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1. Stručný prehľad

 Obrázky k odkazom nájdete na vyklápacej strane.

2. Popis symbolov

 VAROVANIE
  Označujena nebezpečnú situáciu, ktorá v 

prípade, že nebude odvrátená, môže spô-
sobiť smrť alebo vážne zranenie.  

 UPOZORNENIE
  Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá v prí-

pade, že nebude odvrátená, môže spôsobiť 
menšie alebo mierne zranenie. 

OZNÁMENIE
  Používa sa v súvislosti s postupmi, ktoré sa 

netýkajú 
fyzického zranenia. 

  Tu nájdete rady a tipy.

>  Toto je výzva, aby ste konali.

  Zvukový signál.
  Načasovaná automatická funkcia.

1.2 Diaľkové ovládanie 

1  Infračervený vysielač
2  Análna sprcha
3  Dámska sprcha
4  Relaxačná sprcha
5  Poloha sprchovej tyče
6  Teplota vody
7  Stop
8  Priestor na batérie

1.1 Jednotka toalety

A  Power
B  Stavová dióda LED
C  Análna sprcha
D   Snímač okolitého  

osvetlenia
E  Dámska sprcha
F  Infračervený prijímač
G  Nočné osvetlenie
H   Mechanizmus pomalého 

zatvárania
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3. Pre Vašu bezpečnosť

Aby ste mohli svoj prístroj SensoWash® s radosťou používať mno-
ho rokov, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu, predovšet-
kým bezpečnostné pokyny.
Návod na obsluhu starostlivo uschovajte a prípadne ho odovzdajte 
novému majiteľovi.
Tento návod na obsluhu zodpovedá stavu technológie zariadenia v 
čase tlače. Spoločnosť Duravit si vyhradzuje právo vykonať zmeny 
s ohľadom na ďalší vývoj.

3.1 Použitie podľa určenia
SensoWash® Slim je WC sedadlo so sprchovým nadstavcom a je 
určený na análnu a intímnu hygienu. Kedykoľvek ho môžete 
používať aj ako WC sedadlo. Použitie je obmedzené výhradne na 
uzavreté miestnosti.
Akékoľvek iné použitie je v rozpore s jeho určením. Spoločnosť 
Duravit nepreberá žiadne ručenie za následky spôsobené iným 
používaním než na určený účel.

3.2 Bezpečnostné pokyny
Dôkladne si prečítajte a dodržiavajte nasledovné bezpečnostné 
pokyny!

Požiadavky na používateľa
• Deti a osoby, ktoré nemajú dostatočné vedomosti alebo skúse-
nosti so zaobchádzaní s týmto prístrojom, alebo ktoré sú hendi-
kepované v ich telesných, zmyslových alebo duševných schop-
nostiach, smú prístroj používať iba po poučení o bezpečnom 
používaní prístroja, alebo pod dozorom.

• Zabezpečte, aby sa deti nehrali s prístrojom SensoWash®.
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 VAROVANIE  Ujma na zdraví!

Produkt musí byť uzemnený.
 > Porovnajte s montážnymi pokynmi.

Prístroj používajte, len ak je plne funkčný
• Skontrolujte, či elektrický kábel nie je poškodený.
• Elektrický kábel nesmie byť zaseknutý ani pritlačený.
• Elektrický kábel udržiavajte mimo horúcich povrchov a ostrých 
hrán.

• Ak výrobok nefunguje správne, NEPOUŽÍVAJTE ho.
Ihneď odpojte napájanie prúdom. Zatvorte uzavierací ventil,  
aby ste prerušili napájanie vodou. Zašlite e-mail na adresu  
help@duravit.com.

Zabráňte chybnému fungovaniu alebo poškodeniu produktu z 
dôvodu nevhodného používania.

 UPOZORNENIE   Ujma na zdraví a potenciálne poškodenie 
výrobku!

 > Prístroj pripojte k napájaniu studenou pitnou vodou z hlavného 
vodovodného systému.
 > NEPRIPÁJAJTE ho k akejkoľvek odpadovej vode, nelegálnemu 
napájaniu vodou, priemyselnej vode, morskej vode či inej neo-
šetrenej alebo čiastočne ošetrenej vode.

• Pri prenesení prístroja SensoWash® z chladného na teplé miesto 
môže dôjsť k tvorbe kondenzátu. Prístroj nechajte niekoľko ho-
dín vypnutý.

• Prístroj SensoWash® NEMONTUJTE do priestorov s rizikom vý-
skytu mrazu. Teplota v miestnosti by mala byť minimálne 4 °C. 

• Na prístroj SensoWash® NEKLAĎTE žiadne zdroje otvoreného 
ohňa, sviečky, cigarety a pod. 

• Prístroj SensoWash® NEVYSTAVUJTE priamemu prúdu vody alebo 
slnečnému žiareniu. 

• Na výrobok NESTÚPAJTE ani na ňom NESTOJTE.
• Na poklop NEKLAĎTE žiadne ťažké predmety.
• Sprchovú tyč NESMIETE úmyselne zašpiniť, postriekať ani upchať.
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Opravy smie vykonať iba osoba s príslušnou odbornosťou.
• Na prístroji SensoWash® NEVYKONÁVAJTE žiadne zmeny, mani-
pulácie, dodatočné inštalácie ani pokusy o opravu.

• Opravy musia vykonávať kvalifikovaní elektrikári alebo technici.
• Nesprávne vykonané opravy môžu viesť k nehodám, škodám a 
prevádzkovým poruchám. 

• POUŽÍVAJTE iba nadstavce, ktoré odporúča spoločnosť Duravit.

Používanie batérií

 UPOZORNENIE  Ujma na zdraví!

 > Ak z batérií vytiekla kyselina, zabráňte kontaktu s pokožkou, 
očami a sliznicami. 
 > V prípade kontaktu s kyselinou opláchnite dotknuté miesta veľ-
kým množstvom čistej vody a ihneď vyhľadajte lekára.

• Batérie uskladnite mimo dosahu malých detí. Prehltnutie batérie 
môže byť životu nebezpečné. V prípade prehltnutia batérie je 
nevyhnutné ihneď vyhľadať lekársku pomoc.

• Batérie sa nesmú dobíjať, opätovne aktivovať inými prostriedka-
mi, rozoberať, hádzať do ohňa ani skratovať.

• Opotrebované batérie vždy ihneď vyberte z diaľkového ovláda-
nia. Mohli by vytiecť a spôsobiť tak škody.

• Do diaľkového ovládania nevkladajte naraz nové a staré batérie.
• Pred vložením batérie vyčistite batériu a kontakty. Dbajte na 
správnu polaritu.

• Ak diaľkové ovládanie nepoužívate dlhšiu dobu, batérie vyberte.
• Batérie nevystavujte extrémnym podmienkam: neklaďte ich na 
horúce povrchy a nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. 
Inak hrozí, že vytečú.

4. Základné prevádzkové pokyny

4.1 Diaľkové ovládanie
Prístroj SensoWash® sa ovláda prostredníctvom diaľkového ovlá-
dania. Nastavenia sa menia taktiež prostredníctvom diaľkového 
ovládania.
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Stlačte príslušné tlačidlo na diaľkovom ovládaní, aby ste funkciu 
zapli. Tlačidlo sa krátko rozsvieti na bielo.
Aby ste vypli funkciu sprchy, stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo 
„Stop“ 7 .
Ak nemáte diaľkové ovládanie k dispozícii, alebo sú batérie vybité, 
môžete základné funkcie zapnúť alebo vypnúť.
 > Stlačte zámok „priestoru na batérie“ 8 , aby ste ho otvorili.
 > Vložte dve lítiové batérie (CR2032), pričom pól + bude smerovať 
nahor. 
 > Zatvorte „priestor na batérie“ 8 .

4.2 Stavové diódy LED
Svietia 
načerveno:

Prístroj SensoWash® je v „úspornom režime“, 
nie je možné používať všetky funkcie.

Svietia  
nazeleno:

Prístroj SensoWash® je v „zapnutom režime“, je 
možné používať všetky funkcie. 

Blikajú  
nazeleno:

Bliká jedenkrát za sekundu: Zariadenie Sen-
soWash® sa nachádza v procese „inicializácie“. 
Použiť môžete len tlačidlo „Power“ A  na jed-
notke sedáka.
Bliká trikrát za sekundu: Zariadenie Sen-
soWash® sa nachádza v režime odvápňovania 
(pozri kapitolu 7.4)

Blikajú 
naoranžovo:

Prístroj SensoWash® je v „režime vnútorného 
vypúšťania“.

Blikajú 
načerveno:  

Porucha. Odpojte hlavné napájanie prúdom a 
pokračujte na kapitolu 9.
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5. Uvedenie do prevádzky

Diaľkové ovládanie
 > Stlačte zámok „priestoru na batérie“ 8 , aby ste ho otvorili.
 > Odstráňte bezpečnostný štítok fólie v priestore na batérie.
 > Zatvorte „priestor na batérie“ 8 .

Napájanie prúdom
 > Pripojte hlavné napájanie prúdom.
   Prístroj SensoWash® začne proces „inicializácie“ asi 15 sekúnd 
po pripojení napájania. Počas tejto doby „stavová dióda LED“ B  
bliká nazeleno a na jednotke sedáka môže fungovať len tlačidlo 
„Power” A . Ostatné funkcie nebudú fungovať.

Zapnutie prístroja SensoWash®

Podmienka: Prístroj SensoWash® je v „úspornom režime“, „stavo-
vá dióda LED“ B  svieti načerveno.
 > Stlačte tlačidlo „Power“ D  na jednotke sedáka. 
Prístroj SensoWash® je teraz zapnutý. 
„Stavová dióda LED“ B  svieti nazeleno. 
Je možné používať všetky funkcie.

6. Prevádzka

Video na znázornenie obsluhy tohto sprchovacieho WC je dostupné 
na stránke www.duravit.com/vid_sewa_slim.

 Stačí na to jednoducho použiť  
 tento kód QR.

6.1 Zapnutie/vypnutie prístroja SensoWash®
 > Stlačte na jednotke sedáka tlačidlo „Power“ A , aby ste zapli prí-
stroj SensoWash®.  
Zelená stavová dióda LED označuje „zapnutý režim“.
 > Znovu stlačte tlačidlo „Power” A  na jednotke sedáka, aby ste 
prístroj SensoWash® vypli.  
Červená stavová dióda označuje „úsporný režim“
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6.2 Funkcie sprchy
   Prístroj SensoWash® automaticky čistí zasunutú sprchovú tyč 
pred a po použití funkcií sprchy. Funkcie sprchy sa automaticky 
vypnú po 2 minútach, alebo ihneď, ak stlačíte tlačidlo „Stop“ 7 . 

 Aktivácia/deaktivácia „análnej sprchy“
 Jemná a bezpečná análna hygiena.

1

Aktivuje sa 
análna sprcha, 
pomaly sa 
vysunie spr-
chovacia tyč.

2 3

 > Na aktivá-
ciu análnej 
sprchy stlač-
te tlačidlo 
Plus alebo 
Mínus.

 > Na zastavenie 
análnej sprchy 
alebo automatic-
ké zastavenie po 
2 minútach stlačte 
tlačidlo Stop.

Stlačte tlačidlo „Análna sprcha” C  na jednotke sedáka, aby ste 
aktivovali análnu sprchu. Znovu stlačte tlačidlo „Análna sprcha” 
C  na jednotke sedáka, aby ste análnu sprchu zastavili, alebo pre 
automatické zastavenie po 2 minútach.
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 Aktivácia/deaktivácia „dámskej sprchy“
 Dodatočný vývod hlavy pre dámsku intímnu starostlivosť.

2

Aktivuje 
sa dámska 
sprcha, poma-
ly sa vysunie 
sprchovacia 
tyč.

31

 > Na aktivá-
ciu dámskej 
sprchy stlač-
te tlačidlo 
Plus alebo 
Mínus.

 > Na zastavenie 
dámskej sprchy 
alebo automatic-
ké zastavenie po 
2 minútach stlačte 
tlačidlo Stop.

Stlačte tlačidlo „Dámska sprcha“ E  na jednotke sedáka, aby ste 
aktivovali dámsku sprchu. Znovu stlačte tlačidlo „Dámska sprcha” 
E  na jednotke sedáka, aby ste dámsku sprchu zastavili, alebo pre 
automatické zastavenie po 2 minútach.

 Aktivácia/deaktivácia „relaxačnej sprchy“
  Pohyb sprchovej tyče dopredu a dozadu počas používania 

sprchy.

Podmienka: musí byť aktivovaná funkcia análnej alebo dámskej 
sprchy.



96

SK

2

Relaxačná 
sprcha je ak-
tívna.

31

 > Na aktiváciu 
relaxačnej 
sprchy 
stlačte tla-
čidlo Plus.

 > Na zastavenie relaxačnej 
sprchy stlačte tlačidlo Mínus. 
Je aktívna funkcia (Análna 
alebo Dámska sprcha), ktorá 
bola predtým nastavená. Po 
2 minútach sa automaticky 
zastaví.

 Nastavenie intenzity sprchovacieho lúča

Intenzitu sprchovacieho lúča možno regulovať individuálne v 
3 stupňoch:

    

Nízka > Stredná > Vysoká

Podmienka: Funkcia, ktorá bola predtým nastavená (análna alebo 
dámska sprcha) je stále aktívna.

1

 > Na zvýšenie 
intenzi-
ty análnej 
sprchy stlač-
te tlačidlo 
Plus.

2

 > Na zníže-
nie intenzi-
ty análnej 
sprchy stlačte 
tlačidlo Mí-
nus.
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 Postup v prípade „dámskej sprchy“ je rovnaký 3 .

 Nastavenie polohy sprchovej tyče

Polohu sprchovej tyče možno individuálne nastaviť do 5 rôznych 
polôh:

        

Dopredu     <–––––––––––––––––––––––––––>     Dozadu

1

 > Na zasunutie 
sprchovej 
tyče stlačte 
pravú šípku.

2

 > Na vysunutie 
sprchovej 
tyče stlačte 
ľavú šípku.

 Nastavenie teploty vody

Teplotu vody možno individuálne regulovať v 4 úrovniach:

       

Vyp > Nízka > Stredná > Vysoká

1

 > Na zvýšenie 
teploty vody 
stlačte tla-
čidlo Plus.

2

 > Na zníženie 
teploty vody 
stlačte tla-
čidlo Mínus.
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6.3 Nastavenia

Nastavenie nočného osvetlenia
Osvetlená toaletná misa na lepšiu orientáciu v tme, viditeľná aj 
pri zatvorenom WC poklope.  
V automatickom režime sa nočné osvetlenie automaticky zapne, 
resp. vypne podľa svetlosti okolitého prostredia.

Nočné osvetlenie možno individuálne regulovať v 3 úrovniach:

Zap > Auto  > Vyp

   Stlačením kombinácie tlačidiel Stop a Dámska sprcha Mínus 
môžete prechádzať cez nastavenia nočného osvetlenia:

1

 > Stlačte a 
držte tlačidlo 
Stop.

2

 > Stlačte tlačidlo 
Dámska sprcha 
– mínus.

Aktivácia/deaktivácia potvrdzovacieho tónu
Na indikáciu akéhokoľvek príkazu.

Zap > Vyp

   Stlačením kombinácie tlačidiel Stop a Dámska sprcha Plus mô-
žete prechádzať nastaveniami potvrdzovacieho tónu:

21

 > Stlačte a 
držte tlačidlo 
Stop.

 > Stlačte tlačidlo 
Dámska sprcha 
– plus.
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   Krátky potvrdzovací tón: Zap 
Dlhší potvrdzovací tón: Vyp

Uzamknutie/odomknutie diaľkového ovládania
Funkcia blokovania prostredníctvom diaľkového ovládania. Keď je 
táto funkcia aktivovaná, nie je možné používať žiadnu funkciu.

  Stlačením nasledujúcej kombinácie tlačidiel v priebehu 5 sekúnd 
zablokujete/odblokujete diaľkové ovládanie.  
Držte pritom neustále stlačené tlačidlo zastavenia.

 > Stlačte tla-
čidlo Poloha 
sprchovej tyče 
– ľavá šípka.

1

 > Stlačte a 
držte tlačidlo 
Stop.

 > Stlačte tla-
čidlo Poloha 
sprchovej tyče 
– pravá šípka.

 > Stlačte tla-
čidlo Teplota 
– mínus.

2 3 4

 > Stlačte tla-
čidlo Teplota 
– plus.

5

   Ikony Poloha sprchovej tyče a Teplota trikrát zablikajú: 
Uzamknuté  
Ikony Poloha sprchovej tyče a Teplota zablikajú raz:  
Odomknuté 
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7. Čistenie a starostlivosť

7.1 Sedák a poklop
Pre účely čistenia je možné sedák a poklop jednoducho odstrániť 
jednou rukou (pozrite si obrázok na rozkladacej strane).

OZNÁMENIE   
Žlté sfarbenia a odlupovanie farby  
spôsobujú nesprávne čističe!

 > Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky ani čistiace 
prostriedky obsahujúce chór či kyselinu.
 > Používajte iba čistiace prostriedky a prístroje, ktoré sú určené 
pre túto oblasť použitia.
 > Postupujte podľa pokynov výrobcu daného čistiaceho prostriedku.
 > Čistiace prostriedky nikdy nezmiešavajte.
Na každodenné čistenie je vhodný jemný mydlový čistiaci prostrie-
dok.

Jednotku sedáka čistite pravidelne, alebo ihneď pri znečistení. 
Ak nebude čistenie vykonávané dostatočne pravidelne, môže sa 
znečistenie stať viditeľným, čo môže viesť k vzniku ťažko odstráni-
teľných nečistôt.
 >WC sedák a poklop čistite teplotu vodou a čistiacim prostriedkom.
 > Potom ich utrite ich vlhkou handričkou.
 > Kým sa vo WC nachádzajú silnejšie čistiace prostriedky, nechajte 
WC sedák vyklopený nahor.

7.2 Sprchová tyč a hlava
Manuálne čistenie sprchovej tyče a hlavy
Sprchovú tyč a hlavu čistite pravidelne, alebo ihneď pri znečistení.
Pozrite si obrázok na rozkladacej strane, kde je zobrazený spôsob 
vybratia sprchovej hlavy na účely čistenia.
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3

 > Stlačte tla-
čidlo Análna 
sprcha – 
plus.

 > Stlačte a 
držte tlačidlo 
Stop.

 > Vyčistite hla-
vu handrič-
kou, špongiou 
alebo kefkou 
a jemným 
čistiacim pro-
striedkom.

1 2

 > Na skonče-
nie čiste-
nia stlačte 
tlačidlo Stop. 
Inak čistenie 
skončí auto-
maticky po 
2 minútach.

4

Samočistenie sprchovej tyče a hlavy
Sprchová tyč a hlavy sa čistia automaticky.

 > Stlačte tla-
čidlo 
Relaxačná 
sprcha – 
plus.

3

 > Stlačte a 
držte tlačidlo 
Stop.

 > Na skončenie 
čistenia stlačte 
tlačidlo Stop. Inak 
čistenie skončí 
automaticky po 
90 sekundách.

21

   Sprchová tyč a hlava sa automaticky čistia pred každým použi-
tím a po ňom.

7.3 Diaľkové ovládanie
 > Diaľkové ovládanie a nástenný držiak čistite mäkkou, vlhkou 
handričkou.
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7.4 Odvápňovanie

OZNÁMENIE
  Usadenie vodného kameňa môže obmedziť čin-
nosť výrobku alebo výrobok poškodiť!

 > Zariadenie SensoWash® odvápňujte podľa tabuľky:

Tvrdosť vody Cyklus odvápňova-
nia

mäkká <8,4° dH (1,5 mmol/l) polročne
stredne 
tvrdá

8,4 – 14° dH (1,5 – 2,5 mmol/l) polročne

tvrdá >14° dH (2,5 mmol/l) štvrťročne

OZNÁMENIE
  Nevhodné odvápňovacie prostriedky môžu spôso-
biť poškodenie výrobku!

 > Používajte len originálne (pol. č. # 1007250000) alebo spoloč-
nosťou Duravit schválené odvápňovacie prostriedky.

 VAROVANIE
 Nedostatočné ochranné a hygienické opatrenia  

  môžu spôsobiť škody na zdraví!
 > Prečítajte si pokyny na balení odvápňovacieho prostriedku a 
riaďte sa nimi.

1

2

3

 > Odstráňte 
uzáver.

 > Hadicu 
zasuňte do 
nádrže.

 > Nádrž 
umiestnite 
na teleso a 
hadicu za-
veďte úplne 
do otvoru.

1 2

 > Vložte table-
tu do nádrže.

4
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00:00:10

7

 > Počkajte, 
kým sa tab-
leta úplne 
nerozpustí (3 
min.).

 > Prilejte 200 
ml vody (25 
– 35 °C).

 > 10 sekúnd podržte súčasne 
stlačené tlačidlá „Power“ A  a 
„Dámska sprcha“ E  . 
 > Počas odvápňovacieho proce-
su bliká zelená LED kontrolka 
(doba trvania 30 min.).

200 ml

5
00:03:00

6

   Proces odvápňovania trvá cca 30 minút. Počas tejto doby sú 
funkcie sprchovacieho WC neaktívne. Zariadenie SensoWash® sa 
na konci odvápňovacieho procesu samočinne prepláchne čistou 
vodou, takže po ukončení procesu môžete sprchovacie funkcie 
hneď znova používať.

7.5 Dlhodobé nepoužívanie
Ak prístroj SensoWash® nepoužívate po dobu dvoch týždňov alebo 
dlhšie, vypustite vodu, ktorá sa vo výrobku nachádza.
Podmienka: Prístroj SensoWash® je v režime „Zap“, „stavová dióda 
LED“ B  svieti nazeleno.
 > Odpojte napájanie vodou.
 > Stlačte na jednotke sedáka tlačidlo „Power” A  a držte ho stlačené.
 > Teraz (do 2 sekúnd) stlačte na dobu dlhšiu ako 10 sekúnd tla-
čidlo „Análna sprcha“ C  na jednotke sedáka.  
Zaznie potvrdzovací tón.
 > Do 5 sekúnd uvoľnite tlačidlá.  
Zaznie potvrdzovací tón. 
Prístroj SensoWash® začne „vnútorné vypustenie“.  
„Stavová dióda LED“ B  bliká naoranžovo. Po dokončení vypuste-
nia (pribl. 1 minúta) prejde výrobok automaticky do „úsporného 
režimu“. 
„Stavová dióda LED“ B  svieti načerveno.
 > Vypnite napájanie prúdom.
 > Vyberte batérie z diaľkového ovládania.
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8. Likvidácia

Logo preškrtnutého odpadkového koša nariaďuje separova-
ný zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení 
(OEEZ). Elektrické a elektronické zariadenia môžu obsaho-

vať nebezpečné látky. Nelikvidujte tento spotrebič 
ako netriedený komunálny odpad. Vráťte ho na príslušné zberné 
miesto, za účelom recyklácie OEEZ. Pomôžete tak zachovať zdroje 
a chrániť životné prostredie. Ohľadom ďalších informácií sa obráť-
te na vášho predajcu alebo miestne úrady.

Použité batérie je nutné zlikvidovať náležitým spôsobom. Na tento 
účel sa v predajniach batérií a komunálnych zberných miestach 
nachádzajú príslušne označené nádoby určené na zber batérií. 

Z dôvodu možného zranenia alebo nebezpečenstva udusenia sa 
deti nesmú hrať s plastovými vreckami a obalovým materiálom. 
Tento materiál bezpečne uchovajte alebo ho ekologickým spô-
sobom zlikvidujte. Ak je to možné, uschovajte si balenie, pokým 
nevyprší záručná doba.

9. Pomoc v prípade problémov

Odporúčania: Úvodný všeobecný postup v prípade poruchy
 > Odpojte jednotku od siete v poistkovej skrini aspoň na 3 hodiny a 
následne ju znova pripojte.

Ak vaša jednotka správne nefunguje ani v prípade, že ste postupo-
vali podľa pokynov uvedených nižšie, napíšte na adresu  
help@duravit.com. Pripravte si číslo výrobku a výrobné číslo. 
Nájdete ich na továrenskom štítku na zadnej strane návodu na 
obsluhu.
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Problém Možná príčina Riešenie Kap.

Svetelné ukazovatele a funkcia alarmu

„Stavová dió-
da LED“ B  na 
jednotke blikne 
jedenkrát na-
červeno každé 
3 sekundy.

Porucha.  > Vypnite prístroj  
SensoWash®.
 > Znovu zapnite 
prístroj  
SensoWash®.

Ak blikanie 
neprestane:
 > Odpojte zdroj 
napájania.
 > Po 30 sekundách 
ho znovu pripojte.

„Stavová LED 
kontrolka“ B  
na jednotke 
zabliká načer-
veno trikrát v 
3-sekundových 
intervaloch.

V potrubí sa nachá-
dza vzduch.

 > Aktivujte automa-
tické čistenie.

7.2

Sitkové tesnenie 
hadice vodovodnej 
prípojky je znečis-
tené.

 > Vyčistite sitkové 
tesnenie.

Hadica vodovodnej 
prípojky je zalome-
ná.

 > Skontrolujte vede-
nie hadice.

Uzatvárací ventil na 
hadici vodovodnej 
prípojky je zatvore-
ný (-).

 > Otvorte uzatvárací 
ventil (|).

„Stavová dióda 
LED“ B  na jed-
notke zabliká 
štyrikrát načer-
veno každé 3 
sekundy.

Porucha.  > Vypnite funkciu 
„Teplota vody“ 6 .
 > Aktivujte akúkoľvek 
funkciu sprchy.

6.2
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Problém Možná príčina Riešenie Kap.

Zaznieva ne-
prerušovaný 
po-tvrdzovací 
tón.

Porucha.  > Odpojte napájanie 
prúdom.
 > Po 30 sekundách 
ho znovu pripojte.

Funkcia všeobecne

Prístroj  
SensoWash® 
nefunguje.

Prístroj  
SensoWash® 
nie je zapnutý. 
(„Stavová dióda 
LED“ B  nesvieti)

 > Zapnite hlavné  
napájanie prúdom.

Prístroj  
SensoWash® je 
úspornom režime. 
(„Stavová dióda 
LED“ B  svieti  
načerveno)

 > Prepnite do „za-
pnutého režimu“.

6.1

Vyskytla sa  
netesnosť.

Porucha.  > Zatvorte hlavný 
ventil na prívod 
vody.
 > Odpojte zdroj na-
pájania.
 > Zavolajte inštala-
téra.
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Problém Možná príčina Riešenie Kap.

Diaľkové ovládanie

Ikony na diaľ-
kovom ovládaní 
počas pre-
vádzky blikajú. 
(namiesto toho, 
aby svietili ne-
pretržite)

Batérie sú 
takmer vybité.

 > Vymeňte batérie. 4.1

Diaľkové  
ovládanie  
nefunguje.

Nie sú vložené 
žiadne batérie.

 > Vložte batérie. 4.1

Batérie sú vybité.  > Vymeňte batérie. 4.1

Nesprávne vložené 
batérie – prepólo-
vané.

 > Vložte batérie 
správnym spôso-
bom.

4.1

Diaľkové ovládanie 
je uzamknuté (ikony 
„Poloha sprchovej 
tyče“ 5  a „Teplo-
ta vody“ 6  trikrát 
blikajú).

 > Odomknite 
diaľkové ovládanie.

6.3

Diaľkové ovládanie 
je pokazené.

 > Kontaktujte 
inštalatéra.

Análna/dámska sprcha

Prepnutie 
medzi análnou 
sprchou a dám-
skou sprchou 
trvá príliš dlho.

Počas prepínania 
medzi análnou a 
dámskou sprchou 
sa sprchová tyč 
zasunie a po samo-
činnom vyčistení sa 
opäť vysunie.

Je to normálne.
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Problém Možná príčina Riešenie Kap.

Intenzita spr-
chovacieho lúča 
je príliš slabá.

Intenzita sprcho-
vacieho lúča bola 
nastavená na hod-
notu Nízka.

 > Upravte nastavenie 
„Intenzita sprcho-
vacieho lúča“ 2   
a/alebo 3  na hod-
notu Stredná alebo 
Vysoká.

6.2

Hadica prívodu vody 
sa ohla.

 > Kontaktujte 
inštalatéra.

Sprchová voda 
nie je dostatoč-
ne teplá.

Teplota vody bola 
nastavená na hod-
noty Vyp alebo 
Nízka.

 > Upravte nastavenie 
„Teplota vody“ 6  
na hodnotu Stred-
ná alebo Vysoká.

6.2

Sprchovací lúč 
zo sprchovej 
tyče sa náhle 
zastaví.

Po 2 minútach sa 
funkcia automaticky 
ukončí.

Je to normálne.

Zo sprchovej 
tyče nevychá-
dza prúd vody.

Sprchová hlava je 
upchatá.

 > Vyčistite sprchovú 
hlavu.

7.2

Funkcia nočného osvetlenia

Nočné osvetle-
nie nesvieti.

Nočné osvetlenie 
bolo nastavené do 
režimu Vyp.

Je to normálne.
 > Nastavte nočné 
osvetlenie do reži-
mu Auto alebo Zap.

6.3

Nočné osvetlenie je 
v režime Auto a je k 
dispozícii dostatok 
svetla.

Je to normálne.
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Problém Možná príčina Riešenie Kap.

Nočné osvetle-
nie svieti ne-
pretržite.

Nočné osvetlenie 
bolo nastavené 
na režim Zap.

Je to normálne.
 > Nastavte nočné 
osvetlenie na režim 
Auto alebo Vyp.

6.3

Nočné osvetlenie je 
v režime Auto a je k 
dispozícii iba tlme-
né svetlo.

Je to normálne.

Snímač okolitého 
osvetlenia nie je 
čistý.

 > Vyčistite okienko 
„Snímača okolitého 
osvetlenia“ D .

Manuálna čistiaca funkcia sprchovej tyče

Sprchová tyč 
sa automaticky 
zasunie.

Po 2 minútach sa 
funkcia automaticky 
ukončí.

Je to normálne.

Automatické samočistenie

Zo zasunutej 
sprchovej tyče 
kvapká voda.

Sprchová tyč sa 
automaticky vyčistí 
pred sprchovaním a 
po ňom.

Je to normálne.
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10. Technické údaje

Číslo výrobku 611.00 00 2 30 4300

Menovité napätie 220 – 240 V
Frekvencia 50/60 Hz
Menovitý príkon 1050 W
Príkon v úspornom režime < 0,5 W
Max. prúd 6,8 A

Rozsah teploty
• Prevádzková teplota 4 – 40 °C
• Teplota vody 32 – 40 °C

Vstupný tlak vody  0,07 – 0,75 MPa  
(0,7 – 7,5 bar)

Spotreba vody v sprchovacej  
prevádzke 0,35 – 0,60 l/min

Úroveň ochrany  IP X4 
Ochrana voči striekajúcej 
vode zo všetkých smerov

Integrované bezpečnostné  
zariadenie EN13077 – typ AB

Záručné podmienky  Záručné podmienky sú sú- 
  časťou našich všeobecných  
  obchodných podmienok, kto- 
  ré nájdete na adrese  
  www.pro.duravit.com/gtc.


