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PERIGO Para reduzir o perigo de electrocução

LER TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE COMEÇAR A USAR O EQUIPAMENTO.

ATENÇÃO Para reduzir o risco de queimaduras, electrocução, incêndio ou ferimentos a pessoas

-

-

-

-
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ATENÇÃO Para reduzir o risco de queimaduras, electrocução, incêndio ou ferimentos a pessoas

CUIDADO Para reduzir o risco de ferimentos pessoais, danos do produto ou danos da propriedade

GUARDA ESTAS INSTRUÇÕES
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SÍMBOLOS
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BLOOMING NB-R770

Sensor de assento

Partes Traseiras

Partes Femininas

Tampa

Painel de 

Receptor de 
controlo remoto

Filtro de desodorização
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ACESSÓRIOS

Peça em T

Suporte 

Suportes

Filtro de desodorização
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PAINEL DE CONTROLO / CONTROLO REMOTO

 

Sensor de luz

“pressão da água / tem-

+
-

Painel de controlo   

Controlo remoto

Indicador desodorização
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SENTAR NO ASSENTO

PRESSIONAR NO BOTÃO “PARTES TRASEIRAS” OU “PARTES FEMININAS”

PRESSIONAR O BOTÃO DE “SECAGEM”

PRESSIONAR O BOTÃO DE “STOP”
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MOVIMENTO (LAVAGEM OSCILANTE)

-

AJUSTAMENTO DA PRESSÃO DA ÁGUA

AJUSTAMENTO DA POSIÇÃO DO BOCAL

AJUSTAMENTO DA TEMPERATURA DA ÁGUA

AJUSTAMENTO DA TEMPERATURA DO ASSENTO AQUECIDO
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LUZ NOTURNA LED

-

-

AUTO POUPANÇA DE ENERGIA

SUPER POUPANÇA DE ENERGIA

AJUSTAMENTO DA TEMPERATURA DE SECAGEM
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AUTOLIMPEZA DO BOCAL

LIMPEZA DO BOCAL (MANUALMENTE)

MASSAGEM

-

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA QUEIMADURAS A UMA BAIXA TEMPERATURA

-

LIGAR/DESLIGAR
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LAVAGEM AUTOMÁTICA

-

-

-

SENSOR DE ASSENTO

DESODORIZAÇÂO

-

AJUDA

TROCAR PILHAS DO CONTROLO REMOTO

-

-
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LAVAGEM AUTOMÁTICA INSTALAÇÃO

Remover a tampa de sanita existente.

Fechar a torneira esquadria girando no sentido dos ponteiros do reló-
gio para parar o fornecimento de água ao autoclismo e esvaziar o 
tanque.

Ter em atenção antes de instalar! !

1.

2.
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Desapertar o tubo de abastecimento 
de água na zona da torneira esquadria 
e instalar a peça em T.

Inserir as porcas de expansão de borracha nos 
buracos de fixação do assento da sanita.

-

Colocar as anilhas nas porcas de expansão de borracha.

Colocar os suportes na placa de fixação 
e fixar a placa de placa de fixação com 
os parafusos de fixação.

Deslizar o equipamento até à placa de 
fixação através das ranhuras existentes por 
baixo do equipamento.

-

INSTALAÇÃO

3.

4.

5.

6.

7.
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Ligar a mangueira flexível à peça em T 
e ao equipamento.

Conectar o cabo de alimentação.

Pressionar no botão “PARTES TRASEIRAS” ou “PARTES FEMINI-
NAS” para encher o tanque de água. Assim que o tanque estiver 
cheio, um sinal sonoro sera lançado.

Instalação pronto! Voce pode testar e desfrutar o equipamento.

INSTALAÇÃOINSTALAÇÃO

8.

9.

10.

14.

15.

16.

! AVISO! Não vire ou mova a unidade após a conexão à energia. 
Pode causar choques elétricos.

Abrir a torneira esquadria girando no 
sentido anti-horário dos ponteiros do relógio.

Verificar se não há fugas.

Fixe o suporte de controlo remoto na parede 
com a fita adesiva dupla face 3M, incluído na 
embalagem.

Insira as pilhas (incluído na embalagem) seguin-
do as instruções em baixo e coloque o controlo 
remoto no seu suporte.

Insira o filtro de desodorização 
na unidade.

11.

12.

13.
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INSTALAÇÃO - LIGAÇÃO DA ÁGUA COM UM AUTOCLISMO EMBUTIDO

Retirar a placa de comando de 
descarga do autoclismo e retirar o 
painel interior para conseguir visu-
alizar as ligações internas.

Fechar o abastecimento de água

Conectar a ligação em T (nº6) us-
ando a peça de união (nº7)* e fazer 
a ligação do tubo e da mangueira 
flexível (nº12)

Instalar de novo os painéis e terminar com a placa de comando de 
descarga

A terminação da mangueira flexível tem de se ligar ao tubo (nº13)* us-
ando a porca (nº8)*

Continuar com a ligação da água e efetuar a conexão ao equipamento.

Abrir a torneira esquadria e verificar se não existem fugas.

É necessário efetuar um buraco como ilustrado nas imagens para con-
seguir colocar novamente o painel do autoclismo embutido:

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

-
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DESINSTALAÇÃO

Desligar o equipamento da corrente

Fechar a ligação de água girando a torneira esquadria no sentido dos 
ponteiros do relógio e esvaziar completamente o depósito de água.

Retirar a mangueira flexível do equipamento e desprender o equipa-
mento da sanita e desmonta a placa de fixação da sanita.

-

Abrir o fecho de escoamento por baixo do equipamento para drenar 
toda a água do depósito de água.

Desapertar a mangueira flexível e a peça em T.

Ligar o tubo de abastecimento de água à torneira esquadria.

Abrir a torneira esquadria, girando-a no sentido contrário ao ponteiro 
dos relógios e verificar se há fugas nas ligações.

Reinstalar a tampa original na sanita.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.
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LIMPAR O FILTRO DE ÁGUA

Fechar a água rodando a torneira esquadria no sentido do ponteiro 
dos relógios e esvaziar completamente o tanque de água da sanita.

Remover o filtro de água girando-o no sentido oposto aos ponteiros 
dos relógios.

Após a sua limpeza, inserir o filtro novamente girando-o no sentido do 
ponteiro dos relógios.

Abrir a torneira esquadria.

LIMPAR O BOCAL MANUALMENTE

Pressionar no botão “Partes Traseiras” e “Partes Femininas” ao mes-
mo tempo. O bocal desliza para a frente.

Limpar o bocal manualmente com uma escova suave. Para devolver o 
bocal à sua posição original, pressionar o botão “STOP”. A função de 
auto limpeza do bocal é ativada automaticamente.

3.

4.

1.

2.

1.

2.
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LIMPEZA EXTERIOR

O material exterior do equipamento é feito de plástico e pode ficar 
danificado caso sejam usados esfregões, químicos, etc. Não usar 
químicos.

Limpar o equipamento com um pano suave húmido bem espremi-
do. Não borrifar com água.

Desligar da ficha durante a limpeza. Não deixar cair água na ficha 
ou tomada.

Não tocar na tomada com as mãos molhadas. Risco de choque 
elétrico.

LIMPAR O BOCAL MANUALMENTE

Atenção! Não use:!

3.

4.

1.

2.

Detergente       

Separe o controlo remoto do seu suporte.

Abra a tampa da bateria e mude as 
pilhas por umas novas. (Duração das 
pilhas: aproximadamente 1 ano)

Feche a tampa da bateria e insira o 
controlo remoto no seu suporte.

Atenção

TROCAR PILHAS DO CONTROLO REMOTO

3.

1.

2.

!
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DRENAGEM DO DEPÓSITO DE ÁGUA

Desligar da corrente.

Fechar a torneira esquadria rodando-a 
no sentido dos ponteiros do relógio.

Após colocar um balde (4l) debaixo do 
orifício de drenagem, abrir o fecho de 
escoamento e drenar o depósito de 
água na sua totalidade.

PREVENÇÃO CONTRA CONGELAMENTO NO INVERNO

Ligar a ficha à corrente e verificar se o equipamento está ligado.

Não desligar o nível de “Água” e ajustar a temperatura da água para o 
nível “Baixo” ou superior.

Se não for usado durante muito tempo, drenar o depósito de água.

3.

1.

2.

3.

1.

2.
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DRENAGEM DO DEPÓSITO DE ÁGUA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PREVENÇÃO CONTRA CONGELAMENTO NO INVERNO

Descrição Problema Causas Possíveis

Æ Pressionar um botão para 

Æ

-

-

necessário cerca de 3 minutos para obter de 

Verificar os detalhes abaixo antes de contactar o centro de apoio autorizado.
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ESPECIFICAÇÕES

DESCRIÇÃO BLOOMING NB-R770

Alimentação de corrente

660-785W

Pressão de água 98-735kPa

Partes Traseiras

Partes Femininas

55-65W

Secagem 150-178W

Temperatura Fornecimento água

Temperatura ambiente

Desodorização

Dimensões produto
165mm

165mm 

Peso produto
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ESPECIFICAÇÕES GARANTIA

-

Nome produto  Blooming Bidet 

Nome Modelo

Data de aquisição    

Nº de série 

Nome comprador    

Duração da garantia

Condições de serviço de apoio gratuito aos clientes

-

Agência comercial BANITA, Lda.



24

BANITA, LDA

  


