Roca Inspira brugermanual
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Funktioner
Funktionerne kan kun aktiveres, når låget er åben og toilettet registrer en bruger

Funktioner:
Vask bagtil.
Lady vask

Lysindikation

Tørre funktion

Stop

Indstillinger:
Standard indstillinger:
Vandtemperaturmedium.
Tørretemperatur –
medium.
Vandstyrke – medium.
Dyseposition- medium.

Temperatur
Vandstyrke
Placering af dysen
Angivelse indstilling

Det er muligt at ændre standardværdierne, og tilpasse dem kundens behov.
Når du trykker på en knap på fjernbetjeningen, aktiveres lyset, det informerer om den
aktive funktion og indstilling, der er blevet valgt.
Lyset slukkes 5 sekunder efter viser, at information.
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Funktioner på fjernbetjeningen
Ladywash funktion
Ved at vælge denne funktion, aktiveres vaske fortil (ladywash).
Med funktionen aktiveret, og endnu et tryk på samme knap, så starter den oscillerende
funktion (vask frem og tilbage).
Hvis du trykker på den igen, så vender den tilbage til den normale vask (ikke oscillierende).
Under brug af denne funktion er det muligt at justere:
•
Vandtemperaturen.
•
Vandtryk
•
Position af dysen til at justere det korrekt til brugeren.
Hvis du vil stoppe denne funktion, skal du trykke på stopknappen på fjernbetjeningen eller
på siden. Vaskefunktionen stopper efter 2 minutter, hvis der ikke trykkes på en af
knapperne.
Hvis der vælges en anden funktion, mens vask er igang, stopper funktionen, og den ny valgte
funktion aktiveres.

Vaskefunktion bagtil
Ved at vælge denne funktion, aktiveres vaske bagtil.
Med funktionen aktiveret, og endnu et tryk på samme knap, så starter den oscillerende
funktion (vask frem og tilbage).
Hvis du trykker på den igen, så vender den tilbage til den normale vask (ikke oscillierende).
Under brug af denne funktion er det muligt at justere:
•
Vandtemperatur.
•
Vandtryk
•
Position af dysen til at justere det, så det er korrekt til brugeren.
Hvis du vil stoppe denne funktion, så skal du trykke på stopknappen på fjernbetjeningen
eller på siden. Vaskefunktionen stopper efter 2 minutter, hvis der ikke trykkes på en af
knapperne.
Hvis der vælges en anden funktion, mens vask er igang, stopper funktionen, og den ny valgte
funktion aktiveres.
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Funktioner på fjernbetjeningen
Tørrefunktion
Denne funktion giver luft til tørring efter en vaskefunktion.
Under brug af denne funktion er det muligt at justere:
•
Lufttemperatur.
For at stoppe denne funktion skal du trykke på stopknappen på fjernbetjeningen eller på
siden. Tørringen stopper efter 3 minutter, hvis der ikke trykkes på en af knapperne.
Hvis der vælges en anden funktion, mens tørringen finder sted, stopper tørringen, og den
valgte funktion aktiveres

Stopfunktion
Knappen stopper enhver aktiv funktion.
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Indstillinger på fjernbetjeningen
Indstilling af temperatur
Vandet kan indstilles til 4 temperaturs niveauer:
•
Stuetemperatur
•
Lav Temperatur ca. 33°C
•
Medium temperatur ca. 36°C
•
Høj temperatur ca. 39°C
Luft temperaturen kan indstilles i 4 niveauer:
•
Stuetemperatur
(ingen lys er tændt)
•
Lav temperatur
(1 lys er tændt)
•
Medium temperatur (2 lys er tændt)
•
Høj temperatur
(3 lys er tændt)
Ved at trykke på plussymbolet øges temperaturen - og ved at trykke på minussymbolet
mindskes temperaturen.

Indstilling af vandtrykket
Vandstyrken kan reguleres i 3 niveauer.
Ved at trykke på plus symbolet øges styrken. – og ved minus symbolet mindskes styrken.

Indstilling af position
Dysen kan justeres til 5 positioner.
Standard starter dysen i midterste position.
Herfra kan den indstilles to positioner fremad eller to positioner bagud.
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Sidebetjening
Sidebetjeningen kan bruges til:
Vask bagtil, tørring og stop.
Sidebetjening tillader brugen af funktionerne i
medium indstillinger.
Disse indstillinger er muligvis ikke tilpasset:
•
Medium temperatur
•
Medium tryk
•
Midterste position
Funktionerne kan kun anvendes, når låget er åben,
og enheden registrerer en bruger.

Vask bagtil med sidebetjening
Dysen og vandtemperaturen er på forhånd indstillet;
Ved at trykke på den samme knap igen: oscillerende funktion bliver aktiveret.
Tryk igen for at vende tilbage til den normale tilstand (ikke oscillerende).
For at stoppe denne funktion skal du trykke på stopknappen på sidebetjeningen eller på
fjernbetjeningen. Vaskefunktionen stopper igen efter 2 minutter, hvis ikke en anden knap er aktiveret
inden da. Hvis man IKKE afbryder vaskefunktionen, vil tørrefunktionen automatisk aktiveres efter
vask.

Tørring med sidebetjening
Tørrefunktionen er på forhånd indstillet til medium temperatur.
For at stoppe funktionen skal du trykke på stopknappen på fjernbetjeningen eller på
sidebetjeningen.
Tørrefunktionen stopper automatisk efter 3 minutter, medmindre en anden knap bliver aktiveret.

Stop med sidebetjening
Knappen stopper enhver aktiveret funktion.
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Ændre af standard indstillinger
Tilpasning af vaske- og tørre indstillinger
Roca Inspira tillader at du ændre det forudindstillede temperatur
og dyse positioner styret med fjernbetjeningen.
Værdier for standard indstillingerne:
•
Medium temperatur: 36° ladywash og vask bagtil.
•
Medium tryk: 0. 55 tryk i ladywash, 0,75 tryk i bagtil.
•
Position- 3 ladywash, 3 bagtil.

For at ændre en indstilling til den ønskede, skal den pågældende funktion være aktiveret.
Du ændre på Plus og Minus.
Når den ønskede indstilling er fundet, gemmer du den ved, at trykke på
+ og - knapperne samtidigt på fjernbetjeningen i 3 sekunder.
Temperatur, vandstyrke eller position skal indstilles individuelt.
Når indstillingen er udført, udsender Roca Inspira et bip, og lysene i fjernbetjeningen blinker.

Hvis du fx ønsker at ændre de tre indstillinger for vask bagtil, skal de være trykket efter hinanden med
den aktiverede funktion.

OBS: Gemte funktioner går tabt og tilbage til standard indstillinger, hvis fjernbetjeningen af årsager
skal forbindes med toilet igen.
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LED lysets driftstilstande
Der er fire driftstilstande for lysene i Roca Inspira:
Tilstand 1: Standard
Dette er den forudindstillede tilstand af produktet.
Lysene forbliver slukket, mens Roca Inspira ikke er i brug.
Når låget løftes, tændes lysene.
De forbliver tændt, mens produktet er i brug, og de slukker efter et minut, når sensoren ikke
længere registrerer brugeren.

Tilstand 2: Standard med nattelys
Når denne tilstand er aktiveret, forbliver lysene på Roca Inspira tændt dagligt i 8 timer, og i de
resterende 16 timer forbliver den i standardtilstand.

Tilstand 3: Nattelys
Når denne tilstand er aktiveret, tændes lysene i Roca Inspira dagligt i 8 timer, og de forbliver
slukket i de resterende 16 timer.

Tilstand 4: Slået fra
Lysene er altid slukket.
Lystilstanden kan ændres ved hjælp af sidebetjeningen:
Tryk på tørre knappen på sidebetjeningen i 3 sekunder.
Et bip vil blive hørt, og lysene vil blinke
1 blink + 1 bip = tilstand 1
2 blinker + 2 bip = tilstand 2
og så videre.
Tryk efter hinanden på tørre knappen for at ændre tilstanden 1, 2, 3, 4 blink og 1, 2, 3, 4 bip
indtil du når den ønskede tilstand.
Lysene blinker 1, 2, 3 eller 4 gange, der angiver den valgte tilstand.
Med den valgte tilstand skal du trykke på stop knappen på sidebetjeningen eller
fjernbetjeningen for at huske indstillingen, eller vent et minut, og den sidst valgte tilstand vil
blive registreret.
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Lydløs tilstand
Roca Inspira giver mulighed for at dæmpe den lyd, den udsender, når du aktiverer
funktioner og indstillinger.
Tryk på knapperne tørring og stop samtidigt i 3 sekunder på sidepanelet, for at opnå
lydløs tilstand.

Gå tilbage til standardindstillinger
Hvis du vil vende tilbage til standardindstillingerne, skal du trykke på knapperne tørring
og stop på fjernbetjeningen samtidigt i 5 sekunder.
Alle tidligere ændrede værdier vil blive slettet, og Roca Inspira vil have sine standardindstillinger:
•
Medium vand og tørretemperatur.
•
Medium tryk.
•
Midterste position.
•
Lystilstand 1 (standard).
•
Det vil også udføre en selv kalibreringstest, hvor vandet strømmer ud af dysen i 2 minutter.
•
Stille tilstand er de-aktiveret.
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Sluk / Genopstart af produktet
Sluk Roca Inspira, tryk stopknappen ind i 3 sekunder på sidebetjeningen.

For at gen-aktivere Roca Inspira, tryk på stopknappen på sidebetjeningen.
Fra det øjeblik vil enheden udfører en selv-kalibrering i 2 minutter; i denne periode
strømmer vandet ud af dysen.
Du må ikke afbryde forbindelsen til enheden under denne proces.

Genopstart
Når du slukker/tænder dit toilet, som beskrevet ovenover, laver du samtidig en
genopstart af dit toilet.
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Rengøring og vedligeholdelse
Generel rengøring
Rengøring af fjernbetjeningen
Rengør det forsigtigt med en våd klud.
Er fjernbetjeningen meget snavset, kan du bruge fortyndet neutralt
rengøringsmiddel.
Tag ikke dækslet til batterierne ud under rengøringen.
Rengøring af enheden
Rengør ydersiden af enheden med forsigtighed med en våd klud.
Vigtigt:
1. Brug ikke aggressive produkter såsom afblegningsmiddel eller ammoniak.
2. Brug neutrale produkter.
3. Hiv eller skub IKKE dysen. Fjern den forsigtigt (se punkt ”rengøring af dysen”)
4. Man må IKKE vaske toilet ved at overbruse det.
5. Man må IKKE tage bad på sit toilet pga. elektronik.
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Tilkobling af fjernbetjening med Roca
Inspira toilet
1. Sluk for strømmen på toilet.
2. Vent i 1 minut.
3. Tænd for strømmen på toilettet. – den laver nu en genopstart i 2 minutter.
Rør ikke ved toilettet mens.
1. Tryk på STOP KNAP og TØRRE KNAP på fjernbetjeningen på samme tid i 5 sekunder.
- Der lyder en bip lyd og fjernbetjening blinker = den er tilkoblet igen.

Tørre knap

Stop knap
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Rengøring af dysen/Udskiftning af dysen
Det anbefales at rengøre dysen ugentligt.
Der medfølger en ekstra dyse, hvor i der er 3 huller, for bedre vaskefunktion, så ledes
har du også en ekstra dyse.
For at rengøre/udskifte dyse, følg disse trin:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hold knappen, på toilettet, for vask bagtil, inde i ca. 3 sek.
Lyset blinker og der vil lyde et bip (hvis den ikke er indstillet til lydløs)
Dysen kommer frem uden at sprøjte vand.
Drej forsigtig dysen MOD uret.
Rengør dysen. Brug evt. en nål til at rense hullerne.
Rengør spidsen på vaskearm.
Påsæt dysen- drej MED uret.
Når du er færdig tryk på STOP knappen, og dysen køre ind på plads.- glemmes
dette, køre dysen selv ind efter 5 minutter.
Når den er inde renser den sig selv med vand.
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Afkalkning af dyse
Hullerne i dysen kan kalke til. Sker dette vil vandstyrken blive mindre og lysene i
fjernbetjeningen/sidepanel vil blinke 3 gange, for at signalerer, at dysen skal afkalkes.
Læg dysen i afkalkningsmiddel i ca. 1 time.
Prik evt. i hullerne med en nål eller lignende, for at få alt kalk ud.

1 time

Udskiftning af batterier i fjernbetjeningen
Batteritype er CR-2032
Vi anbefaler at udskifte begge
batterier på samme tid.
Fjernbetjeningen indikerer når
batteri skal udskiftes ved, at blinke
hurtigt, efter brug.
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Afmontering af låg og låg for rengøring
For at afmonterer låget, slå den lille lås op og vip låget op i højre side og skub til
venstre, som vist på billedet.
Modsat for at gen-monterer.

For at afmonterer sædet, slå den lille lås op og vip sædet op i venstre side og
skub mod højre.
Modsat for at gen-monterer.
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Vigtig!!
Hvis du kommer til at fjerne dæmperne, ved afmontering af sæde og låg, er
det vigtigt, at de bliver påsat korrekt igen, ellers kan man skade produktet.
Den hvide dæmper skal sidde i højre side.
Den grå dæmper skal sidde i venstre side.

V
Grå
H

•
•
•

Soft close sæde og låg.
Dæmperne i sædet og coveret giver en langsom og
stille lukning.
Tryk ikke ned på nogle af disse to dele med din
hånd, da dette kan ødelægge dæmperne.
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Hvid

Man må IKKE tage bad på toilettet,
da der er elektronik deri.

Må IKKE overbruses ved rengøring.
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Fejlsøgning
Problem

Mulig årsag

Løsning

Produktet svarer ikke når
man bruger sidebetjeningen

Produktet er slukket.
Stikket er frakoblet el. har
mistet forbindelsen

Tryk på stop knappen på
sidepanelet. Prøv at forbind
produktet igen.

Produktet svarer ikke når
man trykker på
fjernbetjeningen eller
lysene bliver ikke tændt på
fjernbetjeningen

Fjernbetjeningens batterier
er brugt op.
Batterierne i
fjernbetjeningen el. er
placeret ukorrekt

Udskift batterierne

Alle LED lysene blinker på
fjernbetjeningen

Batterierne i fjernbetjening
er ved at løbe tør for strøm

Udskift batterierne.

Produktet svarer ikke når
man trykker på
fjernbetjeningen og LED
lysene blinker ikke

Produktet er slukket.
Fjernbetjeningen er ikke
forbundet med toilettet.
(batterierne er nye og de er
placeret korrekt).

Forbind fjernbetjeningen
med toilettet.

Ingen funktioner bliver
aktiveret og et beep høres

Brugeren sidder ikke korrekt
på toilettet og sensoren
virker ikke.

Prøv ændre siddestilling på
toilet.
Evt. rejs dig op, sæt dig igen.

Vandtrykket er lavere end
normalt og LED lysene
blinker 3 gange hver 5.
sekunder

Dysen hvor vandet kommer
ud fra kan være tilstoppet
pga. kalk.

Afkalk dysehovedet
og genstart produktet

Vaskefunktionen stopper

Vasketiden på 2 minutter er
overskredet. Den infrarøde
sensor er holdt op med at
registrere brugeren.
Strømforsyningen fejler.

Dette er normalt. Aktiver
vaskefunktionen igen. Sid
korrekt ned. Genaktiver
vaskefunktionen.
Tjek at der er strøm på.

Sikre dig at batterierne er
placeret
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Fejlsøgning
Problem

Mulig årsag

Løsning

Vaskefunktionen stopper og
LED lysene blinker to gange
hver 5 sekund.

Der kommer ikke nok vand
igennem til toilettet.
Vandtilslutningen er lukket
eller der er generelt lukket
for vandet. Der løber ikke
nok vand igennem toilettet.
Filteret kan være blokeret.
Der kommer ikke nok vand
igennem toilettet.
Flexslangen er trykket ind
eller bøjet. Der kommer ikke
nok vand til toilettet uden
nogen specifik årsag.

Tjek at der er vand og
genstart produktet.

Vaskefunktionen stopper og
lysene blinker 4 el. 5 gange
hver 5. sekund

Dysehullerne kan være
tilstoppede pga. kalk eller
der kan være blokeret for
vandtilførslen

Afkalk dysehovedet og
genstart produktet.

Vaskefunktionen stopper og
lysene blinker 4 el. 5 gange
hver 5. sekund

Vandet bliver overdrevent
opvarmet

Genstart produktet.

Vaske vandet er ikke varmt

Vandet er justeret til rum
temperatur

Vandet er justeret til rum
temperatur

Vaske vandet er ikke varmt
og lysene blinker 6 gange
hvert 5. sekund.

Varmtvandsbeholderen
virker ikke

Genstart produktet.

Vaske vandet er ikke varmt
og lysene blinker 7 gange
hvert 5. sekund.

Temperatur sensorerne
virker ikke korrekt

Genstart produktet.
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Fejlsøgning
Problem

Mulig årsag

Løsning

Dysen vil ikke bevæge sig
baglæns

Strømforsyningen kan være
afbrudt. Dyse motoren har
tabt sin position.

Genopret strømforsyningen.
Dysen vil bevæge sig
baglæns automatisk.
Genstart produktet.

Tørringen stopper eller
tørring virker ikke

Den forudindstillede 3
minutters tørring er slut.
Den infrarøde sensor er
holdt op med at registrer en
bruger. Hvis man sidder for
langt fremme, så vil
produktet ikke registrer
brugeren længere.

Dette er normalt.
Genaktiver tørrefunktionen.
Sæt dig korrekt ned.
Genaktiver vaskefunktionen.

Temperaturen på tørre
funktionen er ikke varm nok

Temperaturen på tørre
funktionen er sat til stue
temperatur. Lufttørrer
funktionen virker ikke.

Indstil temperaturen på
fjernbetjeningen.

Sædet bevæger sig, når jeg
sætter mig ned

De bagerste beslag sidder
ikke stramt nok

Spænd de bagerste beslag
på sædet

Har du problemer som ikke
blev løst via denne guide, så
kontakt os på: 22 47 22 44
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Specifikationer
Specifikationer
Model

In-Wash INSPIRA

Strømforsyning

220-240V AC

Frekvens

50/60 Hz

Maks. Power input

1700W

Varme output
Varmluftstørring

Vand varmer
Varmluftstørring

1650 W
300 W

Temperatur interval

Service temperatur
Vand temperatur
Tørrings temperatur
Rum temperatur

10 grader / 30 grader
OFF / 33 / 36 / 39 grader
OFF / 40 / 50 / 60 grader
- 10 grader / + 60 grader

Vand tryk

0,05 Mpa / 0,9 Mpa
(0,5 bar – 9 bar)

Vask

Ladywash position
Anal position
Sikkerhedsenheder

0,45 – 0,55 – 0,65 l/min
0,65 – 0,75 – 0,85 l/min
Sikring og thermostat

Tørring

Fart ved lufttørring
Sikkerhedsenhed

8,5 m/s
sikring
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Specifikationer
Specifikationer
Længde på kabel

1,5 M

Fjernbetjening

Batterier: (CR2032) x 2
Radio frekvens (2,4 GHz)

Natlys

Ja

Energibesparelse

Automatisk intelligent
strømstyring

Størrelse på produktet

Væghængt model
Gulvstående model

L562xW385xH420 (mm)
L675xW385xH790 (mm)

Vægt på produktet

Væghængt model
Gulvstående model

31 kg
55 kg

Beskyttelse

IP X4

Energi forbrug i
sparetilstand

<0,7W
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Bortskaffelse af
elektronik og elektroniske produkter

NOTE:
Dette symbol og genbrugssystem er kun gældende i EU. Dette gælder IKKE i
resten af verdenen. Hos ROCA er vi engageret i at passe på miljøet. Vær venlig og
hjælp os med dette ved at bortskaffe dette produkt på en forsvarligvis, når den er
ved enden af sin produkt livscyklus. Dette for at forhindre dele af de elektroniske
elementer og udstyr, som kan skade det menneskelige helbred og miljøet.
Skraldespanden med krydset over vist over og på produktet, betyder at det ikke
skal smides ud sammen med andet husholdningsaffald. Når produktet når enden
af sin produkt livscyklus, så skal det indleveres på forsvarligvis på
genbrugsstationen.
På denne måde, så kan du samarbejde med os omkring at beskytte miljøet og
genbruge elektronisk affald og elektronisk udstyr. I modsat tilfælde, kan
administrative udgifter blive dig pålagt, hvis du ikke følger disse anvisninger i
forhold til korrekt bortskaffelse af produktet.
Brugte batterier skal fjernes og bortskaffes separat i de passende batteri
containere.
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