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Bezpečnostní pokyny


Zde uvedené pokyny slouží pro prevenci vašeho poranění či poškození produktu
Pozor! Následující pokyny jsou závazné. Jejich ignorování
může způsobit fyzické poranění a / nebo poškodit produkt.



Následující piktogramy důkladně prostudujte a mějte v patrnosti. Pomůže vám to předejít rizikům.
Varování: vyžaduje bedlivou pozornost uživatele
Absolutní zákaz: jednoduše znamená opravdu zákaz
Pokyn k dodržování: vyžaduje od uživatele dodržování tohoto pokynu
Uzemnění : znamená uzemnění pro prevenci zásahu elektrickým proudem

Netahejte příliš za šňůru

Nezakrývejte ventilační otvory

• Poškozený kabel může způsobit zkrat či požár

•

Absolutní
dodržování

Absolutní zákaz

Nezapojujte více spotřebičů do jedné
zásuvky

Chraňte spotřebič před vodou a vlhkostí
•

Vlhkost může způsobit zkrat či požár

•

Přehřátí je nebezpečné

Absolutní zákaz

Absolutní zákaz

Při manipulaci s přívodem proudu mějte
suché ruce
•

Jejich zakrytí může způsobit požár či popáleniny.

Nerozebírejte ani kryt, ani hlavní těleso
bidetu

Mokré ruce mohou způsobit zásah proudem!

• Uvnitř je vysoké napětí, které může způsobit
zásah proudem
• V případě poruchy
zavolejte opraváře

Nerozebírat

Nedotýkat se
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Při výskytu neobvyklého zápachu či zvuku
spotřebič odpojte

Vždy použije zásuvku se zemnícím kolíkem
pro prevenci zkratu či zásahu proudem
• Bez uzemnění riskujete úraz proudem nebo
rozbití bidetu

Absolutní
dodržování

Uzemnit

Nezavírejte víko silou
•

Zkontrolujte kvalitu vody

Můžete bidet poškodit

• Při použití vody s vyšším obsahem minerálů než
2,3 mmol/litr je nutné zajistit jejich separaci
• Na případné zanesení vodním kamenem či
minerálními usazeninami není možné
uplatňovat záruční opravy

Absolutní
dodržování

Absolutní zákaz

Hrubé zacházení může bidet poškodit
•
•
•

Nemačkejte tlačítka zbytečně velkou silou

Dosedejte na sedátko jemně
Nestoupejte na víko či sedátko
Nezatěžujte bidet předměty

•

Absolutní
dodržování

Můžete bidet poškodit

Absolutní zákaz

Ujistěte se, že jste bidet připojili
na studenou vodu

V případě delší nepřítomnosti bidet odpojte

• V případě připojení na teplou vodu může dojít
k požáru, rozbití bidetu či poškození filtru

Absolutní
dodržování

Absolutní
dodržování
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Studená
voda

Teplá
voda

Při bouřce bidet odpojte

Bidet používejte pouze v místech, kde
teplota neklesá pod O°C
• Zamrznutí vody může způsobit rozbití bidetu

Absolutní
dodržování

Absolutní
dodržování

Tento produkt je určen pouze pro použití
v koupelnách a na WC
•

Do bidetu nedávejte hořlaviny, plechovky,
odpad ani jiné nevhodné předměty

Nepoužívejte bidet pro jiné účely

• Mohou způsobit úraz elektrickým proudem

Absolutní zákaz

Absolutní zákaz

Pokud produkt nepracuje správně,
nepoužívejte ho

Pokud bidet čistíte či opravujete, odpojte
přívod elektřiny

• Mohlo by dojít k požáru či úrazu elektrickým
proudem
• Odpojte bidet a zavolejte servis

•

Mohlo by dojít k úrazu elektrický proudem

Absolutní
dodržování

Absolutní zákaz

Pro nemocné osoby a děti vždy nastavte
nízkou teplotu

Po dlouhé nepřítomnosti bidet použijte 2x
– 3x naprázdno

• Pomůžete předejít nepříjemným pocitům nebo
dokonce popálení

• Je to lepší z hygienických a sanitárních důvodů

Absolutní
dodržování

Absolutní zákaz
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Vlastnosti a použití
Čištění trysek

Dětský režim

Pro vyčištění trysek stiskněte tlačítko ČIŠTĚNÍ TRYSEK.
Pro ruční čištění toto tlačítko stiskněte dvakrát. Zasunutí
trysky provedete stiskem tlačítka STOP.

Tato funkce je pro pohodlí dětí. Automaticky se upraví
poloha trysky a tlak vody a spustí se následující
program: mytí – sušení – deodorizace* ve zkráceném
režimu. Na jedno stisknutí tlačítka DÍTĚ/AUTO.

Pohyb trysky pro důkladné omytí

Automatika

Snadný pohyb trysky umožňuje důkladné osprchování.

Automaticky budou postupně spuštěny tyto hlavní
funkce: mytí – sušení – deodorizace*. Po dvojitém
stisku tlačítka DÍTĚ/AUTO.

Odsávání pachů*

Senzor obsazení sedátka*

V našich bidetech naleznete deodorizér, který pomáhá
odstraňovat nepříjemný zápach. Díky tomu bude pobyt
na toaletě příjemnější.

Bidet reaguje na stisk tlačítek pouze tehdy, pokud je
sedátko obsazeno. Tím je zabráněno úniku vody
v případě nehody nebo dětské zvědavosti.

Sedací (sitz) koupel

Turbo

Můžete si užívat sedací koupel s „nekonečnou“ teplou
vodou.

Během používání funkcí OMYTÍ s nejvyšším tlakem
stisknutím tlačítka plus v sekci TLAK VODY na dvě
sekundy zvýšíte tlak na nastavení turbo.

Vyhřívané sedátko

Barevné kontrolky

Teplotu sedátka můžete nastavit ve čtyřech úrovních
(až do 42°C), což zaručuje příjemné použití i v zimě.

Tlačítka na ovládacím panelu používají barevné
kontrolky pro zobrazení nastavení.

Bublinkové mytí

Režim proti popálení *

Užijte si jemné, osvěžující, avšak důkladné omytí
s bublinkami vzduchu přimíchanými do vody.

Přednastavená teplota sedátka se automaticky sníží,
aby nedošlo k popálení uživatele.

Zabudovaná diagnostika

Čistící filtr

Produkt automaticky kontroluje správnou funkčnost
vestavěnou mikroprocesorovou diagnostikou.

Čistící filtr zbavuje vodu mechanických nečistot a chrání
tak bidet před poškozením. Nezměkčuje vodu!

Úspora energie

Elektronické zvuky (pípnutí) ještě ověřit

Funkce úspory energie sníží teplotu vyhřívaného
sedátka a teplotu vody v nádržce, pokud bidet není delší
dobu používán.

Při každém stisknutí tlačítka poskytnou zpětnou vazbu
tím, že pípnou. Funkci lze vypnout.

Tlumené dovírání sedátka/víka

Masáž

Sedátko i víko se zavírají jemně a plynule.

Jakmile během aktivního mytí stisknete znovu tlačítko
OMYTÍ/BIDET, spustíte oscilační masáž.

Nastavitelná poloha trysky

Aromatizace *

Nerezová tryska má elektronicky nastavitelnou polohu.

Díky dávkovači aromatu je Vaše toaleta se svěžím
vzduchem příjemnějším místem.

Sušení teplým vzduchem

Osvětlení mísy *

Po omytí následuje elegantní osušení. Pro snížení hluku
je použit stejnosměrný motor. Teplota vzduchu je
nastavitelná v osmi úrovních (až do 60°C).

Osvětlení mísy technologií LED se samo zapíná a vypíná
dle potřeby. Při obsazení sedátka se vypne vždy.

Funkce označené hvězdičkou * jsou dostupné pouze pro bidet Q-5500.

5

Základní popis bidetu a jeho funkcí

Přívodní kabel

Před připojením
zkontrolujte správné
napětí v zásuvce

Víko

Při používání zvednuto,
s plynulým zavíráním

Ovládací panel

Tlačítka pro ovládání bidetu a
kontrolky indikující nastavení
funkcí

Pojistka

Chcete-li bidet sejmout,
Je třeba pojistku stisknout

Zásuvka na aroma*
Zde vložte svou
oblíbenou vůni

Deodorizer*
Odsávací otvor

STOP

Senzor obsazení
sedáku *

Tlačítko STOP

Teplý vzduch

Bidetová tryska

Po omytí rychle osuší tělo

5 otvorů, pro dámskou
hygienu

Mycí tryska

Vyhřívané
sedátko

1 otvor, pro omytí po stolici

Tabulka dostupných funkcí
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Ovládací panel

OSVĚTLENÍ *

STOP

Osvětlení mísy technologií LED se
samo zapíná a vypíná dle potřeby. Při
obsazení sedátka se vypne vždy.

Pro zastavení běžících programů
a pro zapnutí či vypnutí bidetu

BIDET/POHYB
Pro dámskou hygienu. Po druhém
stisknutí spustí oscilační masáž –
tryska se pohybuje vpřed a vzad. Tlak
vody je nastavitelný v osmi úrovních
a teplota až do 40°C.

OMYTÍ/POHYB
Pro omytí po stolici. Po druhém
stisknutí spustí oscilační masáž –
tryska se pohybuje vpřed a vzad.
Tlak vody je nastavitelný v osmi
úrovních a teplota až do 40°C.

DEODORIZACE *

SUŠENÍ

Odsává pachy a aromatizuje
vzduch. Vypne se automaticky po
2½ minutách.

Spustí program sušení, který tělo
osuší teplým vzduchem. Délka
programu je 3 minuty. Teplota
vzduchu nastavitelná až do 60°C.

DÍTĚ/AUTO
Bidet sám spustí všechny
dostupné funkce (mytí – sušení –
deodorizace).
Dětský režim – parametry mytí
jsou přizpůsobeny dětem.
Pro dětský režim stiskněte
tlačítko jednou.
Pro automatický režim stiskněte
tlačítko dvakrát.

ČIŠTĚNÍ TRYSEK
Spustí program čištění trysek,
který trvá jednu minutu. Chceteli trysku vyčistit ručně, stiskněte
tlačítko podruhé. Tlačítkem STOP
trysku vrátíte zpět.

TLAK VODY/TEPLOTA
VZDUCHU

POLOHA TRYSKY
Elektronicky nastavitelná poloha
trysky tlačítky vpřed a vzad.

Během mytí nastavuje tlak vody v
osmi úrovních. Každá kontrolka
ukazuje dvě úrovně.
Během sušení nastavuje teplotu
vzduchu v osmi úrovních až do
60°C.
Je-li při mytí tlak vody na nejvyšší
úrovni, přidržením PLUS na dvě
sekundy zapnete program
TURBO.

TEPLOTA SEDÁTKA
Teplota sedátka je nastavitelná ve
čtyřech úrovních: pokojová
teplota, 34°C (MIN), 38°C (STŘ) a
42°C (MAX).

ÚSPORNÝ REŽIM

TEPLOTA VODY

Pro snížení spotřeby energie je
po jedné hodině nepoužívání
snížena teplota vody i sedáku o
9°C oproti nastavené hodnotě.

Teplota vody je nastavitelná ve
čtyřech úrovních: pokojová
teplota, 34°C (MIN), 37°C (STŘ) a
40°C (MAX)

7

ZÁKLADNÍ POKYNY
MYTÍ

MYTÍ



POHYB

MASÁŽ





Pro mytí po stolici stiskněte
tlačítko OMYTÍ

SUŠENÍ

BIDET

• Kapacita vodní nádržky je 1,0l.
• Teplota vody muže být nastavena ve čtyřech
úrovních
• Zhruba 3-5 minut trvá, než voda získá
nastavenou teplotu



KONEC

Pro dámskou hygienu stiskněte
tlačítko BIDET

Mycí program trvá, stejně jako u funkce OMYTÍ,
zhruba 50 sekund
• Byla-li nedávno vodní nádržka vyprázdněna, musí
se voda znovu ohřát
•

NEBO

POHYB

Během mytí či bidetování
stiskněte ještě jednou OMYTÍ či
BIDET

POLOHA
TRYSKY

Tryska se začne opakovaně pohybovat tam a zpět
a sprchuje tudíž na více místech pro pečlivé omytí.
• Opakované stisknutí tlačítka pohyb zastaví
•

•

Upravte polohu trysky stiskem
tlačítka POLOHA TRYSKY

Poloha trysky se upravuje tlačítkem VPŘED a VZAD.

nebo

SUŠENÍ

Po omytí stiskněte tlačítko
SUŠENÍ

DEODOR* Odstraňte případné pachy

Začne sušení teplým vzduchem. Po 3 minutách se
automaticky zastaví
• Otření toaletním papírem před zapnutím sušení
pomůže osušit tělo rychleji a uspoří elektrický
proud
•

Pozn.

•

Bidet začne odsávat nepříjemné pachy

Probíhající programy lze kdykoliv zastavit tlačítkem STOP.
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Popis ostatních komponent a obsahu balení
Ostatní komponenty

Výstupní otvor
deodorizéru *

Přívod vody

je připojen na přívodní hadici
nebo na vodní filtr

Pojistka
proti nechtěnému
uvolnění bidetu ze
základní desky

Vypouštěcí otvor
otevřete a zavřete za pomocí mince

Náplň aromatizéru *

Světlo *

Nasávácí otvor *
deodorizéru

Tip: potvrzjící pípnutí lze vypnout (nebo znovu zapnout) současným přidržením
tlačítek OMYTÍ a BIDET po dobu několika sekund.

Obsah balení
Základní deska (1)
Gumové kloboučky (2)
Rozdvojka
tvaru T (1)
Upevňovací šroub (2)
Matky (2)

Gumová montážní hadička
mezi rozdvojku a filtr (1)

Kolejničky (2)

Vodní filtr (1)

Pružná hadice mezi rozdvojku a
splachovací nádržku + těsnění (1)

Spojky (2)
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Postup při instalaci
PŘÍPRAVY


1
2
3

Abyste předešli škodám způsobeným nesprávnou instalací či poškození bidetu,
důrazně doporučujeme odbornou montáž vyškoleným technikem

Uzavřete přívod vody ke
splachovací nádržce
Splachovací
nádržka

Sundejte
stávající
sedátko

Odšroubujte matice držící
původní sedátko, sundejte
ho a uschovejte na
bezpečném místě

Položte základní desku na
záchodovou mísu. Na levou
i pravou stranu základní
desky položte kolejničky
pro šrouby (viz obr.)
Upevňovací šrouby prostrčte
skrz kolejničku, základní
desku a záchodovou mísu

Základní deska

Kolejnička

Pokud otvory v míse přesně
nepasují na šrouby, odstraňte
plastová žebra na základní
desce a upravte polohu
kolejniček
WC mísa
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Pomocí gumových kloboučků
a matek upevněte základní
desku

Pozn.

Gumový
klobouček
Matka

Kolejničky jsou nastavitelné na 140~200mm do šířky a 40mm do délky.
Matky zašroubujte ručně a dotáhněte klíčem.
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1
2
3
4
5
6
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PŘIPOJENÍ BIDETU
Zkontrolujte, že je vypnut přívod vody a
odpojte hadici ke splachovací nádržce
Z rohového ventilu
Hadici ke splachovací
nádržce odpojit

Připevněte rozdvojku tvaru T na rohový ventil
s přívodem vody. Ujistěte se, že přívod vody
k hadičce je otevřený – otáčením prstencem
na rozdvojce

Rozdvojka
tvaru T

Rohový
ventil

Propojte rozdvojku tvaru T a splachovací
nádržku přiloženou flexibilní hadicí, popřípadě
hadicí původní

Připojit hadici ke
splachovací nádržce
Zasunout
hadici pro bidet

Do bočního vývodu rozdvojky tvaru T
důkladně zasuňte montážní hadičku pro bidet
Nasaďte bidet na základní desku a zatlačte ho
směrem dozadu, dokud neuslyšíte cvaknutí

Spojka

Konec vodního filtru připevněte
přiloženou spojkou
Ujistěte se, že všechny čtyři podpůrné
nožičky sedátka plně dosedají na mísu

Propojte vodní filtr s přívodní trubicí na boku
bidetu. Vstupní spojku filtru propojte
montážní hadičkou s rozdvojkou tvaru T

Hadice
k bidetu
(volitelně)
Filtr
Rozdvojka
tvaru T
Hadice k bidetu

Pokud není dost místa pro filtr u bidetu,
přívodní hadice může být zatlačena do
přívodní trubice bidetu a potom propojena
s filtrem připojeným přímo k rozdvojce ve
tvaru T
Můžete též přívodní hadici rozdělit na dva
díly patřičných délek takto: přívodní trubice
v bidetu – první díl hadice – vodní filtr –
druhý díl hadice – rozdvojka tvaru T.
V tomto případě budou vsuvky použity na
obou koncích filtru, viz obrázek

Ujistěte se, že jste na všech důležitých místech
(např. u rozdvojky) použili těsnění
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Spojka

Druhý díl
hadice

Vodní filtr
Rozdvojka
tvaru T
První díl
hadice

Čištění a údržba
1. Zavřete přívod vody

Jak na čištění
2. Pro otírání používejte měkké houbičky
a neutrální čistící prostředky

3. Dvakrát stiskněte tlačítko ČIŠTĚNÍ
TRYSEK.
•
•

trysku vyčistěte kartáčkem
po vyčištění stiskněte tlačítko STOP

Nepoužívejte čistící prostředky založené na chlorovodíku či
benzenu ani hrubé houbičky

1. Odpojte přívod elektrické energie

Jak na údržbu a
demontáž
3. Stiskněte uvolňovací pojistku, vysuňte
těleso bidetu a vypusťte nádržku

2. Uzavřete přívod vody

Vodu z nádržky vypouštějte vždy, když
bidet nebude dlouho používán. Bidet
umístěte nad nádobu na vodu a
pomocí mince otevřete vypouštěcí
otvor

Vypouštěcí
otvor
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Prověřte před voláním do servisu
Problém
Vůbec nic
nefunguje

Zkontrolovat

Řešení

✔
✔

Je bidet připojen do zásuvky?
Není výpadek proudu?

•

Zapojte zástrčku do zásuvky

✔

Není vypnut centrální přívod vody?

•

✔
✔
✔
✔
✔

Není uzavřen přívodní rohový ventil?
Není uzavřena rozdvojka typu T?
Není ucpaná tryska?
Není ucpaný přívodní ventil?
Není nízký tlak vody?

•
•
•
•
•

Do obnovení dodávky vody nechte
bidet vypnutý
Otevřete rohový ventil
Zatočte prstýnkem na rozdvojce
Vyčistěte trysku
Vyčistěte čistící sítko ventilu
Zajistěte vyšší tlak vody

✔

Není nízký tlak v přívodu vody?

•

✔
✔

Není ucpaná tryska?
Není ucpaný filtr?

•
•

✔

Není vypnut ohřev vody?

•
•

✔

Není teplá voda vypotřebovaná?

✔

Není dlouho zapnuté sušení?

✔
✔

Jsou hadice dostatečně utaženy?
Použili jste při instalaci gumové
kloboučky?

•
•

Důkladně utáhněte všechny hadice
Proveďte instalaci dle návodu

Sušák
a vyhřívané
sedátko nejsou
dost teplé

✔

•

✔

Není vypnut ohřev vzduchu či
sedátka?
Je sedátko chladné?

Na dálkovém ovladači nastavte
vhodnou teplotu
Možná je to způsobeno aktivní funkcí
ÚSPORNÝ MÓD

Voda z trysky
vytéká
i po ukončení
mytí

✔

Vytéká voda ihned po ukončení mytí?

•

Probíhá automatické čištění trysky, jde
o korektní stav

✔

Funkce mytí, bidetu i sušení se
samovolně vypínají

•

✔

Změnil jsem teplotu vody, ale bidet
nereaguje

•

Každá tato funkce je nastavena tak, že
se po určité době sama vypne:
mytí a bidet: po 50 sekundách
sušení: po 3 minutách
Změna teploty vody není okamžitá,
bude chvíli trvat, než se voda ohřeje na
novou teplotu

Voda nesprchuje

Tlak sprchování
je příliš nízký

Voda není teplá

•

Uniká voda

•

Funkce

Zavřete ostatní kohoutky pro zajištění
vyššího tlaku vody
Vyčistěte trysku
Vyměňte čistící filtr
Nastavte teplotu vody na ovladači
Nádržka na teplou vodu má objem 1
litr. Vyčkejte, než se voda ohřeje, může
to trvat 3-5 minut
Během sušení je ohřev vody vypnutý,
po ukončení sušení se sám zapne

Vyjma zmíněných instrukcí a kroků údržby nemá bidet žádné části, které byste mohli sami
opravit. Vždy se v případě problémů obraťte na autorizovaný servis.
Tento výrobek je vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které lze recyklovat a znovu použít. Pokud
je k výrobku připojen symbol přeškrtnutého odpadkového koše, znamená to, že výrobek podléhá evropské
směrnici 2002/96/EC. Seznamte se s místním systémem likvidace elektrických a elektronických výrobků.
Postupujte podle místních předpisů a nelikvidujte staré výrobky společně s běžným domácím odpadem.
Správná likvidace starého výrobku pomáhá předcházet potenciálním negativním dopadům na životní
prostředí a lidské zdraví.
Nevyhazujte produkt do běžného odpadu.
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Specifikace
Název produktu

Elektronický bidet

Označení modelu

Q-5300, Q-5500

Zdroj energie

230V, 50Hz, střídavý proud

Příkon

1000W

Délka přívodního kabelu

170cm nebo více

Rozsah tlaku vody

50-750kPa

Typ přívodu vody

přímé připojení na vodovod

Ovládání přívodu vody

elektromagnetický ventil

Rozměry v milimetrech

480(š)x540(d)x174(v)

Hmotnost

cca 5,5kg

Pojistka

250V/7A

Kapacita nádržky na vodu

1 litr

Mytí

Sedátko

Sušení

Další

Ohřev vody

Minibojler

Mytí

Bublinkové mytí, spotřeba vody 800ml/min

Bidet

Bublinkové mytí, spotřeba vody 800ml/min

Možnosti

Omytí, oscilační masáž, turbo (možno i současně)

Tlak vodního proudu

Mikroprocesorově řízený, 8 úrovní pro mytí a bidet

Teplota vody

Nastavitelná ve 4 úrovních (pokojová, 34, 37, 40°C)

Poloha trysek

Elektronicky nastavitelná vpřed i vzad ve čtyřech úrovních

Příkon ohřívače

950W

Zabezpečení

Termistor (47°C), bimetalová pojistka (53°C), tepelná pojistka (77°C)

Teplota

Nastavitelná ve 4 úrovních (pokojová, 34, 38, 42°C)

Příkon ohřívače

45W

Plynulé dovírání

Olejový tlumič

Zabezpečení

Termistor, tepelná pojistka (77°C)

Teplota

Nastavitelná v osmi úrovních (pokojová,36,40,44,48,52,56,60°C)

Příkon sušiče

270W

Zabezpečení

Tepelná pojistka (153°C)

Větrák

Nízká hlučnost, silný proud vzduchu

Filtr

Vodní filtr proti mechanickým nečistotám s intervalem výměny 6 měsíců

Aromatizace

Aromatická náplň, vyměnitelná

Senzor obsazení sedátka Elektrostatický kondenzátorový
Osvětlení

LED

Materiál

ABS s antibakteriální úpravou

Příslušenství v balení

hadice pro bidet, hadice pro splachovací nádržku, rozdvojka tvaru T,
spojky, gumové kloboučky, základní deska, šrouby, matky, kolejničky,
vodní filtr

Tiskové chyby a změny parametrů či vlastností vyhrazeny.
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Prohlášení o shodě

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Výhradní autorizovaný dovozce pro oblast České republiky, Slovenské republiky a Polska:
WC KOMFORT s.r.o.
J. Jovkova 3263/25, 14300 Praha 4
IČ 24153915, DIČ CZ24153915
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze,
oddíl C, vložka č. 183601
Prohlašuje na svoji výlučnou zodpovědnost, že výrobek:
elektronický bidet pro osobní hygienu typ Q-5300 a Q-5500,
výrobce:
QUOSS CO., Ltd.
53-501, Geonji-ro, 250beon-gil, Seo-gu, Incheon, Korea
že výše uvedený výrobce potvrzuje, že tyto výrobky jsou ve shodě s ustanoveními směrnic
2006/95/ES a 2004/108/ES a splňuje požadavky následujících harmonizovaných norem:

ČSN EN 55014 Elektromagnetická kompatibilita
ČSN EN 60335 Elektromagnetická kompatibilita
ČSN EN 62233 Elektromagnetická kompatibilita
za předpokladu, že je nainstalován v souladu s výrobcem nebo jeho autorizovaným zástupcem
stanoveným návodem na jeho použití a instalaci a při dodržení bezpečnostních pokynů uvedených
v průvodní dokumentaci.

V Praze, dne 21.1.201 3

Ing. Lubor Kolář
jednatel
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Záruční list
Na elektronický bidet WC KOMFORT® Q-5300/Q-5500 poskytuje dodavatel záruku po dobu dvou let od data
prodeje. V průběhu této záruční doby dodavatel bezplatně odstraní závady na výrobku.
Tato záruka se nevztahuje na poškození, která vznikla nesprávným používáním, nedodržením provozních
pokynů uvedených v Příručce uživatele a neoprávněným zásahem do zařízení.

Výrobní číslo

Datum prodeje

Podpis a razítko dodavatele

Záruční podmínky

Záruka se vztahuje na vady způsobené chybou materiálu nebo chybou výroby. Nárok na záruku zaniká,
pokud výrobní číslo výrobku není shodné s číslem na záručním listu, je pozměněné, odstraněné nebo
nečitelné, pokud je vada způsobená mechanickým poškozením (pádem, zlomením nebo přetržením síťové
šňůry, spojovacích vodičů, konektorů nebo jiné části, včetně poškození způsobeného přepravou),
nesprávnou instalací, nešetrným a nesprávným používáním (použitím nesprávných nebo nevhodných
tekutin), přetěžováním (nosnost sedátka je 170kg), politím žíravinou a podobně, znečištěním, nečistotami
ve vodě či zanedbanou údržbou. Nárok na záruku zaniká také tehdy, pokud je vada způsobená vlivem jiné
vnější události (přepětí v síti, elektromagnetické pole, prašné nebo zakouřené prostředí, nevhodná teplota,
živelná pohroma apod.), pokud byl výrobek připojený na nesprávné elektrické napětí, nebo nebyla dodržená
správná polarita napájecího zdroje. Také v případech neoprávněného zásahu do výrobku, úprav nebo oprav,
včetně poškození plomb nebo šroubů neautorizovanými osobami nebo firmami. Nárok na záruku zaniká také
v případě, že byla kýmkoliv vykonaná modifikace nebo adaptace na rozšíření funkcí výrobku, nebo pro
možnost jeho provozování v jiné zemi, než pro kterou byl navržený, vyrobený a schválený. Nárok na záruku
se nevztahuje na části podléhající běžné spotřebě (filtr apod.), nebo části, které se při používání běžně
opotřebovávají.
Tato záruka nesmí v žádném případě omezit práva spotřebitele, která mu náleží podle platných právních
předpisů.
Upozornění pro zákazníky: Pečlivě si uschovejte doklad o zakoupení, záruční list a nechte si zaznamenat
a potvrdit případné servisní prohlídky a opravy.
Záruční opravy provádí autorizované servisní středisko: WC KOMFORT s.r.o., J. Jovkova 3263/25, 143 00
Praha 4, tel. 222 362 097. Bidet sundejte, omyjte, pečlivě zabalte, připojte popis problému, tento záruční
list a kontakt na sebe včetně telefonního čísla. Zásilku zašlete na adresu servisu.

Servis prováděný dodavatelem
Záznamy provedených záručních prohlídek a oprav

Popis provedeného úkonu

Datum
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Podpis a razítko servisního
technika

