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Monter aktivkullfilteret.

Første gangs bruk
Oppstartprogram
Før bruk hhv. påfylling av aktivt kullfilter og
dyserengjøringsmiddel kjøres først et automatisk
oppstartprogram. Programmet varer 2–9 minutter.
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Ta i bruk WC

1

Sett på sprutvern.

Skru av korken på dyserengjøringsmidlet og
trekk ut påfyllingsskuffen i WC. Løft og snu
flasken. Dyserengjøringsmidlet renner
automatisk ned i tanken. Ikke trykk på
flasken, ellers kan dyserengjøringsmidlet
sprute ut.
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Åpne vedlikeholdsluken.

Skyv påfyllingsskuffen inn og lukk
vedlikeholdsluken.
Dersom det ikke blir brukt aktivt kullfilter og
dyserengjøringsmidler eller disse ikke fylles
opp, lyser den røde LED-en.
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Hold hovedknappen (1) inne og slå samtidig
på hovedbryteren (2). Vent til
varmlufttørkerens arm er skjøvet ut og den
blå LED-en blinker. Oppstartprogrammet
begynner.
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Dekk til vinduet for brukeridentifikasjonen
med hånden og hold det tildekket.
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Kontroller om knappen <luktavsug> og
knappen <varmlufttørker> på det lokale
kontrollpanelet er betjent. Hvis ikke, trykk på
begge knappene. Luktavsuget starter.

Oppstartprogrammet er aktivt så lenge den
blå LED-en blinker. Hvis det oppstår en feil,
avbrytes programmet etter 9 minutter og
den røde LED-en blinker.
Hvis den røde LED-en blinker, må feilen
(f.eks. for lite vann) utbedres og
oppstartprogrammet startes på nytt.
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Trykk på <dusj>-knappen. Dusjarmen
skyves ut og dusjstrålen starter. Styrken på
dusjstrålen kan økes ved å føre
skyvemekanismen forover <+>, eller
reduseres ved å skyve den bakover <->.
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Skyv dekselet på fjernkontrollen helt på.
Fjern skyvedekselet ved å trykke på
sperren, og legg de medfølgende batteriene
(3 x størrelse AAA/type 1,5 V) inn i
fjernkontrollen.
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Vent i 3 minutter, og kontroller
temperaturen på dusjvannet.
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Ta vekk sprutvernet og oppbevar det for
senere bruk.

Overlever WC-et til kunden klart til bruk
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Trykk på <dusj>-knappen en gang til.
Dusjarmen går tilbake. Armen på
varmlufttørkeren skyves ut og varmluften
starter.
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Du finner detaljerte opplysninger i
bruksanvisningen.
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Forklar kunden hovedfunksjonene på WCet.

Gi sluttkundepapirene til kunden.
Fyll ut garantikortet sammen med kunden
(sluttkundepapirer), klistre på
serienummermerket og send det til Geberit.
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Ta hånden bort fra vinduet for
brukeridentifikasjonen. Varmlufttørkeren
stopper.
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Fest et andre serienummermerke på siste
side i bruksanvisningen for senere bruk.

For at fjernkontrollen skal registrere WC, må
avstanden mellom fjernkontroll og WC være
mindre enn 1 meter.
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