur
van de fohn is naar wens in te stellen.
8. De Comfort versie heeft een sensor die detecteert of u de toilet binnenkomt
of verlaat. Wanneer de sensor wordt geactiveerd zal de deksel en brilzitting
automatisch openen of sluiten. De gebruiker kan ook de deksel en zitting via de
afstandsbediening openen of sluiten.
9. De Vitra V-Care is voorzien van een automatische geurafzuiging die wordt
geactiveerd wanneer de sensor die zich in de bidetbril bevindt, wordt
geactiveerd.
10. De douchewc is uitgerust met een beveilligds systeem wat voorkomt dat
wanneer er te lang op de bril wordt gezeten (door kinderen/ouderen of
hulpbehoevenden), de temperatuur van de bidetbril automatisch uitschakelt.
11. Wanneer de temperatuur onder de 5ºC komt, zal de verwarming
automatisch aangaan om te voorkomen dat het water in de douchewc bevriest.
12. De V-Care heeft een diagnostisch programma dat automatisch de
douchewc op problemen test. In geval van een probleem zal de douchewc dat
aangteven met geluiden en kinpperende led lampjes.
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Veiligheidsinstructies
Volg altijd de instructies op die u aantreft in deze handleiding. Zo voorkomt
u onveiligheden, schade of zelfs noodlottige ongevallen. Bekijk de
onderstaande aanwijzingen om in te schatten hoe urgent het opvolgen van
de instructies is. Bij twijfel, neem altijd contact op met een specialist bij
Frissebips.
Verkeerd gebruik leidt
tot ernstige schade.

!

Let op

!

Let op, verkeerd gebruik kan
leiden tot ongelukken.

Zorg bij de installatie
ervoor dat de douche
wc geen kans heeft
om nat te worden met
direct water.

Gevaar

Niet zelf
repareren

Altijd opvolgen!

Ontmantel de douchewc
nooit zelf.
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NL

WAARSCHUWING

NL 1. Wanneer u de douchewc in een natte ruimte installeert zoals de badkamer,
PAS OP

zorg dan voor een goede ventilatie (dit ter voorkoming van elektrocutie of
brandgevaar).
2. De douchewc dient te worden aangesloten op een geaard stroompunt.
3. Zorg dat uw handen droog zijn als u met stroom werkt of de douchewc aansluit
op het elektriciteitsnetwerk (zo voorkomt u elektrocutiegevaar).
4. Haal bij het reinigen van de douchewc het apparaat van de stroom af (zo
voorkomt u elektroutiegevaar).
5. Zorg bij het installeren van de douchewc dat alle elektriciteitsdraden goed zijn
aangesloten en de wateraansluiting correct is aangesloten (indien incorrect
aangesloten kan dit leiden tot schade aan product of elektrocutie).
- Trek niet met kracht aan de waterdichte elektriciteitsaansluiting.
Dit kan leiden tot schade, brand of elektrocutie.
- Controleer of de aansluitingen geen schade hebben voor de
installatie. Beschadigde leidingen kunnen leiden tot schade of
elektrocutie. Neem dan direct contact op met Frissebips.nl.
- Sluit de elektriciteit niet aan met natte handen.
Dit kan leiden tot elektrocutie.

- Wanneer u een afwijking aantreft zoals een raar geluid, rook of
een vreemde geur, ontmantel dan de stroomaansluiting en neem
contact op met een douchewc specialist van Frissebips.nl.

- Sproei of gooi geen schoonmaakmiddelen over de douchewc
heen. Gebruik de douchewc ook niet in zéér natte vochtige
ruimtes. Dit kan leiden tot elektrocutie.
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WAARSCHUWING
PAS OP

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot ernstige ongelukken!

!

- Zorg dat uw leidingen geborgd zijn tegen bevriezing.
Bevoren leidingen kunnen schade aanrichten aan de douchewc wat
kan leiden tot elektrocutie of ander gevaar.
- Gebruik dit product niet als deze is beschadigd.
Dit kan leiden tot gevaar of schade.
- Blokkeer niet de Föhn uitgang of de geurzuiveringsfilter. Dit kan
leiden tot schade, brand of gevaar.

!

- Vanwege veiligheidsoverwegingen is het aan te raden de stroom
van de douchewc af te halen wanneer u deze reinigt. Reinig alleen
met huishoudmiddelen (bleek of Ajax) en een zachte doek .
- Ga niet op het apparaat staan en gebruik geen onnodige kracht op
het apparaat. Dit kan leiden tot schade aan het apparaat.

!

- Gebruik altijd een aansluiting van stroom dat geaard is.
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NL

LET OP

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot ongelukken of schade.
- Sluit de douchewc alleen aan op het drinkwaterleiding netwerk.
Indien u dit niet doet kan dit leiden tot een blokkade vanwege
kalk of schade aan uw lichaam.

- Gebruik geen geforceerde kracht op de zitting of de deksel.
Dit kan leiden tot schade aan de soft close scharnieren.
- Trek niet aan de waterleiding of gebruik geen tang om de waterleiding
te hard vast te maken. Dit kan leiden tot schade en lekkage.
- Kijk uit bij het automatisch sluiten van de deksel en bril dat er
geen ledematen tussen zitten zoals vingers of handen.
- Voorkom dat er urine op de sproeikop en andere openingen komt. Dit
kan leiden tot vieze geurtjes of schade aan de douchewc.

!

- Draag de douchewc niet alleen aan de zitting of deksel bij het
verplaatsen. Dit kan leiden tot schade of het apparaat kan vallen.
Verplaatst de douchewc met grote zorg i.v.m. krassen of andere
schade aan het apparaat.
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OPVOLGEN

Het volgen van deze voorzorgsmaatregelen kan helpen bij het besparen
van energie en de levensduur van deze douchewc.

!.

- Stel bij warm weer de temperatuur van de zitting en föhn in op
de laagste stand. Dit helpt u energie te besparen.

!.

- Houdt bij voorkeur de zitting en deksel zoveel mogelijk dicht.
Dit
! . kan u helpen energie te besparen.

!

- Leeg de waterleiding en zet de douchewc op de ecostand als u
langere tijd van huis gaat. Dit bespaart energie en voorkomt
bevriezing van de douchewc.
- Zorg ervoor dat het product niet in direct zonlicht komt voor langere
tijd. Dit kan leiden tot verkleuringen of verandering van de zitting
of deksel.
- Houdt de douchewc weg van brandende materialen zoals sigaretten.
Dit kan leiden tot schade of brandgevaar aan de douchewc.
- Gebruik voor het reinigen verdunde schoonmaakmiddelen en een
zachte doek. Gebruik geen bezine, thinner of industriële
reinigingsmiddelen die schade brengen aan de antibacteriële laag
van de bidet. Dit kan leiden tot schade.
- Stop geen ledenmaten in gaten of hoeken van de douchewc. Dit kan
leiden tot brandwonden of schade..

!

- Spoel geen objecten weg met de wc die tot verstopping kunnen
leiden (kranten, keukenrol, maandverband). Dit kan leiden tot een
blokkade waardoor er schade kan zijn aan uw huis of aan de
! douchewc.
- Sluit dit product niet aan op een industriele wateraansluiting of een
ander soort dan drinkwater. Dit kan leiden tot schade aan de huid.
- Ontmantel, repareer of modificeer deze douchewc niet. Dit kan
leiden tot schade, elektrocutie of brandgevaar.

!

- Voorkom dat de douchewc te nat wordt door urine, het gebruik van
schoonmaakmiddelen of anders. Dit kan leiden tot brand of
elektrocutiegevaar.

!
!
!

- Ontkoppel de stroomaansluiting wanneer u de bidet grondig gaat
! reinigen. Dit kan anders leiden tot schade, brand of elektrocutie.
- Het wordt aangeraden eerst een eindcontrole te doen met een
toiletpapier voordat u de föhn gebruikt. Dit bespaart
!velletje
energie en tijd.
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NL

OPVOLGEN

Het opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot een langere
levensduur van de douchewc en besparing van elektriciteit.

!

- Het is aangeraden voor eigenaren van dieren om de automatisch
open- en sluitende brilfunctie uit te zetten. Zo voorkomt u dat
dieren schrikken vanb de bril of zich niet comfortabel voelen.
- De afstandsbediening dient u voorzichtig te bedienen en niet met
scherpe objecten. Dit kan anders leiden tot schade.

!

- Vervang de batterijen als de afstandsbediening begint te knipperen.
Indien u dit niet doet kan dit leiden tot ongewoon gedrag.

!

- Het is aangeraden eerst de toilet door te spoelen voor gebruik
van de föhn. Dit voorkomt verspreiding van vieze
geurtjes.

!

!
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Produkteigenschappen en accessories
Closet & zitting

NL

Signaalontvanger afstandsbediening

AUTO OPEN/SLUITEN
SENSOR AAN/UIT
(alleen bij Comfort versie)

BIDET
DOUCHE

GEURAFZUIGING
AAN/UIT
RECHTERPANEEL

LADY
STOP/
DOUCHE
POWER
LINKERPANEEL

AUTO OPEN/SLUITEN
SENSOR
(alleen bij Comfort versie)
FöHN/
GEURZUIVERINGS
FILTER
BRIL SENSOR

BEDIENING
STALEN
CHROMEN
SPROEIER

WC

ZITTING

INHOUD DOOS
Comfort / Basic

HANDLEIDING

AFSTANDS
BEDIENING

WATERPROOF
ELEKTRISCHE
AANSLUITING
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AFDEK
RUBBER
(2EA)

+

+

+

-

-

-

ALKALINE
BATTERIJEN
(AAA, 3EA)

Controlelijst voor gebruik
ervoor dat de douchewc wordt aangesloten op een stroomnetwerk dat voldoet aan de
NL Zorg
volgende specificaties: AC 220V~240V. Sluit de 3-aderige stroomkabel aan op de waterproof

stekker en schakel de douchewc vervolgens aan via de power swictch oneraan de wandcloset.

Sluit de waterleiding aan op het T-stuk (eerst 30 seconden laten lopen) en open de koppeling.

Druk op het zijpaneel de bidet douche en de lady douche voor 3 seconden tegelijk in om het
waterreservoir te vullen. U zal een piepend geluid horen als de watertank wordt gevuld. Als u dit
doet, neem dan geen plaats op de zitting of raak deze niet aan (senor niet activeren).

Als het piepen stopt, dan is het waterreservoir volledig gevuld en is de douchewc klaar voor gebruik.

Controleer of de sensor werkt door lichtjes druk uit te oefenen op de rechterkant van de wc bril.
U hoort een piepje als de sensor wordt geactiveerd.

Controleer of de douchewc functie werkt door druk op de bril te houden en met een beker of
kom te kijken of de sproeifunctie werkt. Druk de bidet douche functie in en zorg dat u het water
van de sproeier opvangt met een kom of doorzichtig huishoudfolie dat u over de closet spant.
Als u dit te spannend vindt dan kunt u ook de test uitvoeren door de douchewc te gebruiken.
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Basis gebruikshandleiding
Comfort & Basic Versie van de Vitra V Care

Controleer of de stroom is aangesloten
door te kijken of de LEDlamp brand op de
POWER
knop op het zijpaneel.

Zo niet, druk dan op de zijkant de
POWER
knop alsnog in om
de douche wc aan te zetten.

Controleer of de sensor een gebruiker herkent
door op de zitting te gaan zitten. U hoort dan
een piepend geluid.

Wanneer de sensor een gebruiker herkent, zal
direct ook de geurzuivering worden
geactiveerd.

Start de douche wc functie met een druk op de
bidetdouche of ladydouche functie
en de
wasprogrammas zullen starten.

Tijdens een douchewc functie kunt u
bepaalde instellingen zoals temperatuur en
waterkracht naar wens instellen.

Druk de stop

Als de stop
knop niet is ingedrukt,
zal na 40 seconden de bidet wasfunctie
automatisch stoppen.

knop in om te stoppen.

Alleen op de Comfort Versie
Druk op fohn

om het droogblazen te starten.

Tenzij u op de knop stop
drukt, zal
de fohn voor 3 minuten werken.

10

NL

• Activeert de föhnfunctie tijdens het zitten.

FOHN

• Druk op de watertemperatuur functie en stel
deze in met "-" of "+" om de temperatuur te
verlagen of te verhogen.

WATEREMPERATUUR

deze in met "-" of "+" om de waterdruk te
verlagen of te verhogen.

WATERDRUK
• Druk op de waterdruk functie en stel

• Druk op de "-" knop om de functie te
verlagen (temperatuur, waterdruk etc).

- (VERLAGEN) NIVEAU
AANSTURING STAND

• Start de pulserende masserende functie door
op deze functie te drukken.

PULSEREND WASSEN

• Druk op deze functie om de lady (dames)
wash te activeren.

LADY WASH

• De sproeier zal in de lengte heen en weer
bewegen voor een optimale reiniging.

OSCILLEREND WASSEN

• Druk op de föhntemperatuur functie
en stel deze in met "-" of "+" om de
temperatuur te verlagen of te
verhogen.

TEMPERATUUR FOHN

• Druk op de briltemperatuur functie en
stel deze in met "-" of "+" om de
temperatuur te verlagen of te verhogen.

TEMPERATUUR BRILZITTING

• Druk op de sproeipositie functie en
stel de stand in met "-" of "+" om de
sproeier te verplaatsen.

POSITIE VAN DE SPROEIER

• Druk op de "+" knop om de functie
te verhogen (temperatuur,
waterdruk etc).

+ (VERHOGEN) NIVEAU
AANSTURING STAND

• Start de reiniging van de billen door
op deze functie te drukken.

BIDET WASH

• Met STOP onderbreekt u elke functie
• Houdt STOP 3 seconden ingedrukt
voor de eco-energiezuinige modus.

STOP

OPEN/SLUITEN DEKSEL
EN BRILZITTING

NL

OPEN/SLUITEN
DEKSEL

Gedetailleerd overzicht van de functies

Comfort Versie
Plaats de afstandsbediening niet in direct zonlicht of bij andere apparaten die
het signaal zouden kunnen storen(3-weg infrarood). Anders kan het zijn dat
de afstandsbediening niet naar behoren werkt.

LADY WASH
BIDET WASH

• Druk op de watertemperatuur functie en stel
deze in met "-" of "+" om de temperatuur te
verlagen of te verhogen.

WATERTEMPERATUUR

• Druk op de waterdruk functie en stel
deze in met "-" of "+" om de waterdruk
te verlagen of te verhogen.

• Druk op de briltemperatuur functie en stel
deze in met "-" of "+" om de temperatuur te
verlagen of te verhogen.

TEMPERATUUR BRILZITTING

• Druk op de sproeipositie functie en stel de
stand in met "-" of "+" om de sproeier te
verplaatsen.

POSITIE VAN DE SPROEIER

• Druk op de "+" knop om de functie te
verhogen (temperatuur, waterdruk etc).

• Druk op de "-" knop om de functie te
verlagen (temperatuur, waterdruk etc).

WATERDRUK

+ (VERHOGEN) NIVEAU
AANSTURING STAND

• Start de reiniging van de billen door op
deze functie te drukken.

- (VERLAGEN) NIVEAU
AANSTURING STAND

• Druk op deze functie om de lady (dames)
wash te activeren.

STOP

• Met STOP onderbreekt u elke functie
• Houdt STOP 3 seconden ingedrukt voor de
eco-energiezuinige bespaarmodus.

Gedetailleerd overzicht van de functies

Basic Versie
Plaats de afstandsbediening niet in direct zonlicht of bij andere apparaten
die het signaal zouden kunnen storen(3-weg infrarood). Anders kan het
zijn dat de afstandsbediening niet naar behoren werkt.

NL

Uitleg symbolen en functies I

NL

Bidet
Wash

Lady
Wash

Reiniging van de billen
gedurende 40 seconden. U
dient wel plaats te nemen op
de brilzitting.

De waterdruk kan tijdelijk verminderen als u
tegelijkertijd de toilet doorspoelt.

Positie
Sproeier

De waterdruk kan tijdelijk verminderen als u
tegelijkertijd de toilet doorspoelt.

Druk op het "+" of "-" teken om
de positie van de sproeier in te
stellen.

Water
Druk

De sproeier kan worden ingesteld in 5 posities. De
douche wc onthoudt de laatste instelling maar is te
allen tijde aan te passen, ook tijdens een wasbeurt.

Water
Temperatuur

Reiniging van de vrouwlijke
delen gedurende 40 seconden.
U dient wel plaats te nemen
op de brilzitting.

Druk op het "+" of"-" teken om de
druk van het water in te stellen
naar eigen voorkeur.

De waterdruk kan worden ingesteld op 5 niveau's.
De douchewc onthoudt de laatste instelling maar is te
allen tijde aan te passen, ook tijdens een wasbeurt.

Druk op het "+" of"-" teken
om de temperatuur van het
water in te stellen naar eigen
voorkeur.

Druk op het "+" of"-" teken om
Bril
Temperatuur de temperatuur van de bril in te
stellen naar eigen voorkeur.

De briltemperatuur kan worden ingesteld op 5
niveau's. De douchewc onthoudt de laatste instelling
maar is te allen tijde aan te passen, ook tijdens een
wasbeurt.

De watertemperatuur kan worden ingesteld op 5
niveau's. De douchewc onthoudt de laatste instelling
maar is te allen tijde aan te passen, ook tijdens een
wasbeurt.

Druk tijdens een wasprogramma
op de Oscillerende was en de
sproeier van de douchewc zal in
Comfort de lengte heen en weer
Versie bewegen. Dit zorgt voor een
betere reiniging.

Pulserende Druk tijdens een wasprogramma op de Pulserende was
was

Oscillerende
was

Comfort
Versie

Druk nogmaals in om de functie af te breken.

en de sproeier van de douche
wc zal afwisselend hard en
zacht sproeien. Dit leidt tot een
stimulerende werking.

Druk nogmaals in om de functie af te breken.
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Uitleg symbolen en functies II
Föhn

Druk na het wasprogramma op
deze functie om de billen
droog te blazen.

Temperatuur
Föhn

Comfort
Versie

Comfort
Versie

De föhntemperatuur kan worden ingesteld op 5
niveau's. De douchewc onthoudt de laatste instelling
maar is te allen tijde aan te passen, ook tijdens het
gebruik van de douchewc.

De föhn blaast automatisch voor 3 minuten waarna
deze automatisch stopt. Indien u eerder wilt stoppen,
drukt u de STOP knop in of u verlaat de zitting.

Auto
Openen/
Sluiten
Comfort
Versie

Press to set the level
adjustment buttons to dryer
temperature mode. Press
"+" or"-" to adjust the dryer
temperature as prefered.

Druk op deze functie om de
deksel van de douchewc te
openen.

Auto
Openen/
Sluiten

Druk op deze functie om de
deksel en brilzitting van de
douchewc te openen.

Comfort
Versie

Afhankelijk van het startpunt van de deksel, zal de
deze zich sluiten of openen. Indien de sensor geen
activiteit signaleert gedurende 90 seconden, dan zal
de deksel automatisch sluiten.

Afhankelijk van het startpunt van de deksel of bril, zal
de deze zich sluiten of openen. Indien de sensor geen
activiteit signaleert gedurende 90 seconden, dan zal
de deksel en bril automatisch sluiten.
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Extra functies

NL

Geurzuivering
ON/OFF

Druk op ON (aan) om de
automatische geurzuivering
aan te zetten (zijpaneel rechts)

Bewegings- Druk op ON(aan) - OFF(uit) om de
sensor sensor van de automatische bril aan
ON/OFF of uit te zetten (zijpaneel rechts).

Wanneer de bewegingssensor aanstaat, zal de
sensor een gebruiker herkennen en de bril+deksel
openen. Wanneer er 90 seconden geen beweging
wordt gedetecteerd, zal de bril+deksel sluiten.

De geurzuivering zal automatisch activeren bij het
plaatsnemen op de bril wanneer de knop op
ON(aan) staat. Na 1 minuut wanneer de zitting wordt
verlaten, zal de zuivering stoppen.

Spoeier
reinigen

Druk gedurende 3 seconden de bidet wash en
lady was tegelijk in om de
sproeier uit de douchewc te
laten komen.

+

Brand
preventie

Druk 3
seconden
tegelijk in

Druk op stop om de sproeier te laten terugtrekken in
de douchewc. U kunt ook op het linker zijpaneel
deze beide functies gebruiken om de sproeier te
reinigen.

Besparende
eco modus

De V-care douchewc is
uitgerust met een brandbeveiligingssensor die
kinderen, ouderen of
hulpbehoevenden beschermt
tegen doorbranden zonder het
door te hebben.

Indien de zitting langer dan 10 minuten op 38ºC blijft
staan, zal de brandpreventie sensor de temperatuur
automatisch verlagen tot onder de 38ºC.

Druk de STOP knop voor 3
seconden in en de ecobespaarmodus wordt
geactiveerd.

Besparende
eco modus

Wanneer de besparende eco
modus is geactiveerd, zal de
bril zich automatisch
instellen op 24ºC wanneer
deze niet wordt gebruikt.

Druk 3
seconden in
De besparende eco modus zal automatisch uitgaan
wanneer een gebruiker de sensor in de bril activeert.
Dan zal de laatste instelling worden geactiveerd.
Wanneer de gebruiker de bril verlaat en na 10
minuten, zal de temperatuur van de bril terug
worden gebracht naar 24ºC.

Met een piepend geluid zal de eco modus activeren.
Om de eco modus te stoppen, druk wederom 3
seconden op de STOP knop en de modus stopt. U
zult weer een piepend geluid horen dat nu de modus
is gedeactiveerd.

Bril sensor

De huid van de gebruiker zal
de sensor activeren.
Wanneer de gebruiker wordt
herkent, is de douche wc
klaar voor gebruik.

De V-care douchewc is

Bevriezings uitgevoerd met een
beveiliging

bevriezingsbeveiliging. Bij
koud weer zal de douchewc
het water boven de vries
temperatuur houden.

Bril
Geen van de functies zal werken als de sensor niet
is geactiveerd door een gebruiker, op de
automatishe brilsensor na, comfort versie.De
sensor bevindt zich op ca vijf uur op de bril.

Wanneer de temperatuur lager wordt dan 5ºC,
treed de vriesbeveiliging automatisch in.

15

Extra functies
Batterij
levensduur
indicatie

Wanneer de batterij op ca
10% zit zullen de LED
lampjes gaan knipperen om
de gebruiker te attenderen.

Power
ON/OFF

Druk 3 seconden op de
STOP/POWER knop om de
Vitra V-Care douchewc aan
te zetten.
3 seconden indrukken
om aan te zetten.

De V-Care via STOP of POWER uitzetten, betekent
niet dat er geen stroom meer op de douchewc
staat. Daarvoor dient u de stekker uit het
stopcontact te halen.

De LED lampjes zullen alleen gaan knipperen als
de douchewc actief is en niet in standby modus.
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Instellen voor Publiekelijk gebruik of bij meerdere V-Care's

NL

ID Setting
Wanneer u twee of meer Vitra V-cares
installeert vlakbij elkaar, dan kunt u via
de ID settings de Vitra's apart
programmeren met een ID code. Zo
voorkomt u dat de afstandsbediening
voor beide vitra's werkt.
U kunt dit instellen door voor iedere
Vitra een aparte ID code in te
stellen.

U kunt maximaal 15 ID's koppelen en
15 verschillende Vitra's instellen.

Druk tegelijk de knoppen "-" en
"+" in gedurende 3 seconden om
de id settings te kunnen
aanpassen. Zorg dan dat andere
V-Care douchewc's zijn
uitgeschakeld.

+
Wanneer de lampjes gaan
knipperen. dan kunt u de ID's
instellen met de "-" en/of "+".
Wanneer u deze heeft ingesteld,
raak dan minstens 5 seconden de
afstandsbediening niet aan. De
LED indicatoren zullennu niet meer
branden en de ID is ingesteld.

LED ID codes die mogelijk zijn
De 15 verschillende LED ID codes worden hieronder getoond:
ID

LED DISPLAY

ID

1

9

2

10

3

11

4

12

5

13

6

14

7

15

8
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LED DISPLAY

Onderhoud en reiniging
Hoe maak ik de douchewc schoon?
een zachte doek en wring deze na het onder
1 Gebruik
de kraan te hebben gehouden voldoende uit.

NL

2 Gebruik voor de reiniging een huishoudmiddel of
bleek en gebruik dit verdund op de douchewc.

3 Poets na het reinigen met een droge doek de
douchewc na.

!

Onthou het volgende wanneer u de V-care reinigt.
a. Gebruik geen sterke schoonmaakmiddelen
/industrieel die de coating kunnen beschadigen.
b. Sterke toiletreinigers of sprays met alcohol kunnen
de coating beschadigen (verkeuringen).
c. Zorg dat er geen bijtende materialen op het plastic
van de douchewc komen.
d. Gebruik geen schuursponzen of doekjes met ruwe
oppervlaktes.

1 Druk de lady wash en de billen wash gelijktijdig in om
de sproeier uit het systeem te laten komen voor
handmatige reiniging. (werkt ook op het zijpaneel)

2 Maak de sproeier met een zachte doek schoon.

3

• Pas op dat u de sproeigaten niet beschadigd.
• Gebruik geen doeken met een ruw oppervlak.
• Hou de sproeikop behoedzaam vast.
• Verwijder kalk eventueel met een tandenborstel.
.
Druk
op de STOP knop om de sproeier weer terug te
laten trekken. .
Indien u niet op STOP drukt, zal na 3 minuten zonder
activiteit de sproeier automatisch terugtrekken.

Mocht het dopje van de sproeier toe zijn aan vervanging, neem dan contact op met Frissebips.

Vervangen van de batterijen op de afstandsbediening

1 Verwijder de afstandsbediening uit de houder
2 Haal het klepje van de afstandsbediening los door
naar beneden te schuiven.

+-+

3 Vervang de batterijen en zorg dat ze in de juiste

volgorde worden geplaatst.
Gebruik alleen maar alkaline batterijen (LR03 AAA)
voor een langere levernsduur.

-+-
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Probleemoplosser
PROBLEEM

EN Wanneer de STOP/POWER
knop niet brand en de
douchewc niet functioneert.

Wanneer de STOP/POWER
knop brand en de douchewc
aanstaat maar de functies
niet werken.

Wanneer de temperatuur van
de bril en het water te koud is.

Wanneer de sproeier te weinig
water sproeit.

MOGELIJKE OPLOSSING
• Is er een stroomstoring?
• Druk de STOP knop 3 seconden in om de douchewc
aan te zetten.
• Is de stroomschakelaar onderaan de douchwc uit?
• Is de waterproof stroomaansluiting van de douchewc
correct geïnstalleerd?
• Zit u op de bril/is de sensor geactiveerd? Zo niet, neem
plaats op de bril en activeer de sensor.
• Zit u recht op de zitting of leunt u te ver naar een kant?
• Zijn de batterijen in de afstandsbediening toe aan
vervanging?
• Is het signaal van de afstandsbediening geblokkeerd?
• Is de ontvangst van het signaal op de douchewc
geblokkeerd?
• Staan de instellingen wel goed?(Water- en bril
temperatuur instellingen / uit?)
• Is de douchewc wel aan?(Eco stand?)
• Is de waterdruk van uw woning/omgeving goed genoeg?
• Zit er kalk of vuil in de sproeikop?
• Heeft u de wateraansluiting volledig geopend?
• Is er een aanvoerslang gebogen?
• Zit er iets aan de aanvoer dat de waterleiding negatief
beinvloed?

• Is er lekkage tussen de douchewc en de wateraanvoer?
• Is er een waterslang gebogen of beschadigd?
• Is de koppeling van het T-stuk goed aangedraaid?
• Controleer of er in de afstandsbediening volle
Wanneer de afstandsbediening batterijen zitten.
• Zijn de batterijen in de juiste volgorde geplaatst?
niet werkt of niet oplicht.
• Blokkeert iets het signaal van de afstandsbediening
of van de douchewc zelf?

Wanneer er lekkage is of er
water lekt.

● Neem in de volgende gevallen contact op met Frissebips en schakel de
douchewc compleet uit met de aan/uitschakelaar onderaan de wandcloset.
-De douchewc geeft piepende geluiden en werkt niet.
-De watertemperatuur is koud terwijl deze op warm staat ingesteld.
-Wanneer u de afstandsbediening heeft laten vallen in het water.
-Er lekt water onderuit de douchewc.
* Demonteer zelf niet de douchewc en zorg ervoor dat niet in de open delen water
komt. Bel direct een bidetspecialist van Frissebips voor support.
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Productspeciﬁcaties
Naam product

VitrA V-care

AC 220V~240V , 50/60Hz

Voltage
Energieverbruik

714~846W

714~846W

Waterdruk en toevoer

0.7~7.5kgf/㎠ (0.069MPa~0.735MPa)

Afmetingen

(W) 380mm X (D) 602mm X (H) 315mm

Gewicht zitting

5.5Kg

Inhoud watertank

760cc
Geïntegreerde sproeier met lady douche en bidet wash

Sproeier

5 niveau's

Wasprogramma

Aantal niveau's

Combinatie van water en lucht

Wastechniek
Water
verbruik

Lady

Max 720cc/min (480cc/40sec)

Bidet

Max 720cc/min (480cc/40sec)
5 niveau's

Waterdruk instellingen

Energie
verbruik

641~763W
6 niveau's (UIT, 32ºC - 34ºC - 36ºC - 38ºC - 40ºC)

Watertemperatuur
Beveiliging
Overige
Fohnfunctie
Fohn

V-care 5674/431465 (BASIC)

V-care 5674/431470 (COMFORT)

Model

Energieverbruik

Beveiliging

Automatische herstart thermostaat (50ºC: off, 40ºC: on),
Thermale beveiliging (53ºC), Watersensor, waterniveau
Oscillerend en pulserend menu. bevriesbeveiliging

5 niveau's

(OFF,1~5 level)
200~238W

-

Bimetaal beveiliging(105ºC)

Bril
zitting

Thermische zekering(195ºC)
Brilzitting temperatuur

50~60W
Beveiliging
Extra
Brilzitting mechanisme

Additionele
functies

6 niveau's aanwezig (UIT, 32ºC - 34ºC - 36ºC - 38ºC - 40ºC)

Aardlek schakelaar

Thermische zekering(72ºC)
Doorbrandpreventie, Sensor op zitting (Electrostatisch aanraak type)
Automatisch sluiten en openen van brilzitting en deksel (comfort versie)

Ingebouwde aardlek beveiliging (15mA reactie binnen 0.1 sec)

Energiezuinige modus
Power AAN/UIT
Vriesbeveiliging
Reinigen sproeier

aanwezig
2 opties (1 om de douchewc aan te zetten, andere om de stroom eraf te halen.
Gaat automatisch aan indien temperatuur lager is dan 5ºC.
2 opties (Automatische reiniging voor en na een spoelbeurt en handmatig

Geurzuiveringsfilter

Actieve koolstoffilter
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