De nummer 1 in aangepast sanitair!

CIRCUMANI
6500/ 6510/ 6520/ 6530
closetzitting met onderdouche, föhn,
en geurafzuiging, inclusief afstandsbediening,
gebruikersgeheugen en nachtlampje

GEBRUIKSAANWIJZING
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Sanmedi Circumani 6500 serie
OVERZICHT VAN DE PICTOGRAMMEN

1. Infrarood ontvanger
Ontvangt het signaal van de afstandsbediening.
2. Power indicator
Dit ledje brandt wanneer de toiletzitting is ingeschakeld.
Zodra de ecostand is ingeschakeld, gaat dit indicatielampje uit.
3. Eco mode indicator
Dit ledje brandt wanneer de ecostand is ingeschakeld en geactiveerd, tien minuten na gebruik
van de onderdouche of na het programmeren.
4. Indicator van de zittingverwarming
Dit ledje brandt wanneer de temperatuur van de zitting is ingesteld op laag, medium of hoog.
Dit indicatielampje staat uit als de zittingtemperatuur is uitgeschakeld of als de ecostand is
geactiveerd.
Functies zijpaneel
5. Power button
Zet de douchewc aan/uit. Druk en houdt de knop 2 seconden ingedrukt om uit te zetten. Indien
de Power button wordt ingedrukt terwijl een van de onderdouches in werking is, zal deze functie
stoppen.
6. Knop anale reiniging
Zet de werking in gang van de anale douchefunctie zoals deze het laatst is gebruikt.
7. Knop reiniging douchekopjes
Druk 1 keer om 1 van de douchekopjes naar voren te krijgen om deze te kunnen reinigen. Druk
nogmaals voor de andere onderdouche. Bij de derde keer drukken trekken de beide
douchekopjes zich weer terug.

Voor de andere functies en het vastzetten van persoonlijke instellingen voor een maximum van 2
gebruikers, is de afstandsbediening nodig.
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1. Infrarood zender
Stuurt een signaal vanaf de afstandsbediening naar de zitting wanneer er op een button wordt
gedrukt.
2. Anale onderdouche (Rear)
Activeert de functie van de anale onderdouche
3. Vaginale onderdouche (Front)
Activeert de functie van de vaginale onderdouche
4. Stop knop
Stopt alle functies die op dat moment in werking zijn
5. Oscillatie douchekopje (Move)
Activeert de heen en weer beweging van het water. Tijdens deze functie schuift de douche-arm
heen en weer, waardoor een breder schoonmaak oppervlak ontstaat. Druk nogmaals op de knop
om de functie te stoppen.
6. Föhn (Dry)
Zet de föhn aan die warme lucht blaast gedurende 2 minuten.
7. Föhn temperatuur en waterdruk (Water Pressure / Dry temp.)
Door de knop in te drukken tijdens het reinigen, kan de waterdruk in 3 posities worden gewijzigd.
Dit geldt voor beide onderdouches. Tijdens het föhnen kan de temperatuur hoger en lager
worden gezet door deze knop in te drukken.
8. Positioneren douchekopjes (Nozzle Position)
Door deze knop in te drukken kan de positie van beide onderdouches naar voren of naar
achteren worden ingesteld in 7 standen.
9. Temperatuur zittingverwarming (Seat Temp)
Toont de temperatuur van de zittingverwarming. Druk op deze knop om de volgende standen in
te stellen: Uit, 32°C (blauw), 34°C (paars), 36°C (rood).
10. Straalbreedte (Spray Width)
Toont de instelling van de straalbreedte. Druk op deze knop om de volgende standen in te
stellen: smal (blauw), middel (paars) en breed (rood)
11. Watertemperatuur
Toont de instelling van de watertemperatuur. Druk op deze knop om de volgende standen in te
stellen: Uit, omgevingstemperatuur, 32°C (blauw), 35°C (paars), 38°C (rood).
12. Douchekop reiniging
De douche-armen zijn van roestvrij staal (RVS). Dit is een antibacterieel materiaal. Het is 100%
chemisch- en onderhoudsvrij en houdt de douchekopjes hygiënisch en vrij van roest.
13. Geurafzuiging (Deodorizer)
Verwijdert geurtjes door lucht af te blazen van de toiletpot, via een vervangbaar koolstoffilter.
14. Vaste instellingen gebruiker 1 (User Memory 1)
Onder deze knop staan alle ingestelde functies opgeslagen voor de 1e gebruiker (zie kopje
vastzetten instellingen).
15. Auto modus (Auto Mode)
Door deze knop in te drukken treedt een voor ingesteld programma in werking (zie kopje auto
functie)
16. Vaste instellingen gebruiker 2 (User Memory 2)
Onder deze knop staan alle ingestelde functies opgeslagen voor de 2e gebruiker (zie kopje
vastzetten instellingen).
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SPOELEN EN DROGEN

 Om storingen en beschadigingen te voorkomen verzoeken wij u de volgende aanwijzingen op te
volgen:

• De onderdouche of luchtopening voor föhn of afzuiging niet besproeien met urine of
verontreinigen met fecaliën
• Niet op de zitting of deksel gaan staan.
In de ruststand is de onderdouche onder de zitting verborgen. Bij zowel het naar buiten schuiven als bij
het terugschuiven, wordt de douchekop automatisch gereinigd.
De spoelfuncties werken alleen als iemand op de zitting plaatsneemt. (huidcontact sensor). Het is
mogelijk het zittingcontact uit te schakelen: zie kopje zittingcontact Lock Mode aan- of uitzetten.
De afstandsbediening zal niet of slecht werken indien de batterijen op of nagenoeg op zijn of verkeerd
zijn geplaatst. (De afstandsbediening werkt op 4 knoopcel batterijen CR2032 Lithium).

SPOELEN:
•
•
•
•
•
•

Neem plaats op de closetzitting, zodra de zitting een gebruiker herkent zal er een signaal worden
afgegeven. Gelijktijdig treedt de geurafzuiging in werking en reinigen de douchekopjes zich.
Druk op de anale of vaginale spoeltoets. De onderdouche geeft ca. 20 seconden water om het
douchekopje te reinigen. De onderdouche zal hierna circa 2 minuten water sproeien en slaat
daarna automatisch af.
Om langer te reinigen, drukt u tijdens de spoelperiode nogmaals op de spoeltoets. Elke keer dat
er op de spoeltoets wordt gedrukt, begint de 2 minuten cyclus weer vanaf het begin.
Om eerder te stoppen, drukt u op de stoptoets.
Tijdens het spoelproces kan de watertemperatuur worden aangepast, evenals de waterdruk, de
straalbreedte en de positie van de douchekopjes.
Na de spoelperiode trekken de douchekopjes zich automatisch terug en zal water over de
douchekopjes spoelen om deze te reinigen gedurende 5 seconden.

DROGEN:
•
•
•

Druk na het reinigen op de föhnknop (Dry), deze schakelt hierna automatisch in. De föhn zal
hierna circa 2 minuten blazen en slaat daarna automatisch af.
Om langer te drogen, druk tijdens het proces nogmaals op de föhntoets. Elke keer dat er op deze
toets wordt gedrukt, begint de 2 minuten cyclus weer vanaf het begin.
De stoptoets kan altijd gebruikt worden om elke functie direct te stoppen. Door op te staan wordt
het zittingcontact verbroken en stoppen alle functies eveneens.
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INSTELLING SPECIALE FUNCTIES:
Vaste instellingen gebruiker 1 en 2
Voor 2 gebruikers kan een geheugeninstelling worden vastgezet voor de spoel en droogcyclus. Daarin is
opgenomen: watertemperatuur, straalbreedte, waterdruk, positie van de onderdouches en oscillatie.
Programmeren:
1. Neem plaats op de zitting. De zitting geeft een herkenningssignaal. (Tenzij de “Stille modus” is
ingeschakeld). Gelijktijdig spoelt er water over de douchekopjes om deze te reinigen.
2. Om de vaginale douche in te stellen, druk op de knop voor de vaginale reiniging en laat weer los.
Om de anale douche in te stellen, drukt u op de knop voor de anale reiniging en laat deze weer
los. Het reinigingsproces start.
a. stel de gewenste voorkeuren in van watertemperatuur, straalbreedte, waterdruk, positie van de
onderdouches en oscillatie.
b. maak het programma af gedurende de 2 minuten of druk op de stopknop.
3. Druk hierna op de knop User 1 of User 2 en houdt deze 5 seconden ingedrukt om de instellingen
te bewaren. Er klinkt een signaal zodra de instellingen opgeslagen zijn.
4. Om deze bewaarde instelling te gebruiken, drukt u op de toets: User 1 of User 2.
Gebruik Auto modus:
Tijdens de Auto modus wordt een vooringesteld programma afgewerkt door 1 simpele druk op de Auto
knop.
Door op de Auto knop te drukken wordt het volgende traject afgelegd:
- De anale onderdouche zal circa 90 seconden in werking treden op de medium (paars)
waterstand. De waterdruk staat op de hoogste stand, de straalbreedte op medium. De oscillatie
functie start ook direct op.
- Na het spoelen start de droogfunctie in werking. De föhn werkt 2 minuten op de medium stand.
Om de vaginale onderdouche via de Auto modus te laten werken, drukt u 5 seconden op de Auto knop.
Druk op de stopknop om het programma te onderbreken.
In de Auto modus blijft de zittingtemperatuur ongewijzigd t.o.v. het laatste gebruik.
De geurafzuiging zal niet aangaan in deze autostand.
In- of uitschakelen zittingcontact:
Er is zittingcontact nodig om de werking in gang te zetten (zie afbeelding “onderdelen”, nr. 4 voor de
juiste plaats). Dit werkt alleen (goed) met huidcontact, hierdoor is de werking niet gegarandeerd met
bijvoorbeeld gebruik van steunkousen, gips of een prothese.
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Dit zittingcontact kan worden uitgeschakeld via de zittingcontact Lock mode, gebruik deze met
zorgvuldigheid.
1. Druk gelijktijdig op knop 5 (Power) en 6 (anale douchefunctie) op de unit zelf gedurende 5
seconden tot 1 of meer ledjes oplichten. Laat de knop los.
2. Druk op knop 7 (reinigen onderdouches) om het zittingcontact uit of in te schakelen.
a. als het ledje van de zittingverwarming (4) brandt, dan is het zittingcontact ingeschakeld. Er zal
iemand plaats moeten nemen op de zitting voordat deze werkt.
b. als het ledje niet gaat branden, is het zittingcontact uitgeschakeld. De douchewc werkt zonder
dat er iemand hoeft plaats te nemen op de zitting. Let op: het kan zijn dat de douchekopjes
aangezet worden waardoor iets of iemand nat gespoten wordt. Voorzichtigheid is geboden.
3. De nieuwe instelling wordt na 10 seconden opgeslagen, tenzij er voortijds op een andere knop
wordt gedrukt of op de stopknop van de afstandsbediening.
In- of uitschakelen Eco modus:
Zodra de Eco modus functie is ingesteld, zal het apparaat in Eco modus gaan als er geen
zittingcontact gemaakt wordt en er geen andere knopjes worden ingedrukt gedurende 10 minuten.
De zittingverwarming gaat automatisch in de laagste stand om energie te besparen. Het groene lampje
gaat branden zodra de Eco modus is ingeschakeld.
De zitting wordt geleverd met de Eco modus uitgeschakeld.
1. Druk gelijktijdig op knop 5 (Power) en 6 (anale douchefunctie) op de unit zelf gedurende 5
seconde tot 1 of meer ledjes oplichten. Laat de knop los.
2. Druk op de knop anale douchefunctie (6) om de Eco modus in- of uit te schakelen.
a. als het ledje van de Eco Mode knippert wat aangeeft dat de Eco modus is ingeschakeld.
b. als het ledje niet gaat branden, is de Eco modus uitgeschakeld.
3. De nieuwe instelling blijft na 10 seconde bewaard, tenzij er voortijds op een andere knop wordt
gedrukt of op de stopknop van de afstandsbediening.
In- of uitschakelen Stille modus:
De unit wordt geleverd met geactiveerde “bleepjes”. Deze geluiden kunnen uitgezet worden.
1. Druk gelijktijdig op knop 5 (Power) en 6 (anale douchefunctie) op de unit zelf gedurende 5
seconden tot 1 of meer ledjes oplichten. Laat de knop los.
2. Druk op de Power knop (5) om de Stille modus in- of uit te schakelen.
a. als het ledje van de Power indicator knippert, is de Stille modus ingeschakeld. Er zal geen
geluid te horen zijn bij het intoetsen of maken van zittingcontact.
b. als het ledje van de Power indicator niet knippert, is de Stille modus uitgeschakeld. Er zijn
bleepjes hoorbaar bij het indrukken van de toetsen op de afstandsbediening.
3. De nieuwe instelling blijft na 10 seconden bewaard, tenzij er voortijds op een andere knop wordt
gedrukt of op de stopknop van de afstandsbediening.
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In- of uitschakelen nachtlampje:
De unit wordt geleverd met een geactiveerd nachtlampje. Deze kan worden uitgeschakeld.
1. Druk gelijktijdig op knop 5 (Power) en 6 (anale douchefunctie) op de unit zelf gedurende 5
seconden tot 1 of meer ledjes oplichten. Laat de knop los.
2. Druk gelijktijdig op knop 6 (anale douchefunctie) en knop 7 (reinigen douchekopjes) om het
nachtlampje in-of uit te schakelen.
a. als het nachtlampje knippert, staat deze aan.
b. als het nachtlampje niet knippert, staat deze uit.
3. De nieuwe instelling blijft na 10 seconden bewaard, tenzij er voortijds op een andere knop wordt
gedrukt of op de stopknop van de afstandsbediening.
ONDERHOUD:
Douchekopje
•
•
•
•

Druk op toets 7 (reinigen douchekopjes) op de unit zelf. De vaginale onderdouche komt hierbij
volledig naar buiten. Ondersteun met een hand het douche-armpje en trek met de andere hand
voorzichtig het douchekopje eruit.
Maak deze voorzichtig schoon met een tandenborstel of doek.
Druk nogmaals op toets 7 waarna de anale onderdouche volledig naar buiten komt. Reinig deze
op dezelfde wijze.
Druk voor de 3e keer op knop 7 waarna de onderdouches zich terugtrekken.

Zitting en deksel
Gebruik alleen zachte zeepproducten en beslist geen bleek- en schuurmiddelen of zuurhoudende
producten.
De zitting en deksel zijn niet vaatwasmachinebestendig.
-

Maak de zitting en deksel schoon met een zachte vochtige doek

-

Droog de zitting, deksel en scharnieren na met een zachte doek om watervlekken te
voorkomen
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Geurafzuiging
Verwisselen koolstoffilter
Om de geurafzuiging optimaal te laten functioneren, dient het koolstoffilter regelmatig vervangen te
worden. Een koolstoffilter gaat bij normaal gebruik ongeveer een jaar mee.
•
•
•
•

Het koolstoffilter zit achter een klepje verborgen. Staand voor het toilet, kijkend in de richting van
de toiletpot, is deze te vinden aan de rechterachterzijde. (nr. 13 op het plaatje van onderdelen).
Trek het klepje open
Verwijder het oude filter en plaats een nieuwe
Druk het klepje weer dicht

SERVICE
Om de langdurige werking van de Sanmedi Circumani te vergroten is preventief onderhoud en controle
regelmatig aan te bevelen. Wij bieden de mogelijkheid aan om een service contract af te sluiten voor de
duur van 7 jaar. Meer informatie hierover is terug te vinden op de website.
Wanneer de Sanmedi Circumani 6500 niet goed functioneert of de onderdouche is vervuild door
bijvoorbeeld kalkaanslag, kunt u contact opnemen met de servicedienst van Sanmedi bv Uitgeest,
telefoonnummer 0251-316482.
GARANTIE
Sanmedi bv verbindt zich ertoe binnen een periode van 1 jaar vanaf de factuurdatum materiaal- en
fabricagefouten te verhelpen.
Het verhelpen van storing onder garantie vindt uitsluitend plaats indien aan de garantievoorwaarden van
Sanmedi bv wordt voldaan. De garantie heeft geen betrekking op fouten of beschadigingen die een
direct of indirect gevolg zijn van normale slijtage, verkeerde bediening, misbruik, gebrekkig onderhoud,
gebruik van ongeschikte schoonmaakmiddelen, foutieve montage of demontage. De garantie dekt geen
fouten of beschadigingen die een andere oorzaak hebben dan materiaal- en fabricagefouten. De
garantie dekt evenmin gevolgschade, d.w.z. schade aan andere zaken, die het product in verband met
een eventueel ongeval veroorzaakt.
Om aanspraak te maken op garantie dient u contact op te nemen met uw installateur. Bij het verhelpen
van fouten onder garantie dient de klant aan de servicemonteur de factuur te overleggen zodat deze de
aankoopdatum van de Sanmedi Circumani kan controleren.

Augustus 2018

9

Populierenlaan 59,
1911 BK Uitgeest
0251-316482
info@sanmedi.nl
sanmedi.nl

Sanmedi Circumani 6500 serie

Augustus 2018

10

Populierenlaan 59,
1911 BK Uitgeest
0251-316482
info@sanmedi.nl
sanmedi.nl

Sanmedi Circumani 6500 serie

CIRCUMANI
6500/ 6510/ 6520/ 6530
closetzitting met onderdouche, föhn,
en geurafzuiging, inclusief afstandsbediening,
gebruikersgeheugen en nachtlampje

Installatiehandleiding
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VÒÒR INSTALLATIE:
De Sanmedi Circumani closetzitting zorgvuldig uitpakken en onderdelen op mogelijke beschadiging
controleren.
In geval van beschadigingen niet installeren, maar per omgaande/dezelfde dag bij uw leverancier
schriftelijk melden. Zonder bewijs van schriftelijke melding kan geen vervanging / omwisseling
plaatsvinden.
DE LEVERING OMVAT:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Basiseenheid met waterverwarmer, onderdouche, föhn, geurafzuiger, twee, RVS douche armen,
elektronische besturing
Zitting en deksel
Afstandsbediening
Flexibele aanvoerslang
Ballofix afsluiter voor montage in de watertoevoer + vuilfilter
Keerklep
Bevestigingsset
Montageplaat
Geurfilter
Installatiehandleiding
Gebruiksaanwijzing

 Overhandig – na montage en uitleg over de werking – de gebruiksaanwijzing aan de gebruiker.
TECHNISCHE GEGEVENS
Elektrische aansluiting
Aansluitwaarde
Standby waarde
Spanning
Energieverbruik
Netsnoer
Watertemperatuur
Warmeluchttemperatuur
Zittingtemperatuur
Wateraansluiting
Waterdruk
Watertoevoer
Kleur
Gewicht
Richtlijnen
Drinkwaterbeveiliging

Omgevingtemperatuur
Augustus 2018

220-240 V

220 V-240 V, 50Hz
1200 W
2.00 m
koud/laag32ᵒ/medium35ᵒ/hoog38ᵒ, regelbaar
uit/laag/medium/hoog regelbaar
uit/laag 32ᵒ/medium35ᵒ/hoog37.5ᵒ, regelbaar
links 3/8”, flexibele slang 3/8”-1/2” bijgeleverd, ballofix 1/2”-1/2” afsluiter
bijgeleverd en keerklep
toepassingsgebied 1 - 10 bar
1.5 psi – 100 psi
wit
5,9 kg
laagspanningsrichtlijn 73/23/EEC, CE EMV richtlijn 89/336/EEC, EN 300
440-2 / EN 301 489-3
speciale ingebouwde voorziening om terugzuiging van verontreinigd water
in de drinkwaterleiding te voorkomen volgens de Kiwa-eisen omtrent
waterleidingtechnische veiligheid.
5ºC - 40ºC
12

Populierenlaan 59,
1911 BK Uitgeest
0251-316482
info@sanmedi.nl
sanmedi.nl

Sanmedi Circumani 6500 serie
VOORSCHRIFTEN
In doucheruimten en badkamers mogen elektrische apparaten volgens VDE 0100, del 701 en SEV
1000-2. 1995 alleen in beschermingsgebied 3 worden geïnstalleerd.
Dit houdt in dat er tussen de Circumani en de buitenwand van de douchehoek of de badwand tenminste
60 cm vrije ruimte dient te zijn. Gemeten vanaf de douchekop is dit 120 cm.
Wanneer deze vrije ruimte niet beschikbaar is, dient een tussenwand geplaatst te worden van minimaal
740 mm diep en 1740 mm hoog.
De bouwkundige elektrische installatie mag uitsluitend door daartoe bevoegd personeel worden
uitgevoerd.
Voor plaatsing dient er een geaard stopcontact aanwezig te zijn en een wateraansluiting.
Maatvoering:
Voor een goede aansluiting van de Circumani 6500 dient er rekening gehouden te worden met
onderstaande maten.
De Circumani 6500 serie past op vrijwel iedere universeel gevormde toiletpot met vlakke bovenzijde van
het keramiek
Standaard uitvoering:
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Verlengde uitvoering:
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PRODUCTONDERDELEN

1. Deksel
2. Infraroodsensor
3. Roestvrijstalen douchearmen
4. Zittingcontact
5. Zitting
6. Electra stekker
7. Waterslang
8. T Koppeling
9. Waterstop boiler
10. Wateraansluiting bidet
11. Quick release knop
12. Bevestigingsplaat
13. Geurafzuiging
14. Nachtlampje
15. Afstandsbediening
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INSTALLATIEONDERDELEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bevestigingsbouten
Rubberen ring
Platte ring
Bevestigingsmoer
Bevestigingsplaat
Verstelbare beugels
T-koppeling
Waterslang

Augustus 2018

9. Kabel klipjes
10. Muurbevestiging voor afstandsbediening
11. Schroeven voor muurbevestiging
afstandsbediening
12. Pluggen voor muurbevestiging
afstandsbediening
13. Batterijen voor afstandsbediening
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Sanmedi Circumani 6500 serie
MONTAGE
1. Het bevestigen van de bevestigingsplaat
a. Plaats de verstelbare bevestigingsplaat over de gaten
van de toiletpot, met de rubberen kant naar beneden
wijzend en de gebogen kant richting het reservoir.
b. Plaats de vertelbare beugels in de bevestigingsplaat
en steek de bevestigingsmoer door de beugel en de
pot heen. Hierbij is het belangrijk dat de kop van de
bevestigingsmoer netjes in de beugel valt.
c. Schuif van onder de pot de rubberen ring en de platte
ring op de bevestigingsmoer. Draai vervolgens de
bevestigingsmoer van onderen aan.
2. Aansluiten van de waterslang.
a. Sluit de waterslang aan op de wateraansluiting van
het bidet. Kijk hierbij uit dat het plastic niet kapot
gedraaid wordt.
3. Bevestig het bidet aan de bevestigingsplaat.
a. Plaats de Circumani 6500 serie plat op de pot voor de
bevestigingsplaat. Schuif de douchewc over de
bevestigingsplaat totdat hij vast zit en dat er een klik
hoorbaar is geweest.
b. Als blijkt dat de zitting nog niet mooi past op de pot,
dan kan de douchewc er weer afgeschoven worden
door de knop aan de zijkant van het apparaat in te
drukken en de douchewc van de bevestigingsplaat af
te schuiven. Door de bevestigingsmoeren iets losser
te draaien kan de bevestigingsplaat juist
gepositioneerd worden en weer vast gedraaid
worden. Vervolgens kan de douchewc weer zoals
stap 3a. op de bevestigingsplaat geschoven worden.
4. Aansluiten water.
a. Wanneer er al een bestaand kraantje is voor de watertoevoer sluit dan de waterslang hierop
aan terwijl de kraan dicht is.
b. Wanneer er nog geen bestaand kraantje is monteer dan een Ballofix en sluit hier vervolgens
de waterslang op aan.

N.B.:
Voor het aansluiten van de flexibele aanvoerslang op de waterleiding dient eventueel een t-stuk te
worden geplaatst op het pijpje dat naar het reservoir van de closetpot loopt. Spoel na evt. solderen
eerst de leiding goed schoon. Indien bij het solderen van de leiding soldeerresten of ander vuil in de
leiding komen, zal de magneetafsluiter niet meer afsluiten, met als gevolg dat er water uit de
onderdouche zal lekken. Er dient dan contact opgenomen te worden met een servicemonteur van
Sanmedi bv om dit probleem te verhelpen.
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5. Watertoevoer openen.
a. Draai langzaam het kraantje/de Ballofix open en
controleer of er geen lekken zijn.
b. Wacht 5 minuten en controleer of er nog steeds geen
lekkages zijn.
6. Stroom aansluiten.
a. Steek de stekker van de douchewc in het stopcontact.
b. Het is mogelijk om de stroomkabel en de waterslang
netjes te leiden door de meegeleverde clips te
gebruiken.
AFSTANDSBEDIENING INSTALLATIE
1. Installeren van de batterijen.
a. Scheid de afstandsbediening van zijn magnetische
houder.
b. Draai de afstandsbediening om en open het klepje
waar de batterijen achter zitten. Dit kan makkelijk
gedaan worden met behulp van een platte
schroevendraaier of een muntje. Plaats de vier
meegeleverde CR2032 batterijen met de plus kant naar
boven wijzend en plaats het batterijklepje terug.
2. Bevestig de houder van de afstandsbediening (optioneel).
a. Afhankelijk van de muur kan de houder door middel van
schroeven of door middel van het dubbelzijdig tape.
b. Plaats de afstandsbediening terug in de magnetische
houder.
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ELECTRISCHE INSTALLATIE
De aansluitkabel is 2.00 m lang. Er dient een geaard stopcontact aanwezig te zijn. Het stopcontact moet
zo gesitueerd zijn dat:
• Aan de officiële installatievoorschriften wordt voldaan.
• Zo mogelijk de bijgeleverde aansluitkabel wordt gebruikt. Indien dat niet mogelijk is, de bijgeleverde
aansluitkabel door de elektricien door een aansluitkabel met de juiste lengte laten verwisselen.
Let op: In verband met toekomstig onderhoud dient de Circumani altijd d.m.v. een stekker te worden
aangesloten op het stroomnet.
Een eventueel te verrichten elektrische installatie dient door een erkend installatiebedrijf te worden
uitgevoerd of te worden gecontroleerd.
ONTSTORING
De Sanmedi Circumani closetzitting is radio- en tv-ontstoord.
STABILISATIENOKKEN
Bij gebruik van stabilisatienokken onder de zitting (SA-6520 of SA-6530) dienen de nokken dusdanig te
worden gedraaid dat deze aan beide kanten tegen het keramiek komen. Dat hoeft niet met het gehele
raakvlak te zijn maar kan ook alleen met de voor- of achterkant van de nokken. Draai het schroefje een
slag los, verdraai de nokken en draai het schroefje weer vast.
OVERDRACHT AAN DE KLANT
Na voltooiing van alle montage-, installatie- en afstelwerkzaamheden en de tests dient de Sanmedi
Circumani closetzitting aan de gebruiker te worden gedemonstreerd.
Tot slot dient de Sanmedi Circumani aan de klant te worden overgedragen inclusief:
• gebruiksaanwijzing Sanmedi Circumani closetzitting
• installatiehandleiding Sanmedi Circumani closetzitting
SERVICE
Bij normaal gebruik heeft de Sanmedi Circumani de eerste jaren van gebruik geen onderhoud nodig.
Wanneer de Sanmedi Circumani niet goed functioneert of de onderdouche is vervuild door bijvoorbeeld
kalkaanslag, kunt u contact opnemen met de servicedienst van Sanmedi bv Uitgeest, telefoonnummer
0251-316482.
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GARANTIE
Sanmedi bv garandeert dat binnen een periode van 1 jaar vanaf de factuurdatum materiaal- en
fabricagefouten onder garantie verholpen zullen worden.
Het verhelpen van storing onder garantie vindt uitsluitend plaats indien aan de garantievoorwaarden van
Sanmedi bv wordt voldaan. De garantie heeft geen betrekking op fouten of beschadigingen die een
direct of indirect gevolg zijn van normale slijtage, verkeerde bediening, misbruik, gebrekkig onderhoud,
gebruik van ongeschikte schoonmaakmiddelen, foutieve montage of demontage. De garantie dekt geen
fouten of beschadigingen die een andere oorzaak hebben dan materiaal- en fabricagefouten. De
garantie dekt evenmin gevolgschade, d.w.z. schade aan andere zaken, die het product in verband met
een eventueel ongeval veroorzaakt.
Om aanspraak te maken op garantie dient u contact op te nemen met de servicedienst van Sanmedi bv
Uitgeest, telefoonnummer 0251-316482. Bij het verhelpen van fouten onder garantie dient de klant aan
de servicemonteur de factuur te overleggen zodat deze de aankoopdatum van de Sanmedi Circumani
kan controleren.

 De deksel van de Sanmedi Circumani closetzitting is decoratief en niet gemaakt om op te staan of

zitten of als rugleuning te gebruiken! Schade aan de deksel van de Sanmedi Circumani closetzitting
als gevolg van het erop staan of zitten op de deksel of als gevolg van het gebruik als rugleuning valt
derhalve buiten de garantie.

SCHOONMAKEN
Gebruik zachte zeepproducten. Gebruik geen bleek- en schuurmiddelen of zuurhoudende producten.
DEMONTAGE
Bij het demonteren van de Sanmedi Circumani dient de watertoevoer afgesloten te worden. Het witte
stopje achterop de zitting, dient een kwartslag gedraaid te worden. Er kan mogelijk water uit het
apparaat komen. Dit moet veilig afgevoerd of drooggedept worden. Hiermee wordt voorkomen dat
eventueel achtergebleven water interne schade aan de printplaat kan veroorzaken.

SYMBOLEN, KEURMERKEN, CERTIFICERINGEN

Richtlijnen

laagspanningsrichtlijn 73/23/EEC, CE EMV richtlijn 89/336/EEC, EN
300 440-2 / EN 301 489-3

Drinkwaterbeveiliging

speciale ingebouwde voorziening om terugzuiging van verontreinigd water in
de drinkwaterleiding te voorkomen volgens de Kiwa-eisen omtrent
waterleidingtechnische veiligheid.
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Veiligheid is belangrijk !
Aangezien in badkamers en doucheruimten door het samengaan van water en elektrische stroom
gevaar kan optreden, gelden voor deze ruimten speciale veiligheidsvoorschriften.
De veiligheidsnormen volgens DIN 57100 deel 701 / VDE 0100 deel 701 moeten worden aangehouden.
In DIN 57100 deel 701 zijn deze voorwaarden vastgesteld.
De beschrijving toont de aparte veiligheidsnormen met de overeenkomstige voorwaarden voor de
badkamer.
•
•
•
•

In zone 0, 1 en 2 zijn stopcontacten, ook in spiegelkasten of verlichting, niet toegestaan.
De Circumani mag 60 cm, gemeten vanaf de buitenwand van de douchehoek of de badwand,
geplaatst worden. Er dient altijd 60 cm vrije ruimte te zijn tussen douche- of badwand en de
Circumani. Gemeten vanaf de douchekop is dit 120 cm.
Wanneer deze vrije ruimte niet beschikbaar is, dient een tussenwand geplaatst te worden van
minimaal 740 mm diep en 1740 mm hoog.
Deze bepalingen gelden zowel voor nieuw in te richten ruimten als ook voor renoverings- en
uitbreidingswerkzaamheden.
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