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1 SIKKERHEDSANVISNINGER OG ADVARSLER

Korrekt brug
Laufen dusch toilettet rengør bagdelen. Anden anvendelse er ikke tilladt. Glødende cigaretter og andre 
brændende genstande må ikke kastes i toiletskålen. Laufen er ikke ansvarlig for skader, der opstår,  
fordi enheden er tilsluttet forkert, betjenes forkert eller ikke bruges efter hensigten.

Forkert betjening er bl.a. aktivering af duschfunktionen, uden at der sidder nogen på dusch toilettet.  
Dette kan forårsage vandskader i de tilstødende dele af rummet.

Personer med fysiske, sensoriske eller mentale handicap samt personer, 
der ikke er fortrolige med enheden (især børn), må kun bruge  
brusetoilettet under opsyn eller efter anvisninger fra en ansvarlig  
person.

Advarsler / forholdsregler (din sikkerhed)
Tag aldrig en defekt enhed i brug.

Laufen dusch toilettet må hverken bruges med regnvand, gråt vand eller demineraliseret vand,  
men kun postevand.

Kontrollér regelmæssigt, at alle funktioner fungerer normalt. Hvis der er mistanke om, at enheden kan 
være defekt, skal du straks afbryde den fra strømforsyningen og kontakte Laufen kundeservice. 

Undlad at åbne enheden på egen hånd, og servicer den ikke selv. Undlad at installere ekstraudstyr eller 
foretage ændringer. Enheden har strømførende komponenter. Derfor kan det være  
livsfarligt at åbne den! 

Reparationer, der ikke er udført fagligt korrekt, kan føre til farlige ulykker, driftsfejl og skader på enheden 
og anlægget. Derfor skal reparationer altid udføres af uddannede og godkendte fagfolk samt med 
originale reservedele og originalt tilbehør.

Enheden må ikke rengøres eller vedligeholdes af børn uden opsyn. Installation må kun ske med  
anvendelse af nye slangesæt. Gamle slangesæt må ikke genbruges.

Der må kun anvendes originale elektriske komponenter, vandforsyningsmateriale og reservedele.  
Til rengøring og pleje samt afkalkning må der kun anvendes originale Laufen-produkter eller produkter, 
der anbefales af Laufen. Ved brug af andre produkter afvises ethvert ansvar.

Overensstemmelseserklæringen findes online på www.laufen-cleanet.com
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2 INTRODUKTION

30. October 2017  |  Laufen ∙ Icons app   1©

Laufen

Gegenüberstellung Icons

Menu

alternativer Iconvorschlag,
da S ymbol bei iOS   bereits für den 
Home B utton verwendet wird

POWER

or

or

30. October 2017  |  Laufen ∙ Icons app   2©

Laufen

Gegenüberstellung Icons

Fö hn

K ein Icon mehrK ein Icon mehr

K ein Icon mehrK ein Icon mehr

K ein Icon mehr

Düse wechseln

Kein Icon mehr

Kein Icon f ür P2 App

alternativer Iconvorschlag,
da auf natives Ges taltungs-
element zurückgegrif fen wird

30. October 2017  |  Laufen ∙ Icons app   3©

Laufen

Gegenüberstellung Icons

B edienungsanleitung Tutorial Informationen über 
das Dusch-WC

R egis trierung Troubleshooting Fernbedienung

Downloads S chritt für S chritt Anleitung Gerätes tatus auslesen

Verbrauchsmaterial E rklärung der Icons E rsatzzeile

Filme S erviceanfrage Direk twahl L aufen

P räsentationsmodus

Dialog und Feedback

Deckel entfernen

30. October 2017  |  Laufen ∙ Icons app   1©

Laufen

Gegenüberstellung Icons

Menu

alternativer Iconvorschlag,
da S ymbol bei iOS   bereits für den 
Home B utton verwendet wird

POWER

or

or

30. October 2017  |  Laufen ∙ Icons app   2©

Laufen

Gegenüberstellung Icons

Fö hn

K ein Icon mehrK ein Icon mehr

K ein Icon mehrK ein Icon mehr

K ein Icon mehr

Düse wechseln

Kein Icon mehr

Kein Icon f ür P2 App

alternativer Iconvorschlag,
da auf natives Ges taltungs-
element zurückgegrif fen wird

30. October 2017  |  Laufen ∙ Icons app   3©

Laufen

Gegenüberstellung Icons

B edienungsanleitung Tutorial Informationen über 
das Dusch-WC

R egis trierung Troubleshooting Fernbedienung

Downloads S chritt für S chritt Anleitung Gerätes tatus auslesen

Verbrauchsmaterial E rklärung der Icons E rsatzzeile

Filme S erviceanfrage Direk twahl L aufen

P räsentationsmodus

Dialog und Feedback

Deckel entfernen

30. October 2017  |  Laufen ∙ Icons app   1©

Laufen

Gegenüberstellung Icons

Menu

alternativer Iconvorschlag,
da S ymbol bei iOS   bereits für den 
Home B utton verwendet wird

POWER

or

or

30. October 2017  |  Laufen ∙ Icons app   2©

Laufen

Gegenüberstellung Icons

Fö hn

K ein Icon mehrK ein Icon mehr

K ein Icon mehrK ein Icon mehr

K ein Icon mehr

Düse wechseln

Kein Icon mehr

Kein Icon f ür P2 App

alternativer Iconvorschlag,
da auf natives Ges taltungs-
element zurückgegrif fen wird

30. October 2017  |  Laufen ∙ Icons app   3©

Laufen

Gegenüberstellung Icons

B edienungsanleitung Tutorial Informationen über 
das Dusch-WC

R egis trierung Troubleshooting Fernbedienung

Downloads S chritt für S chritt Anleitung Gerätes tatus auslesen

Verbrauchsmaterial E rklärung der Icons E rsatzzeile

Filme S erviceanfrage Direk twahl L aufen

P räsentationsmodus

Dialog und Feedback

Deckel entfernen

Menu

30. October 2017  |  Laufen ∙ Icons app   1©

Laufen

Gegenüberstellung Icons

Menu

alternativer Iconvorschlag,
da S ymbol bei iOS   bereits für den 
Home B utton verwendet wird

POWER

or

or

30. October 2017  |  Laufen ∙ Icons app   2©

Laufen

Gegenüberstellung Icons

Fö hn

K ein Icon mehrK ein Icon mehr

K ein Icon mehrK ein Icon mehr

K ein Icon mehr

Düse wechseln

Kein Icon mehr

Kein Icon f ür P2 App

alternativer Iconvorschlag,
da auf natives Ges taltungs-
element zurückgegrif fen wird

30. October 2017  |  Laufen ∙ Icons app   3©

Laufen

Gegenüberstellung Icons

B edienungsanleitung Tutorial Informationen über 
das Dusch-WC

R egis trierung Troubleshooting Fernbedienung

Downloads S chritt für S chritt Anleitung Gerätes tatus auslesen

Verbrauchsmaterial E rklärung der Icons E rsatzzeile

Filme S erviceanfrage Direk twahl L aufen

P räsentationsmodus

Dialog und Feedback

Deckel entfernen

Duschindstillinger Hjælp

Info

ANVISNINGER2.1

LED-indikator Oplysninger Beskrivelse

Ingen indikering Normal drift Alt er i orden.

Lyser rødt  
permanent

Plejeanvisning Afkalk venligst dit dusch toilet.

Flere oplysninger og beskrivelser af anvisningen findes 
under punkt 5.7, Afkalkning.

Blinker rødt Plejeprogram Når den røde LED-indikator blinker, er afkalkningen aktiv.

Flere oplysninger og beskrivelser findes under punkt 5.7, 
Afkalkning.

Blinker rødt 
hurtigt

Fejlhenvisning  Kontakt os venligst på www.laufen-cleanet.com 

Flere oplysninger om og beskrivelser af problemet findes 
under punkt 6, Fejlsøgning.

DUSCH TOILET: LED-INDIKATOR

På enhedens underside sidder LED-indikatoren.  
Den oplyser om nødvendige vedligeholdelsesarbejder 
og mulige fejl på dusch toilettet.

2.2

LED-indikator
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DUSCH TOILET3.1

3 OVERSIGT OVER DIT NAVIA DUSCH TOILET

Åbning 
afkalkningsmiddel

LED-indikator

Betjeningsdrejeknap

Hovedafbryder
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BETJENINGSDREJEKNAP

Ved drejning af og tryk på betjeningsdrejeknappen  
på højre side kan Laufen dusch toilettet uden 
videre betjenes. Følgende funktioner kan styres 
via betjeningsdrejeknappen:

 Dusch funktion
 Stråleintensitet
 Duschstråleposition
 Oscillering

LAUFEN-APP

Med Laufen-appen til iPhone og Android kan 
brusetoilettet betjenes helt enkelt inkl. nyttige 
specialfunktioner.  
Detaljerede beskrivelser findes under punkt  
4.2. Der kræves ikke aktiv internetforbindelse.

Hovedmenu
 Brusefunktion
 Stråleintensitet
 Brusestråleposition
 Vandtemperatur

3.2

3.3

3 OVERSIGT OVER DIT NAVIA-BRUSETOILET

Betjeningsdrejeknap

Laufen-app

 Oscillering
 Grundprofiladministration
 Enhedsforbindelse

Vedligeholdelsesmenu
 Afkalkningsfunktion
 Enhedsskylning
 Temperaturindstillinger 
og ECO-mode

 Indstillinger for vandhårdhed
 Indstillinger for sprog og land
 Enhedsoplysninger
 Bestilling af forbrugsvarer

Infomenu
 Enhedsoplysninger
 Serienummeroversigt
 Download af vejledninger

Servicemenu
 Registrering af servicemeddelelser
 Hjælp, spørgsmål og svar
 Forklaring af ikoner og symboler

Installer den gratis app direkte fra App Store eller Google Play.
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4 BETJENING AF BRUSETOILETTET
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Dit Laufen dusch toilet kan betjenes med 
betjeningsdrejeknappen eller via Laufen-appen.

Betjeningsdrejeknap Laufen- 
app

Duschfunktion

Stråleintensitet 
minus / plus

Duscharm frem

Duscharm tilbage

Oscillering

Stop
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DUSCHFUNKTION

Når du sidder på dusch toilettet, kan du trykke kortvarigt på betjeningsdrejeknappen på højre  
side for at starte duschfunktionen. Hvis du vil afbryde duschfunktionen, kan du trykke på  
betjeningsdrejeknappen igen.

Hvis du ønsker at benytte duschen en gang til, kan du trykke på betjeningsdrejeknappen igen,  
mens duscharmen køres tilbage efter første betjening.

Varmeren er altid slået til fra fabrikken af (se punkt 4.2.3).  
Vandet bliver kontinuerligt koldere ved gentagen brug.

Duschtiden er forhåndsindstillet på 25 sekunder fra fabrikken af.
 

Forkert betjening er bl.a. aktivering af duschfunktionen, uden at der sidder nogen på  dusch toilettet. 
Dette kan forårsage vandskader i de tilstødende dele af rummet.

STRÅLEINTENSITET

Stråleintensiteten kan indstilles i 7 trin. Under duschprocessen kan du justere stråleintensiteten ved at 
dreje betjeningsdrejeknappen.

Drej betjeningsdrejeknappen fremad 
for at øge stråleintensiteten.

4.1

4.1.1

4.1.2

4 BETJENING AF DUSCH TOILETTET

Drej betjeningsdrejeknappen bagud 
for at nedsætte stråleintensiteten.

Stråleintensiteten er fra fabrikken forhåndsindstillet på 4 af 7.

DUSCHSTRÅLEPOSITION

Duschstrålens position kan indstilles i 7 trin. Under duschprocessen kan du trykke på betjeningsdrejek-
nappen og samtidig dreje den fremad eller bagud. Brusestrålen føler drejeretningen.

Tryk på betjeningsdrejeknappen,  
og drej den samtidigt fremad for at 
bevæge duschstrålen fremad.

Tryk på betjeningsdrejeknappen,  
og drej den samtidigt bagud for at bevæge 
duschstrålen bagud.

Duschstrålepositionen er forhåndsindstillet på 4 af 7 fra fabrikken af.

OSCILLERING

Tryk på betjeningsdrejeknappen, og drej den hurtigt to gange fremad og bagud for at aktivere en auto-
matisk forlæns og baglæns bevægelse af duschstrålen.

4.1.3



10

VALG AF SPECIALFUNKTIONER VIA APPEN

Laufen-appen giver adgang til praktiske specialfunktioner, som du udelukkende kan vælge via din 
smartphone.

ENHEDSSKYLNING

Ved hjælp af enhedsskyllefunktionen kan du med henblik på rengøring gennemskylle dit brusetoilet 
fuldstændigt og fylde det med rent vand. Især efter længere tids stilstand (f.eks. efter ferie) anbefales 
det at gennemføre en enhedsskylning.

OPRETTELSE AF BASISPROFIL

Laufen-appen giver mulighed for at lagre en individuel brugerprofil.  
I den forbindelse kan du indstille den ønskede duschintensitet og -position individuelt.

VANDETS HÅRDHEDSGRAD

I Laufen-appen kan du lagre hårdhedsgraden på dit områdes vand for at sikre optimale intervaller 
mellem udførelse af den automatiske afkalkningsfunktion.

Vandets hårdhedsgrad kan måles på forskellige måder:
 Spørg hos vandforsyningen. Denne oplysning findes som regel også på vandregningen.
 Fabriksindstilling: 25–35 °fH

VARMERINDSTILLINGER

Appen kan bruges til at tilpasse varmerindstillingerne. Fra fabrikken er varmeren aktiveret permanent (TIL).

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4 BETJENING AF DUSCH TOILETTET
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Beskrivelse

TIL Vandvarmeren er tændt permanent og varmer op til 
samt holder den ønskede vandtemperatur.

ECO Vandvarmeren bliver slået til, så snart du aktiverer enheden ved en 
kort drejning af betjeningsdrejeknappen. Efter ca. 2 minutters  
opvarmningstid er der varmt vand til rådighed. 

FRA Vandvarmeren er altid slukket. Der er kun koldt 
vand til rådighed. Dette giver det laveste energiforbrug.
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RENGØRING AF SÆDE-ENHED

Sæde og låg er én enhed på grund af soft close-systemet.  
Sæde-enheden kan uden videre tages af for at lette rengøringen af 
dusch toilettet. Det gøres ved at klappe sædet og låget op, løsne 
sikringsskruerne ved hjælp af en mønt og trække sædet og låget lodret 
op af hængslet. Rengør sæde og låg med lunkent vand, for eksempel i 
badekarret. Du kan også bruge et mildt, fortyndet flydende 
rengøringsmiddel. Efter rengøringen skal sæde og låg samles igen, 
sættes lodret ind i hængslet og spændes fast. Flere rengørings- og 
plejeanvisninger findes i den separate plejevejledning.

RENGØRING AF KERAMIK

Takket være den massive keramikskål med specialglasur er stærkere 
rengøringsmidler er ikke længere nødvendige. Rengør keramikkummen 
med et almindeligt universalrengøringsmiddel, som fortyndes med vand. 
Brug derudover en svamp med en blød, ikke ridsende overflade eller en 
mikrofiberklud.

Der må til rengøring ikke anvendes aggressive eller slibende midler, 
værktøjer eller instrumenter.

RENGØRING PLASTOVERFLADER OG METALDELE

Plastoverflader
 Sæde-enhed
 Dækring og dyse
 Afkalkning

Tør disse dele af med en blød, fugtig klud, eventuelt vædet med et 
meget mildt og fortyndet opvaskemiddel.  
De kan derefter tørres med en blød klud.

Der må til rengøring ikke anvendes aggressive eller slibende midler, 
værktøjer eller instrumenter.

5.1

5.2

5.3

5 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

Metaldele
 Drejeknap og metalafdækning
 Hængsel
 Duscharm
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EGNEDE RENGØRINGSMIDLER OG -REDSKABER SAMT RENGØRINGSTIPS

 let syreholdige rengøringsmidler såsom eddike, universal-, glas- og badeværelsesrengøringsmidler  
eller kalkfjerner

 skummende rengøringsmidler
 fortynd rengøringsmidlet med vand
 brug kun flydende rengøringsmidler
 kontrollér at rengøringsmidlet ikke irriterer huden
 normale toiletbørster
 bløde svampe, der ikke ridser
 mikrofiberklude

UEGNEDE RENGØRINGSMIDLER OG -REDSKABER

 slibende og pulverformede rengørings- eller skuremidler som f.eks. skurepulver,  
sand eller flydende skuremidler

 stærke, ætsende stoffer som f.eks. stål- eller armaturrens, aggressiv rør- eller afløbsrens,  
lud, blegemidler og svampefjerner

 klorholdige rengøringsmidler
 øjen- og hudirriterende rengøringsmidler
 hårde og ridsende svampe
 ståluld, panderensere mv.
 skarpe genstande såsom spartler til mekanisk rengøring

BESTILLING AF FORBRUGSVARER

Følgende forbrugsvarer kan bestilles  
på www.laufen-cleanet.com og hos  
forhandleren.

5.4

5.5

5.6

5 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

Varenummer.

6 afkalkningstabs til 2 anvendelser 8.9260.4.000.000.1

Dyse og dækring 8.9260.6.000.000.1

Drejeknap 8.9260.8.000.000.1

Låg til afkalkeråbning 8.9260.7.000.000.1

Ret til ændringer forbeholdes
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AFKALKNING

Laufen dusch toilettet har et integreret afkalkningsprogram, der afkalker alle vandførende dele.  
Enheden registrerer nødvendigheden af en afkalkning og gør dig opmærksom på den  
(rød LED-indikator). Når afkalkningsmeddelelsen vises, kan du stadig bruge dusch toilettet som 
sædvanligt, indtil afkalkningen finder sted. Gennemfør afkalkningen inden for få dage, efter at 
meddelelsen vises. Afkalkningsprogrammet tager ca. 75 minutter (LED-indikatoren blinker rødt). 

Dusch toilettet kalker til i takt med brugen. Tilkalkningen afhænger af vandets hårdhedsgrad,  
temperaturindstillingen og brugen af dusch toilettet. 

Når afkalkningsprogrammet er startet, kan det ikke afbrydes. Dusch toilettets funktioner er spærret 
under processen. Enheden kan imidlertid anvendes som et normalt toilet uden duschfunktion. 

Vi gør opmærksom på, at skader på enheden samt rester i vandet ikke kan udelukkes ved brug af 
uegnede afkalkningsmidler.  
Garanti- og hæftelseskrav som følge af skader af denne art afvises udtrykkeligt. 

Afkalkningsmeddelelse 
LED-indikatoren på dusch toilettet lyser rødt. 

Åbn låget i højre side af keramikken ved at trykke på det. 

Læg 3 originale Laufen afkalkningstabs i åbningen, og klik låget til igen.  
Afkalkningsprogrammet startes automatisk af dusch toilettet. 

Det nødvendige afkalkningsmiddel fås hos Laufen. Det er beregnet til  
afkalkningsprogrammet i denne enhed. Brug kun originalt Laufen  
afkalkningsmiddel.

Når afkalkningen er færdiggjort, er dusch toilettet og dets funktioner igen klar til brug. 

Vi gør opmærksom på, at der kan opstå skader på enheden, hvis den foreslåede afkalkning ikke finder 
sted. Garanti- og hæftelseskrav som følge af skader af denne art afvises udtrykkeligt.

5.7

5 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

Varenummer.

Afkalkningsmiddel 8.9260.4.000.000.1

Ret til ændringer forbeholdes



14

5 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

UDSKIFTNING AF DYSE

Duscharmen kan køres ud med henblik på rengøring eller  
udskiftning af dysen.

Tryk på betjeningsdrejeknappen, og drej den samtidigt 
fremad for at bevæge brusearmen fremad.

Træk forsigtigt dysen af.

Rengør dysen, og afkalk den med et gængs afkalkningsmiddel, 
f.eks. husholdningseddike.

Alle pakninger på dysen skal smøres efter hver rengøring.

Hos Laufen eller forhandleren fås reservedyser,  
hvis du foretrækker en udskiftning.

Sæt den rengjorte eller nye dyse på forsigtigt.

Tryk på betjeningsdrejeknappen, og drej den samtidigt bagud  
for at bevæge duscharmen bagud.

5.8

Varenummer.

Dyse og dækring 8.9260.6.000.000.1

Ret til ændringer forbeholdes
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5 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

UDSKIFT DÆKRINGEN

Hvis dækringen er tilkalket eller ridset, kan den udskiftes  
med en ny dækring. Reservedækringe fås hos Laufen eller 
forhandleren.

Udskiftning af dækringen kræver et specialværktøj.  
Dette følger med den nye dækring.

Sæt specialværktøjet i dækringens nederste kant.  
Her findes en åbning til værktøjet.

Tryk forsigtigt værktøjet ned, indtil dækringen er løftet ud af 
klikforankringen.  
Hold fast i dækringen med den anden hånd, så den ikke falder 
ned. Løft dækringen helt af, og fjern den.

Sæt den nye dækring op mod den øverste kant, og klik den på 
plads med et tryk. Sørg for, at værktøjsåbningen vender nedad.

5.9

Varenummer.

Dyse og dækring 8.9260.6.000.000.1

Ret til ændringer forbeholdes
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6 FEJLSØGNING

Elektrisk stød!
Livsfare!

MEDDELELSER OG FEJL

Laufen kundeservice
Kontakt venligst Laufen kundeservice i tilfælde af fejl,  
som ikke kan afhjælpes ved hjælp af betjeningsvejledningen. 
www.laufen-cleanet.com 

6.1

 Åbn aldrig selv enheden for at reparere den.
 Kontakt Laufen kundeservice.

Meddelelser og fejl under driften Mulige årsager Løsning Punkt

Ingen funktion. Hovedafbryderen er slået fra. Slå hovedafbryderen til nederst til venstre på enheden. 3.1

Generelt problem med enheden. Slå hovedafbryderen fra nederst på enheden,  
vent ca. 1 minut, og slå den til igen.

Strømforsyningen er afbrudt. Få en fagmand til at kontrollere strømforsyningen. 

Betjeningsdrejeknappen fungerer ikke. Betjeningsdrejeknappen er defekt. Kontakt Laufen kundeservice.

Vandtemperaturen er lav. Varmeren er deaktiveret.    Tryk i appen på «Generelle indstillinger»,  
              og stil energisparetilstanden på ECO eller TIL.

Generelt problem med enheden. Slå hovedafbryderen fra nederst på enheden, 
vent ca. 1 minut, og slå den til igen.

Duschstrålen er svag, eller der
kommer slet ikke vand.

Duschstrålens styrke er 
indstillet for lavt.

Øg duschstrålens styrke med Laufen-appen,  
eller drej betjeningsdrejeknappen fremad under  
bruseprocessen. Gem indstillingen i basisprofilen via appen.

4.1.1

Dysen er tilkalket eller tilstoppet. Gennemfør en afkalkning af dusch toilettet.
Afkalk dysen, eller udskift den.

5.7
5.8

Duschfunktionen er blevet brugt 
for mange gange i træk med høj 
stråleintensitet.

Vent i mindst ti minutter, for at bruse funktionen igen  
kan bruges uden restriktioner.

Duscharmen trækkes ikke tilbage. Duschtoilettet er defekt. Slå hovedafbryderen fra nederst på enheden,  
vent ca. 1 minut, og slå den til igen. Kontakt venligst Laufen 
kundeservice, hvis dette ikke medfører nogen reaktion.

Soft-close-systemet til sædet og  
låget fungerer ikke.

Dæmperen er defekt. Kontakt Laufen kundeservice.

Den røde LED-indikator lyser 
konstant.

Gennemfør afkalkning. Læg tre Laufen-afkalkningstabs i åbningen til højre  
i keramikken.

Den røde LED-indikator blinker hurtigt. Der er opstået en fejl på dusch toilettet. Slå hovedafbryderen fra nederst på enheden,  
vent ca. 1 minut, og slå den til igen. Kontakt venligst Laufen 
kundeservice, hvis dette ikke medfører nogen reaktion. 
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7 BORTSKAFFELSE OG MILJØ

Laufen dusch toilettet opfylder kravene i EU's RoHS-direktiv (2002/95/EF). Det er stort set frit for  
miljøfarlige stoffer som bly, cadmium, kviksølv og chrom VI.

Nødvendige forholdsregler ved bortskaffelse af udtjent udstyr
Elektrisk udstyr indeholder ofte materialer, der stadig er brugbare. Samtidig indeholder det dog også 
mange skadelige stoffer, der sikrer udstyrets drift og sikkerhed. Ved forkert håndtering eller forkert 
bortskaffelse bliver disse stoffer skadelige for mennesker og miljø.

Symbolet på toilettets typeskilt betyder, at bortskaffelse med konventionelt husholdningsaffald ikke er 
tilladt. Bortskaf brugte batterier korrekt. Bortskaffelse med husholdningsaffaldet er forbudt.

Kontakt venligst den ansvarlige for din lokale genbrugsstation for at returnere udtjent elektrisk udstyr 
og sikre dets genvinding.

Opbevar det udtjente udstyr utilgængeligt for børn, indtil det transporteres væk.

Mærkningen af plastdele i overensstemmelse med internationale standarder muliggør sortering  
i ublandede plastaffaldsgrupper. Således kan det udtjente udstyr genanvendes miljøbevidst.
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8 TEKNISKE DATA CLEANET NAVIA

Mærkespænding 230 V (AC)

Netfrekvens 50 Hz

Strømforbrug drift (maks.) 1 150 W

Beskyttelsestype IPX4

Beskyttelsesklasse I

Flydetrykområde vand 0,1 til 1 MPa eller 1 til 10 bar

Belastning sæde og låg (maks.) 150 kg

Opbevaringstemperaturområde 1 til +60 °C

Driftstemperaturområde +5 til +40 °C

Antal tryktrin dusch 7 trin

Antal temperaturtrin dusch 7 trin

Måleenheder
V = volt, Hz = hertz, W = watt, m = meter, MPa = megapascal, bar = bar, kg = kilogram, °C = grad celsius, sek. = sekund

Ret til ændringer forbeholdes

Dusch toilettet Cleanet Navia opfylder kravene i henhold til: 

 EU-direktiv 2014/35/EU (lavspændingsdirektivet)
 EU-direktiv 2014/30/EU (EMC, elektromagnetisk kompatibilitet)
 EU-direktiv 2014 / 53 / EU (RED, radioudstyr)
 EU-direktiv 2011 / 65 / EU (RoHS)
 EN 1717 / 13077
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9 JURIDISKE ANVISNINGER

Denne vejledning indeholder vigtige oplysninger om den korrekte brug, betjening og vedligeholdelse  
af enheden.

Kendskab til og overholdelse af denne betjeningsvejledning er en forudsætning for både sikker brug af 
enheden og for sikkerheden ved dens drift og vedligeholdelse.

Denne betjeningsvejledning kan ikke tage højde for alle tænkelige anvendelsesmuligheder og  
betjeningsfejl.

Desuden henledes opmærksomheden på følgende: Indholdet i denne vejledning er hverken en del af 
en tidligere eller eksisterende aftale, forpligtelse eller retsforhold, ligesom det heller ikke ændrer en 
eksisterende aftale, forpligtelse eller et retsforhold. Laufens forpligtelser fremgår af de respektive 
garantibetingelser. Disse omfatter også Laufens fuldstændige og afgørende garantiforpligtelse.  
Oplysningerne i denne betjeningsvejledning er hverken en udvidelse eller indskrænkning af de  
rettigheder, der fremgår af garantibestemmelserne.

Denne vejledning er ophavsretligt beskyttet. Kopiering og/eller oversættelser til andre sprog må kun 
udføres med forudgående skriftlig tilladelse fra Laufen.



WWW.LAUFEN-CLEANET.COM


