
Aparelho de Higiene Pessoal

Obrigado por adquirir este produto.

Solicitamos gentilmente que leia este manual de instruções 
operacionais atentamente.
  
Guarde este manual em local de fácil acesso.
  
Registre sua garantia.

Manual 
de instruções operacionais



Este produto foi feito apenas para uso em ambientes fechados.
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Leia todas as instruções operacionais antes da instalação.

Notas:
Este produto deve ser instalado de acordo com o manual.
Leia o manual cuidadosamente e instale o produto de forma adequada.
Guarde este manual em local de fácil acesso.
Não tente fazer a manutenção deste produto sozinho, pois isto pode anular a garantia.



PERIGO

ALERTA

pelo fabricante.

derrubado, danificado ou molhado.

produto sozinho pois isto pode anular a garantia.

funcionamento.



 Cuidados antes da instalação

Requisitos da fiação

Qualquer manutenção deve ser feita por um representante autorizado.

Este produto exige aterramento elétrico. Em caso de curto circuito, o aterramento reduz os riscos de choque elétrico 

provendo uma fiação de escape para a corrente elétrica. Este produto vem equipado com um cabo que possui fio e 

e plugue de aterramento.O plugue deve ser conectado a uma tomada devidamente instalada e aterrada.

Caso seja necessário consertar ou trocar o cabo ou o plugue, não conecte o fio terra a nenhum terminal com pino liso. 

O fio terra e o isolamento de fios que tem uma superficie externa verde, com ou sem listras amarelas.

Verifique com um eletricista qualificado ou técnico de manutenção caso não entenda as instruções ou caso tenha 

dúvidas se o aterramento foi realizado adequadamente.

Este produto deve ser usado em um circuito de 120V e possuir um plugue de aterramento como o da figura A. 

Um adaptador temporário, como visto nas figuras B e C, pode ser usado para conectar este plugue a uma tomada de 

dois pólos(conforme a figura B) caso uma tomada devidamente aterrada não esteja disponível. O adaptador temporário

deve ser utilizado somente até que uma tomada devidamente aterrada (figura A) possa ser instalada por um eletricista 

qualificado. A aba verde, o fixador e o fio do adaptador devem estar conectados a um aterramento permanente, como

uma caixa de tomada aterrada apropriadamente. Sempre que utilizado, o adaptador deve ser fixado com um parafuso.

Caso seja necessário usar uma extensão, use somente cabo de extensão de três fios, que tenha plugue de aterramento de 

três pinos e um receptáculo com três encaixes, que se adapte ao plugue do produto.Substitua ou repare os cabos danificados. 

Pilha do controle remoto: AAA(1.5V), 3EA

O uso impróprio do plugue de aterramento pode resultar em choque elétrico.

INSTRUÇÕES DE ATERRAMENTO ELÉTRICO

PERIGO

tomada

com fio terra

adaptador

parafuso

aba para parafuso 

de aterramento

CUIDADO
EXISTE RISCO DE EXPLOSÃO CASO O TIPO DE PILHA ESTEJA INCORRETO
DESCARTE PILHAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES

tomada aterrada

plugue de aterramento



Identificação

Aparelho

Desodorizador

Tampa

Etiqueta de atenção

Filtro desodorizador

Ducha higiênica
Ducha higiênica feminina

Sensor de presença

Proteção contra respingos
Assento aquecido
Secador com raio 
infravermelho

Cabo de energia

Painel de controle

Parafuso de montagem (2pcs) Mangueira de abastecimento 
de água (2pcs)

Calço extra

Válvula T
Guia de parafuso (2pcs)

Controle Remoto Suporte

Parafuso (2pcs)

Pilha (AAA X 3pcs)

Bucha
(2pcs)

Placa de montagem

Filtro purificador

Manual de Instruções

Filtro desodorizador
(instalado na unidade)

Espaçador (2pcs)

Arruela (2pcs)

 Porca (2pcs)

3/8   porca extra

Painel de controle lateral extra

Acessórios

O filtro purificador de  água é opcional.

Aparelho de Higiene Pessoal

Obrigado por adquirir este produto.

Solicitamos gentilmente que leia este manual de instruções 
operacionais atentamente.
  
Guarde este manual em local de fácil acesso.
  
Registre sua garantia.

Manual 
de instruções operacionais



Informação de segurança (Perigo)

PERIGO
Siga as instruções básicas de segurança a 

fim de garantir o uso seguro de seu produto

Não obstrua a saída do 

secador de ar quente.
Não jogar objetos inflamáveis

dentro do vaso sanitário

Deve ser instalado fio terra 

ou tomada aterrada.

Não use tomadas elétricas 

frouxas ou danificadas.

Não lave este produto com água.

NECESSÁRIO

PROIBIDO

NÃO LAVAR ATERRAMENTO

NÃO FUME

Indica proibição do uso do produto.

A obstrução da saída com qualquer 
objeto pode resultar em incêndio.

Isto pode resultar em incêndio ou choque elétrico. Caso o aterramento seja ignorado, pode resultar 
em curto circuito ou mau funcionamento.
Se nenhum plugue de aterramento for usado, 
certifique-se de instalar um fio terra.

Isto pode resultar em incêndio

A obstrução da saída com as 
mãos pode resultar em ferimentos.

Indica um passo necessário no uso deste produto.

Proibido

Isto pode resultar em curto circuito, 
eletrocutamento ou incêndio.

Não fumar Não desmonte

Aterramento

Necessário

Significado dos símbolos

Não lavar

Não manuseiar com 
as mãos molhadas



PERIGO Siga as instruções básicas de segurança a fim 
de garantir o uso seguro de seu produto.

Não use vários aparelhos em 
uma extensão.

Ligue e desligue corretamente.

Desligue da tomada caso apresente 
mal cheiro ou ruídos

Não usar quando o assento ou a 
tampa estiverem desmontados.

Não desmonte, conserte ou 
modifique este aparelho. Use somente água potável 

PROIBIDO

PROIBIDO

NECESSÁRIONÃO 
DESMONTAR

NÃO USE MÃOS
MOLHADAS

NÃO 
DESMONTAR

Isto pode resultar em incêndio ou danificação.

Certifique-se de usar uma tomada limpa e seca.

Não use uma tomada danificada ou frouxa.

Não ligue ou desligue o plugue 
com as mãos molhadas.

Não puxe o cabo quando for desligar 
o produto. Puxe pelo plugue.

Isto pode resultar em choque elétrico 

devido a alta tensão.

Desligue imediatamente.

Contate o local onde o produto foi comprado.

Isto pode resultar em incêndio ou choque elétrico. O uso de água não potável pode causar 

irritação ou lesões na pele.



Informação de segurança(alerta)

Alerta
Siga as instruções básicas de segurança a fim

de garantir o uso seguro de seu produto

Não ficar em pé e não colocar

objetos pesados em cima 

deste aparelho.

Não force o fechamento da tampa.

Não sente ou encoste-se na tampa 

ou no painel de controle.

Retire da tomada em caso 

de trovão e raio.

Não respingue urina nos jatos ou 

na saída de ar quente do secador.

Desligue e retire da tomada quando

 não for usar por longos periodos.

PROIBIDO

PROIBIDO

Isto pode danificar o aparelho.
Isto pode causar mau funcionamento.

Isto pode causar mau funcionamento 
ou rompimento.

Isto pode resultar em mau odor 
ou falha no sistema.

Para evitar lesões,não pise na tampa, no 
assento ou no painel de controle.

NECESSÁRIO

NECESSÁRIO

NECESSÁRIO NECESSÁRIO



Alerta
Siga as instruções básicas de segurança a fim 

de garantir o uso seguro de seu produto

PROIBIDO

PROIBIDO PROIBIDO

Não puxe a mangueira de água.

Usar este aparelho somente

no banheiro.

Uso impróprio

Não coloque vasos, copos d’água ou

outros materiais sobre este aparelho.
Atenção para queimaduras 

Use a temperatura baixa para 

crianças e pessoas com deficiência.

Fraco Médio Forte

Retire da tomada quando for limpar.

Isto pode causar vazamento de água.

Caso contrário, pode resultar em incêndio,

 ferimentos ou choque elétrico.

somente banheiro

Caso contrário, pode resultar em incêndio

ou choque elétrico.

Sentar por longos periodos no assento aquecido 

pode resultar em queimaduras de primeiro grau.

O uso da temperatura alta pode

 causar queimaduras.

Em caso de queimaduras de primeiro grau, 

procure um médico imediatamente.

É necessária supervisão quando utilizado:

- Por crianças,idosos, pacientes de hospital 

ou pessoas que não consigam controlar a 

temperatura do assento.

- Usuários de pilulas para dormir ou pessoas 

que estejam sob efeito de medicamentos que

causem sonolência.

-Pessoas cansadas ou sob influência de álcool 

que podem vir a dormir sentadas neste aparelho.

NECESSÁRIO

NECESSÁRIO NECESSÁRIO



Como usar

Cuidados
Cuidado para não derrubar o controle remoto na água. Isto pode causar mau funcionamento.
Todas as funções estarão em funcionamento quando o assento estiver ocupado, exceto a função limpeza dos jatos.
Antes de usar, certifique-se de que o tanque de água esteja completamente cheio.

Parar

Ducha

Feminino

Secador

IIP

Infantil

(raio infravermelho)

(pulsação de impulso intensivo)

Pressione “parar” para interromper uma operação.

Todas as operações serão interrompidas automaticamente 

quando o usuário se levantar.

Pressione “feminino” para usar a ducha higiênica feminina.Essa 

função irá parar automaticamente em 60 segundos.

Pressione novamente para ativar a função oscilante. O jato se 

move para frente e para trás atingindo uma área mais ampla.

Pressione novamente para interromper a função oscilante.

Pressione “secador” depois de “ducha” ou “feminino”.Ar quente

será liberado por 3 minutos.

Para alterar a força do ar , pressione novamente o botão.

Pressione “IIP”para facilitar a evacuação. Pulsação intensiva 

de água auxilia na defecação.

Essa função irá parar automaticamente em 60 segundos.

Pressione “IIP” novamente para mudar o modo de pulsação.

Pressione “infantil” para que todas as funções sejam aplicadas.

Função automática:1 min. de função oscilante,3 mi. de secador, 

nível 1 de pressão da água e nível 5 da posição do jato.

Este aparelho deve ser usado sob supervisão de um adulto.

Pressione “ducha” para usar a ducha higiênica. Essa função irá

parar automaticamente em 60 segundos.

Pressione novamente para ativar a função oscilante. O jato se 

move para frente e para trás atingindo uma área mais ampla.

Pressione novamente para interromper a função oscilante.

Gaseificado

Horas

Secador (Forte/FRaco)

Ducha

Feminino

Secador

Modo econômico

Temperatura da água

Temperatura do assento

Pressão do jato de água

Temperatura do secador

Forte / Fraco

Assento

Água aquecida

Gaseificado

Pressão da água / Temperatura do secador

Auto

Pressione “gaseificado” p/ usar o spray aerado de água. Um spray 

suave e delicado, porém forte, economizará o consumo de água.

Pressione novamente para interromper esta função.

A função “ducha” está sempre em funcionamento.

A pressão da água pode ser ajustado até 5 níveis.

A temperatura do secador pode ser ajustado até 5 níveis.

Ambos os níveis serão reiniciados no nível 3 após cada uso.

Durante a operação “ducha” pressione “auto”. Ducha higiênica, 

oscilação e secador irão operar por 20 segundos cada,

consecutivamente.

Para a função feminino, pressionar “feminino” e “auto”

Pressione “massagem”,o jato de água terá efeitos massageadores.

Pressione novamente para interromper esta função.

A posição do jato pode ser ajustada pressionando o botão 

“Frente / Trás”.

A posição será reiniciada no nível 3 após cada uso.

Quando ligado na tomada inicialmente, os jatos de ducha higiênica 

sairão uma vez.

Pressione “econômico” para ativar a função economia de energia.

O aparelho entrará em modo econômico 1h depois de ser usado.

No modo econômico, a temperatura da água e do assento serão 

mantidas a 30 graus celsius. Um sinal de economia (lâmpada)

luz verde aparecerá no painel.

Quando o aparelho estiver ocupado durante o modo econômico, 

a temperatura retornará aos ajustes originais e voltará ao modo 

econômico 1 hora depois de ser usado.

Pressione novamente para interromper esta função. Uma luz 

vermelha aparecerá no painel.

Massagem

Posição do jato

Econômico

Infantil

Ducha Feminino

PARAR

Oscilação

Massagem EconômicoPosição

dos jatos

Secador

Oscilacão

Gaseificado



Água Assento Limpeza Horas

Secador

Ducha Feminino
Oscilação Oscilação

Infantil Gaseificado

PARAR

Não dobre, puxe ou empurre o jato da ducha com força excessiva. Isto pode danificá-lo.

A temperatura da água e do assento é ajustável.

Pressione “ducha’’ para limpar o jato manualmente enquanto não 
estiver usando o assento. O jato da ducha higiênica sairá.
Pressione novamente. O jato voltará a posição anterior e o jato 
da ducha feminina sairá.
Pressione “parar” para retornar o jato ao modo de espera.

Esta função é útil em banheiros públicos onde mais de uma unidade deste aparelho 
estiver instalada.
Para prevenir interferência entre os aparelhos,a unidade principal e o controle remoto 
devem ser configurados com o mesmo ID.
Caso seja apenas uma unidade no banheiro, não há necessidade de configurar o ID.
O ID inicial da unidade e do controle remoto e “0” 
Existem 16 opções de ID (0~15)

Pressione “energia / feminino” enquanto liga o aparelho.A unidade principal apitará por 
5 segundos.O ID estará pronto para ser configurado.
O ID será mudado gradualmente pressionando-se “ducha / parar”.
ex) se “ducha / parar” for pressionado 3 vezes,o ID da unidade principal será 3.
Pressione “energia/feminino” para configurar o ID,o aparelho voltará ao modo de espera.

Se o ID e do controle remoto e do aparelho forem diferentes, o aparelho não funcionará.
Certifique-se de que ambos estejam configurados com o mesmo ID.
O ID será reiniciado                 se o aparelho for desligado ou a pilha do controle remoto for
trocada.

Pressione “parar” por 5 segundos e             aparecerá na tela.
Pressione           até que seu ID apareça na tela.(00~15)
Pressione “parar” novamente para configurar seu ID, e a tela voltará ao modo de espera.

O horário do controle remoto é mostrado no modo 24 horas.
Pressione “horas” uma vez e use as setas           p/ ajustar as horas.

O desodorizador funcionará automaticamente enquanto o aparelho
estiver em uso (máx. 20 minutos)
O desodorizador irá parar 60 segundos após seu último uso.

Este aparelho limpa o jato da ducha higiênica automaticamente 
antes e após cada uso.

Este aparelho possui um sistema de auto diagnóstico. Sempre 
que detectar um problema,o LED da energia acenderá.
Neste caso, tire da tomada e entre em contato com a manutenção 
imediatamente.

Use o painel de controle lateral extra quando o controle remoto 
estiver danificado ou sem pilhas.
Não use itens afiados para apertar os botões.
Para desligar o aparelho, pressione “energia / feminino” quando
não estiver usando o assento.

Pressione “horas” duas vezes e use as setas              p/ ajustar os 
minutos.
O horário será reajustado para (00:00) em caso de troca da pilha.

São quatro níveis: temperatura ambiente, baixa, média e alta.

Ajuste de temperatura (água / assento)

Limpeza dos jatos

Ajuste de horário

Desodorizador automático

Auto limpante

Sistema de auto diagnóstico

Painel de controle lateral extra Ducha Parar Energia Feminino

Identificação

Como configurar o ID
Controle remoto

No aparelho

Nota



P
arar

D
u

ch
a

Fem
in

in
o

Autom
ático

Gaseificado
M

assagem
Infantil

Secad
o

r

O
scilação

O
scilação

D
eso

d
o

rizad
o

r

Posição do Jato

Á
gua / Secador

Frente
Temperatura

d’água

Temperatura
Assento

Trás

Forte
Fraco

En
erg

ia
Econôm

ico

Cuidado para não derrubar água no painel de controle. Isto pode causar mau funcionamento.

Como usar

Parar

Ducha

Secador (raio infravermelho)

Infantil

Automático

Auto-limpante

Sistema de auto diagnóstico

(pulsação de impulso intensivo)

Feminino

Cuidados

Antes de usar, certifique-se de que o tanque de água esteja completamente cheio.

Todas as funções estarão em funcionamento quando o assento estiver ocupado, exceto a
função limpeza dos jatos.

Pressione “parar” para interromper uma operação.

Pressione novamente para interromper a função oscilante.

Para alterar a força do secador, pressione o botão novamente.

Pressione novamente para interromper a função oscilante.

Pressione “ducha” para usar a ducha higiênica. Essa função irá 
parar automaticamente em 60 segundos.

Pressione “secador” depois de “ducha” e “feminino”. Ar quente 
(raios infravermelhos ) será liberado por 3 minutos.

Pressione “IIP”para facilitar a evacuação. Pulsação intensiva de 
água facilita na defecação. 
Após 60 segundos a função é interrompida automaticamente.
Pressione “IIP” novamente para mudar o modo de pulsação.

Pressione “Infantil” para que todas as funções sejam aplicadas. 

Este aparelho limpa o jato da ducha higiênica automaticamente 
antes e após cada uso.

Este aparelho possui um sistema de auto diagnóstico. Sempre 
que detectar um problema, o LED da energia acenderá.
Neste caso, tire da tomada e entre em contato com a 
manutenção imediatamente.

Pressione “automático” durante a operação “ducha”.Ducha 
higiênica, oscilação e secador irão operar por 20 segundos cada,
consecutivamente.

Este aparelho deve ser usado sob supervisão de um adulto.

Para a função feminino, pressionar “feminino” e “automático”

Função automática:1 min. de função oscilante,3 mi. de secador, 
nivel 1 de pressão da água e nivel 5 da posição da ducha.

Pressione “feminino” para usar a ducha higiênica feminina.
Essa função irá parar automaticamente em 60 segundos.
Pressione novamente para ativar a função oscilante. A ducha se
move para frente e para trás atingindo uma área mais ampla.

Pressione novamente para ativar a função oscilante. A ducha se
move para frente e para trás atingindo uma área mais ampla.

Todas as operações serão interrompidas quando o usuário 
se levantar.

Gaseificado

Massagem

Desodorizador automático

Posicão do jato

Pressão da água / Temperatura do secador

Ajuste de temperatura (água / assento)

Econômico

Pressione “gaseificado” p/ usar o spray aerado de água. Um spray 
suave e delicado, porém forte, economizará o consumo de água.
Pressione novamente para interromper esta função.

Pressione “massagem”,o jato de água terá efeitos massageadores.

O desodorizador funcionará automaticamente enquanto o 
aparelho estiver em uso.(máximo 20 min.)

A posição do jato pode ser ajustada pressionando o botão
 “Frente /Trás”.
A posição será reiniciada no nivel 3 após cada uso.

 A pressão da água pode ser ajustado até 5 níveis.

 A temperatura da água e do assento é ajustável.

 Pressione “econômico” para ativar a função economia de energia. 
O aparelho entrará em modo econômico 1h depois de ser usado.
No modo econômico, a temperatura da água e do assento serão 
mantidas a 30 graus celsius. Um sinal de economia (lâmpada) 
luz verde aparecerá no painel.
Quando o aparelho estiver ocupado durante o modo econômico,
a temperatura retornará aos ajustes originais e voltará ao modo 
econômico 1 hora depois de ser usado.
Pressione novamente para interromper esta função. Uma luz 
vermelha aparecerá no painel.

Quando ligado na tomada inicialmente, os jatos de ducha higiênica 
sairão uma vez.

 São quatro níveis: temperatura ambiente, baixa, média e alta.

 A temperatura do secador pode ser ajustado até 5 níveis.
 Ambos os níveis serão reiniciados no nivel 3 após cada uso.

O desodorizador irá parar 60 segundos após seu último uso.

Pressione novamente para interromper esta função.

A função “ducha” está sempre em funcionamento.



Atenção

Como limpar

Limpeza do jato

Manutenção do filtro

Limpeza externa

Certifique-se de que o sensor do assento se econtra desativado
(não sentando no assento ou não colocando as mãos no sensor)

Pressione “frente” para liberar a Ducha para limpeza.
 Pressione “trás” para liberar o jato feminino.

Não recolha os jatos sem a ponta. Isto resultará em mau funcionamento.

Cuidado para não perder as pontas e não modificar nada.

Limpe a parte externa regularmente com um tecido macio ou esponja, ou umedeça com detergente neutro.

Solte a tampa.
Puxe a dobradiça da esquerda para cima e para o lado esquerdo.
Solte a dobradiça direita. (Cuidado para não prender os dedos)

Não use produtos de limpeza que não sejam apropriados para limpar 
assentos sanitários.(produtos para vasos sanitários , limpeza do 
lar , alvejantes , benzina , solventes , cresóis , etc.)

Não dobre, puxe ou empurre o jato com força excessiva. Use 
uma escova de dente ou um tecido macio para limpar os jatos.
 Pressione “parar” e o jato voltará ao modo de espera. Para 
limpezas mais detalhadas, desligue da tomada como precaução.

Não dobre, puxe ou empurre o jato com força excessiva. Isto pode danificá-lo. 

Este aparelho não funcionará corretamente caso o filtro estiver entupido.

(Ducha)     (Feminino)
Ponta do jato

Certifique-se de limpar o filtro regularmente.

Certifique-se de usar o botão “limpeza” do controle remoto.

Tanque de água

Filtro purificador de água

Mangueira de água

Porca

Filtro

Válvula

Feche a válvula girando no sentido horário.
Solte a rosca da mangueira.
Limpe o filtro com uma escova pequena.
Recoloque a rosca.
Abra a válvula girando no sentido anti-horário.

Produto para
vaso sanitário

Solventes
Benzina Inseticidas Lixa



Manutenção

Drenagem da água

Prevenção contra congelamento

Tire o fio da tomada. Feche a válvula.

Solte os parafusos.

Certificar se o fio está devidamente
conectado a tomada

Ajuste a temperatura da água para baixo ou médio. 
(A eficiência térmica do tanque de água pode prevenir congelamento.)

Caso não vá usar o aparelho por longos periodos durante o inverno, 
desligue e drene toda a água do tanque e dos canos.

Aperte a válvula de drenagem e instale o aparelho

Apoie o aparelho e drene toda a água soltando 
a válvula de drenagem. 
(Cuidado para não perdê-la.)

Caso contrário pode resultar em incêndio.

    Caso não haja sistema de aquecimento no banheiro, enrole os canos com tecido ou outros materiais.

Verifique o método de drenagem.

Válvula de drenagem

Verifique o método de instalação.

Verifique o método operacional para usar este aparelho novamente.

-  quando não for utilizar por longos periodos



Como instalar

Não ligue na tomada até que a instalação esteja finalizada.

Caso necessite de manutenção elétrica, contate um eletricista qualificado ou um técnico em manutenção.

Caso contrário pode resultar em danos.
Atenção

Remova o assento e a tampa anterior
Remova as porcas, arruelas, espaçadores e parafusos do assento.
Remova o assento, a tampa e os parafusos.
Guarde-os caso for usá-los novamente.

Instalação do aparelho

Instalação Tamanho do vaso (frente alongada & arredondada)

Sensor de presença

Como montar a placa

Como encaixar e retirar o aparelho

Coloque as placas e os guias de parafuso

sobre cada orificio. Insira os parafusos entre

os orificios e a placa e deslize os espaçadores 

e arruelas em volta dos parafusos.

As dimensões do vaso devem estar dentro

das mostradas abaixo. Não instale este aparelho 

em um vaso fora dos requisitos dimensionais.

Este aparelho é equipado com sensor de presença.

O aparelho não funcionará a menos que o assento

esteja ocupado.

Placa de montagem

Sensor de presença

Assento

Parafuso

Espaçador

Guia

PorcaArruela

Encaixe a unidade até 

ouvir um clique

Puxe para cima e para a frente.

Acima de

Parede Parede

Acima de

Acima de

Acima de

Acima de



Instalação do controle remoto

Como inserir pilhas

Como instalar o suporte do controle remoto

Posição recomendada para instalação

Imã

Imã

Imã

Controle

Remoto

Abra a do tampa controle remoto e insira 3 pilhas AAA no compartimento.

Mantenha o controle remoto no suporte para 

evitar dano por queda.

Verifique se a tela está funcionando normalmente.

Verifique se o controle remoto funciona normalmente enquanto o assento está ocupado.

Instale o suporte do controle remoto na parede como mostra a figura abaixo.

Precauções para prevenir rompimento e vazamento das pilhas.

Utilize a fita adesiva duplaface Utilize parafuso com bucha

Use 3 pilhas  AAA e não use pilhas recarregáveis.

Não utilize pilhas usadas juntamente com novas e utilize somente o mesmo tipo de pilhas.

Certifique de que as pilhas estejam inseridas na posição correta.

Remova as pilhas caso o controle remoto não for ser utilizado por longos periodos.

O LCD podera piscar ou desaparecer se as pilhas estiverem descarregadas. Substitua por novas imediatamente.

Configurações (horário, modo econômico) serão perdidas quando as pilhas forem substituidas.



Conectando a mangueira de água 

Teste operacional

Feche a válvula girando no sentido horário

Dê a descarga até que o tanque de água esvazie completamente.

Remova a mangueira de abastecimento do tanque.

Instale a válvula direcional de fluxo T sobre a válvula.

Abra a válvula girando no sentido anti-horário.

Verifique se não há vazamento.

Abra a válvula e verifique se não há vazamento.

Ligue o fio na tomada.

Pressione “ feminino” ou “ducha” e o tanque se encherá de água em 2 minutos.

Após completo,emitirá um sinal de aviso.

Cubra o vaso com filme plástico para prevenir esguichos de água para fora do vaso sanitário. 

Verifique todas as funções descritas neste manual.

Conecte uma mangueira na válvula T ao tanque de água. 

Conecte outra mangueira na válvula T ao aparelho.

Conecte o filtro purificador de água a válvula T. Abra a válvula por 

30 segundos para remover quaisquer substâncias flutuantes do 

filtro ( somente caso o filtro esteja instalado).

Tanque de água

Filtro purificador de água
ao aparelho

Porca

Aparelho

O filtro purificador de  água é opcional.

Preparação

Checagem das funções

Há possibilidade da água que esta no tanque sair enquanto é aquecida.



Antes de contatar a manutenção

Especificações

Problema Possível causa Solução

Não funciona

Água não sai

Vazamento

Assento, água ou ar 

não aquecem

Existe interrupção na tomada? Verifique se o fio está danificado ou se há falha no disjuntor.

Aperte novamente o botão de temperatura.

Desligue o do modo econômico.

O fio esta desligado? Ligue o fio corretamente.

Você está sentado corretamente?

A válvula está fechada?

O filtro está entupido?

Os jatos estão entupidos?

O filtro purificador está entupido?

O botão de temperatura está desligado?

O aparelho se encontra em modo econômico

e a temperatura do ambiente está muito fria?

Verifique se as mangueiras estão bem apertadas. Caso persista o vazamento , contatar o fornecedor.

Sente-se corretamente.

Verifique se há vazamento de água.

Limpe o filtro.

Limpe os jatos.

Troque o filtro.

Item

Energia

Caracte-

rísticas

Secador

Método desodorizador

Comprimento do cabo

Dimensões

Peso

Pressão recomendada para o abastecimento de água: 0.1MPa~0.69MPa

A pressão mínima disponível é de 0.08MPa~0.1MPa, entretanto, abaixo de 0.1MPa, a pressão do jato de água pode

não ser forte o suficiente.

Disjuntor

Filtro catalizador

Assento

aquecido

Tipo de conexão

Temperatura ambiente

Temperatura ambiente

Temperatura ambiente

Fusível térmico , termostato , interruptor de flutuação

Fusível térmico 

Fusível térmico 

Dentro

Pressão da água

Lavagem posterior

Lavagem feminino

Capacidade do tanque

Capacidade de aquecimento

Temperatura do assento

Capacidade de aquecimento

Capacidade de aquecimento

Dispositivos de segurança

Dispositivos de segurança

Dispositivos de segurança

Temperatura da água

Temperatura do ar

Direto do ponto de águaAbastecimento

de água



GARANTIA
Garantia limitada do aparelho de higiene pessoal USPA

A USPA garante seus produtos contra defeitos de material e de fabricação durante o uso normal quando instalados 
e submetidos a manutenção adequada, por um periodo de um (1) ano a partir da data da compra. Esta garantia 
limitada é estendida apenas ao COMPRADOR ORIGINAL.
As obrigações da USPA sob esta garantia estão limitadas a reparos, substituições ou outros ajustes apropriados, 
a critério da USPA, de peças que apresentem defeitos durante o uso normal, contanto que tais produtos tenham 
sido instalados e usados de acordo com as instruções. A USPA se reserva o direito de realizar inspeções conforme 
necessário para determinar a causa do defeito. A USPA não cobrará pela mão de obra ou por peças relacionadas a
reparos ou substituições. A USPA não é responsável pelo custo de remoção, devolução e/ou reinstalação dos produtos.
Esta garantia não se aplica aos seguintes itens:

Esta garantia concede ao comprador direitos legais especificos.

Para informações de garantia ou manutenção, contate o fornecedor ou a USPA.

Esta garantia limitada é estendida apenas ao comprador original. Para acionar a garantia,preencha o formulário abaixo.

ATENÇÃO: A USPA não é responsável por qualquer defeito ou dano a este produto e seus compenentes causado 
por produtos de limpeza contendo cloro (hipoclorito de cálcio).

NOTA: O uso de alta concentração de cloro ou produtos a base de cloro pode danificar seriamente os acessórios. 
Esse dano pode causar vazamentos e outros problemas graves.

Para mais informações, entre em contato com o vendedor ou com a USPA.

Envie por correio, email ou fax para:
O local onde foi realizada a compra , primeiramente.

Ótimos produtos para uma vida saudável!

Data da compra Local de compra

Valor pagoFatura nº Número de série

Endereço Cidade Estado País CEP

Telefone

Esta garantia limitada é a unica oferecida ao consumidor. Reparos ou substituições conforme mencionadas serão 
aplicáveis somente ao comprador original. A USPA não se responsabiliza por perdas e gastos incidentais ou 
consequentes por custos de mão de obra ou custos de instalação, remoção ou consertos feitos por terceiros, ou qualquer
gasto não especificado acima. Exceto quanto a extensão proibida por lei aplicável, quaisquer garantias implícitas, 
incluindo a de comerciabilididade ou adequação para uso são expressamente limitadas enquanto durar esta garantia.

Danos ou perdas sofridos em desastres naturais como incêndios, terremotos, enchentes,tempestades, etc.
Danos ou perdas resultantes por uso excessivo, uso indevido, abuso, negligência ou manutenção inadequada.
Danos ou perdas resultantes de instalação, remoção, reparos ou modificação inadequados.
Danos ou perdas resultantes de sedimentos ou corpos estranhos contidos em seu sistema hidráulico

Caso o vendedor não oferecer assistência,   
FOREST KK do Brasil Ltda
Avenida Paulista, 726 -16ºandar , Workstation Privativa nº35
Bela Vista , São Paulo CEP:01310-910 
TEL: (11) 3192-3805
E-MAIL: contact@forestkk.com


