






7. Tensão elétrica: 127V, 60Hz.

9. Somente utilizar o conjunto de mangueiras fornecidas com o produto.



















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 min. 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
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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







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











Características Elétricas

4.4kg(9.7lbs) 4.2kg(9.25lbs)






