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WC-BIDET
Viudetta

Automaattinen elektroninen bidee on
jo tuttu monelle Aasian-matkaajalle.
Bideen avulla intiimialueiden peseminen
voidaan suorittaa käytössä olevaa käsisuihkua helpommin ja ilman vaaraa, että
vaatteet kastuvat. Elektroninen bidee
eroaa eurooppalaisesta posliinibideestä siinä, että se asennetaan wc-istuimen
päälle, joten käyttöönottoon ei vaadita
kylpyhuoneremonttia.

APUVÄLINE WC:n KÄYTTÖÖN
WC-bideen tarkoitus on helpottaa liikuntarajoitteisten ja vanhusten omatoimista
wc-käyntiä. Tällä saavutetaan kustannussäästöjä, kun käyttäjä pärjää itsenäisesti
kotonaan eikä tarvitse kotiapua tai kallista
laitoshoitoa.
Tuote soveltuu myös normaalikäyttöön ja
jokapäiväiseen elämään.

WC-BIDEE MALLIT

Bio Bidet 1000
Kunnonkoti, Turku
www.kunnonkoti.turkuamk.fi

Clean Sense Bin 1500R
Toimiva koti, Käpylä, Helsinki
www.toimivakoti.fi

Bio Bidet 1000
• kaksi mallia, ovaali ja pyöreä
• vaatii isomman wc-istuimen
Clean Sense Bin 1500R
• yksi malli
• sopii vakiomallisille wc-istuimille

TOIMINTAPERIAATE
Elektronisessa bideessä suihku tulee istuinrenkaan alla olevasta suuttimesta automaattisesti eli sitä ei tarvitse suunnata
kädellä. Veden lämpötila ja suihkun voimakkuus on ennalta säädelty, joten pesun
käynnistämiseen tarvitaan vain napin painallus helppokäyttöisestä kaukosäätimestä. Pesun jälkeen voidaan aktivoida lämminilmakuivaus paperilla pyyhkimisen sijasta
tai sen lisäksi.
Elektroninen bidee helpottaa jokaisen
wc-käyttäjän arkea, ja se on helppokäyttöisyytensä vuoksi erityisen suuri apu mm.
lapsiperheissä ja vanhustenhoidossa. Ei
yllättäviä lämpötilan vaihteluita pesuvedessä, eikä vettä vaatteilla tai wc:n lattialla
intiimialueiden pesun yhteydessä.

KAIKKIA TOIMINTOJA OHJATAAN KAUKOSÄÄTIMELLÄ
• Vesipesu pesee miellyttävästi ja
roiskimatta
• Veden paine ja lämpötila
säädetään etukäteen sopiviksi
• Lämmin istuinrengas tuntuu
miellyttävältä
• Toiminnon lopuksi kuivaus tehokkaalla lämpöpuhaltimella
• Vesipesu korvaa wc-paperin
kokonaan tai pesua voi käyttää
lisäämään hygienisuutta
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Bio Bidet 1000/Clean Sense Bin 1500R, lista sopivista wc -istuimista

Bio Bidet 1000/Clean Sense Bin 1500R, toiminnot

Varoitukset

Pesusuutin
Pesusuutin, naiset

Kansi

Suolen huuhtelusuutin
Kiinteä käyttöpaneeli

Merkkivalot
toiminnoista
Ilmanpuhdistin

Lämminilmasuutin
Pesusuutin
Pesusuutin, naiset

Veden tyhjennys
ja bideen irroitusnappi

Suolen huuhtelusuutin

BB 1000R Extra iso BB 1000E
A
49 cm
52 cm
45 cm
46 cm
B
C
45 cm
45 cm
20 cm
20 cm
D
Huom! Mitat vaihtelevat wc-istuimen mallin mukaan. Istuimen sopivuus,
sekä kiinnityspulttien paikat kannattaa tarkastaa etukäteen.
SOPIVIA WC ISTUIMIA
Merkki
Malli
9038
Swedberg
9028
9021
IDO
37212
Gustavsberg Artic GBG 4300
Kioto (1273300)		
Hafa

LVI/VVS-nro
5654204
5654203
5654095
5650026
5653500

Muuta
korkeus 42,5 cm
korkeus 42,5 cm		
korkeus 43cm		
kiinnitys kyynärtuelle
LVI5653520 Q-lukko
korkeus 43 cm, voidaan
asentaa extra iso BB 1000E
Lisäksi monelta valmistajalta löytyy isoja wc-istuimia, esim. Villeroy&Boch,
Laufen, Jika jne. Monet seinään kiinnitettävät wc-istuimet soveltuvat,
mutta etukäteen kannattaa suorittaa sopivuustarkistus.
Mitä tulee huomioida, kun valitsee wc-istuinta BioBideelle tai isolle
Clean Sense:lle:
Tarkista aina ensin täyttääkö olemassa olevan wc-istuimen koko minimi
(mitat) vaatimukset. Mikäli mitat täyttyvät, kannattaa varmuuden vuoksi,
mahdollisuuksien mukaan kokeilla, että wc-bidee istuu hyvin ja tukevasti
wc-istuimeen sekä tarkistaa, että lähistöllä on maadoitettu pistorasia. Mikäli bidee voidaan asentaa wc-istuimeen, noudatetaan asennusohjeita.

Jos wc-istuin ei sovellu kyseiselle wc-bideelle
• valitaan sopiva wc-istuinmalli ja varmistetaan sen saatavuus
• hankitaan LVI-ammattilainen, joka poistaa vanhan wc-istuimen ja
asentaa uuden sekä asentaa wc-bideen käyttökuntoon
• mikäli sähköpistoketta ei löydy sopivan etäisyyden päästä, on hankittava sähkömies, joka asentaa pistorasian esim. wc-istuimen taakse
• wc-istuimen poisto, uuden asennus, wc-bideen asennus ja mahd. pistorasian asennus kannattaa tehdä mahdollisuuksien mukaan yhdellä kertaa, ettei wc-istuin ole poissa käytöstä pitkiä aikoja (kannattaa
tarkistaa onko mahdollista kiinnittää uusi wc-istuin ruuveilla lattian,
jolloin ei tarvitse odottaa kiinnitysliiman kuivumista ja wc on heti käytössä asennuksen jälkeen).
Heti asennuksen jälkeen tulee varmistaa bideen toimivuus ja että sen
säiliö, jossa on lämpövastus, täyttyy vedellä!
Mikäli asentaja tarvitsee apua tai konsultaatiota, kannattaa soittaa Viudettaan 0400 707 283.

Tunnistesensori
Lämmitetty istuinrengas

TEKNISET TIEDOT
Sähkö
Sähköjohto
Virrankulutus, vesi
Veden lämmitys
Veden lämpötila
Istuimen lämmitys
Kuivain, teho
Liitosjohto, vesi
Mitat
Paino
CE -hyväksytty

Bio Bidet 1000

Clean Sense Bin 1500R

AC 240 V 50 Hz
Maadoitettu 1,8 m johto
600 W max
Max 1,2 l/min
säädettävissä 30...40 °C
55 W, termostaatti
250 W
T-haara ja liitosjohto
475 - 525 - 185 mm
n. 5,4 kg

AC 230 V 50 Hz
Maadoitettu 1,8 m johto
670 W max
0,71 l/min
säädettävissä 34/36/38 °C
55 W
250 W
T-haara ja liitosjohto
406 - 470 - 14S mm (pyöreä)
n. 4,5 kg (pyöreä)

Hyväksytty korvattavaksi apuvälineeksi Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa
Lisätietoa www.viudetta.fi

ASENNUS JA KÄYTTÖ
WC-bidee on wc-istuimeen, kannen tilalle asennettava
bidee. Sen pääominaisuudet ovat alapään pesu ja kuivaus.
Kaukosäätimen avulla voi ohjata kaikkia toimintoja helposti ja turvallisesti. On suositeltavaa, että wc-tila, johon laite
asennetaan, on vesieristetty ja varustettu lattiakaivolla.
WC-bidee kytketään wc-istuimelle tulevaan vesiputkeen Tliittimen avulla ja se tarvitsee toimiakseen maadoitetun sähköpistokkeen puolentoista metrin läheisyydeltä.
WC-bideen käyttö tapahtuu kaukosäätimestä. Ensin säädetään kaukosäätimestä veden lämpötila, veden paine ja istuinrenkaan lämpötila sopivaksi. Tämän jälkeen laitetta ohjataan kaukosäätimen isoista ja selkeistä napeista. WC-bidee
ei häiritse wc:n käyttäjiä, jotka eivät halua käyttää bideetä ja
voidaan näin ollen asentaa kaikkiin wc-tiloihin.

MAAHANTUONTI JA MYYNTI
Tmi Viudetta
Ruotutie 20 B
02610 ESPOO
Puhelin 0400 707 283
info@viudetta.fi
www.viudetta.fi
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