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AquaClean Tuma
1. PRODUKTBESKRIVELSE
Dusjtoalett med temperert vann
Utstyr og funksjoner er modellavhengig
Modeller: Classic og Comfort
Finnes i seteløsning eller sett som inkluderer porselen
Geberit AquaClean har Sintef produktsertifikat nr. 1764

Dimensjon:

146.291.XX.1 (XX angir
dekorfarge)
Høyde = 44,6 cm / bredde = 36
cm dybde = 55,3 cm

Farge:

Hvitt porselen / farget dekorplate

Overflatebehandling:

Smussavisende keramikk

Øvrige opplysninger:

Driftstrykk: 1 – 10bar

Geberit varenummer:

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter
Alle deler på dusjtoalett vaskes med fuktig klut med normale, ripefrie rengjøringsmidler for keramikk/bad.

Ettersyn/kontroll
Avkalking etter behov, varsling via fjernkontroll eller app
Skifte av keramikkfilter, ca. 5 års levetid, anbefalt utskifting 1 gang pr. år (VDI 6022-1) (Comfort-modell)

Vedlikeholdsinstruks og -intervall
Geberit har eget serviceapparat for produktet.
Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon stanser.
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3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Antatt teknisk levetid uten utskiftninger
> 10 år
Garanti og vilkår
Iht. forbrukerkjøpsloven
Fuktbestandighet
IPX4
Renholdsvennlighet
«God»
Øvrige opplysninger
Egenskaper Classic
"Varmtvannsberedning ved hjelp av gjennomstrømningsovn
Analdusjer med WhirlSpray-dusjteknologi
Dusjarm med dyse for analområde kan trekkes ut
Strålestyrke kan justeres i fem trinn
Pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjarmen forover og bakover)
Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann
Avkalkingsprogram
WC-skål uten spylekant (Gjelder sett)
Utspylingstoalett med smussavvisende keramikkoverflate
Toalettsete og toalettlokk med automatisk soft-close-mekanisme
Toalettlokk med SoftOpening
Vanntilkopling på venstre side skjult bak WC-skålen
Strømtilkopling med fleksibel mantelledning med tre ledere, på høyre side skjult bak WC-skålen
Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
Kompatibel med Geberit AquaClean-appen
Temperatur på dusjvannet kan stilles inn med Geberit AquaClean-appen
Gjennomstrømningsvarmer kan deaktiveres med Geberit AquaClean-appen
Dusjarm med Geberit AquaClean-app kan posisjoneres i fem trinn"
Tillegg comfort
Ladydyse separat i beskyttet hvileposisjon
Gjennomstrømningsovn kan deaktiveres
Brukeridentifikasjon
Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres
Luktavsug med etterløpsfunksjon
Tørker kan koples inn
Toalettsete med setevarme som varmes opp raskt
Funksjoner og innstillinger ved hjelp av fjernkontroll
Fire brukerprofiler kan programmeres
Temperatur på toalettsetevarmen kan stilles inn med Geberit AquaClean-appen"
Temperatur på tørkeren kan stilles inn med Geberit AquaClean-appen
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Målskisse sett

4. TEKNISK SERVICE
Produsent/importør
Postadresse
Postnr. og poststed
Telefon
E-post
Internett
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Geberit AS
Luhrtoppen 2
1470 Lørenskog
67978200
order,no@geberit.com
www.geberit.no
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