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bidé-sits
Brukar och installationsanvisning

Detta är original bruks och installationsanvisning

REBEX HomeCare AB

RENOLETTO Basic

• Bidé-sitsen skall installeras enligt denna manual
• Läs manualen noga och följ instruktionerna
• Spara denna manual för eventuella framtida behov
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Tack för att Du valt RENOLETTO Basic!
Våra Renoletto produkter är under ständig utveckling och därför kan
denna anvisning skilja något från den produkt Du nu har fått.
Vid osäkerhet eller frågor kontakta Rebex HomeCare AB
För att Du ska få ut mesta möjliga av Din RENOLETTO ska Du läsa
denna anvisning innan Du börjar användandet.
Förvara denna handling på säker plats för eventuella framtida behov.
Har Du frågor eller bara undrar över något som Du tror vi kan svara på
är Du alltid välkommen att höra av Dig till oss på Rebex HomeCare AB

MILJÖ
Denna produkt är konstruerad och tillverkad från idé till slutprodukt med största hänsyn taget till minimal miljöpåverkan.

Inköpsdatum

:

Kund

:

Tillverkningsnr. :

Sign.

Installatör VVS :
Tillverkare: Rebex HomeCare AB Storgatan 44 590 36 Kisa SWEDEN

www.bide.se bide@bide.se 0046 494 71818
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BESKRIVING AV PRODUKTEN
ANVÄNDNING. RENOLETTO monteras på den befintliga toalettstolen förutsatt att det finns genomgående
hål för sitsars fastsättning i wc-stolen. Med hjälp av vatten blir användaren ren efter toalettbesöket.
Renoletto Basic levereras med ett rektalt duschmunstycke monterat men bipackat finns även ett Female (2
stråligt) munstycke.
Använd toalettsitsen till vad den är till för. Stå aldrig på eller utsätt sitsen för oriktig handhavande!

MANÖVER. Renoletto Basic manövreras med ett vred på höger sida sett från sittande.
VATTENANSLUTNING. Antingen ansluts bidé-sitsen till wc-stolens intag för kallvatten eller också ansluts
den till en termostatblandare för att erhålla tempererat vatten.

VATTENTRYCK. Styrkan på duschstrålen avgör Du själv. Ju mer öppet vredet är desto högre vattentryck.

VIKTIGA SÄKERHETSREGLER
LÅT INTE BARN VARA ENSAMMA MED PRODUKTEN. OM LOCKET ÄR UPPFÄLLT OCH
MAN ÖPPNAR VENTILEN KOMMER VATTEN ATT STRÖMMA UT UTANFÖR TOALETT STOLEN OCH KAN DÅ ORSAKA STOR SKADA PÅ EGENDOM OCH FASTIGHET.
LOCKET SKA ALLTID VARA NERFÄLLT NÄR BIDÈ-SITSEN INTE ANVÄNDS!
1. Halkrisk kan förekomma om golv eller fötter är blöta/våta.
2. Tänk på att inte ha mattor eller andra saker runt wc-stolen som Du kan snubbla på
3. Finns minsta risk eller misstanke om att fel uppstått eller kommer att uppstå på produkten eller
dess anslutningar skall användandet omedelbart avbrytas. Stäng av vattnet och kontakta Din
installatör.
4. Använd produkten enligt anvisning i denna manual.
5. Använd inte andra tillbehör än de som rekommenderas av tillverkaren.
6. Använd aldrig produkten om följande inträffat:
-

Trasig vattenanslutning eller att bidéns funktion inte fungerar korrekt
Åtgärd: Läs avsnitt ”Problem”. Finns inte hjälp där kontakta reparatör/installatör eller
leverantören.

7. Håll produkten ren från urin, hår, damm och andra likvärdiga partiklar
8. Utsätt inte duscharmen eller andra delar för ovarsam behandling. Bidé-sitsen ska varsamt fällas
upp och ner, ej ”släppas”! Delarna och eller dess funktion kan förstöras av oriktigt handhavande!
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UPPACKNING AV RENOLETTO
VIKTIGT! Kontrollera att inga delar är skadade vid leverans. Ser eller misstänker Du
att produkten eller dess emballage är skadat vid leverans är det mycket viktigt att
Du direkt anmäler detta till transportören av varan! Fotografera skadan!
LYFT INTE RENOLETTO i BIDÈ-SITSEN utan lyft upp hela enheten samtidigt från emballaget!

Följande delar ingår i en leverans av Renoletto Basic
Bidésits, plastsits med lock, tryckslang för kallvatten, T-stycke för kallvatten, manual
samt detaljer för fastsättning av bidé-sitsen i toalettstolen

Emballage & avfall
Kartongen sorteras i avfall för kartong/ Wellpapp. Foam och plastpåsar i plastavfall. Sitsar och kåpor 05.
Munstycke och stödklackar 07. Metall i RF

GARANTI
Samtliga Rebex HomeCare AB:s produkter har två års garanti mot material och produktionsfel räknat från inköpsdagen.
Produkt som innehar material eller produktionsfel reklameras skriftligen till Rebex HomeCare AB och ersätts med ny produkt.
Rebex HomeCare AB står för returfrakten. Kontakta alltid Rebex HomeCare AB innan produkten skickas i retur!
Installationsfel anmäls till ansvarig installatör. Skulle felaktigheter uppstå på produkt under garantitiden och som inte är att
hänföra till material och/eller produktionsfel utan gäller handhavandefel eller annan skada gäller inte produktgarantin.
Eventuell reparation utförs då mot ekonomisk ersättning. Offert lämnas innan reparation. Eventuella frågor eller oklarheter ska
framställas via mail eller brev per traditionell post för att inga tveksamheter avseende ansvar ska förekomma
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MONTERING AV RENOLETTO

VIKTIGT!
Renoletto får bara monteras på en hel toalettstol
1

Förstår Du inte anvisningen kontaktar Du
Rebex HomeCare AB

1) Du får inte lyfta enheten i bidé-sitsen. Det kan

skada produkten, bild 1!
Håll i hela enheten vid lyft.

2

2) Tag bort den gamla toalettsitsen.

3) Placera sedan de båda centrerings-konorna i

porslinets hål avsedda för sits. Bild 2
4) Lyft upp produkten ur sitt emballage, justera de

båda gängstängerna så att avståndet stämmer
överens med toalettstolens mått (oftast 155
mm).
Tryck ner gängstängerna genom centreringskonorna och vidare genom porslinet tills sitsen
ligger helt an mot porslinet. Centrera sitsen på
wc-stolen. Bild 3.

3

5) Avsluta med att låsa sitsen med de båda hals-

muttrarna, bild 4. Vänd den smala delen av
muttern uppåt så den går in i porslinet.

Viktigt!
Kontrollera så att bidé-enheten sitter ordentligt
fast på toalettstolen.
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Vatten installation
Renoletto Basic kan anslutas till vatten på två sätt. Det första är att
ansluta den till kallvattenintaget till wc-stolen. Det kan kännas
konstigt och obehagligt att duscha rumpan med kallvatten men
porerna täpper till sig direkt och du känner knappt att vattnet är
kallt. Om anslutning till wc-stolen är med slang kan Du (bild 1)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stänga den befintliga avstängningsventilen på wc-stolen
Spola wc-stolens vattenbehållare tom från vatten
Lossa avstängningsventilen från wc-stolen
Montera det medföljande T-röret där avstängningsventilen
tidigare satt monterad i wc-stolen. Glöm ej packningen.
Skruva fast avstängningsventilen i T-rörets vertikala gänga
Anslut bidé-sitsens slang till den horisontala gängan.
Drag åt muttrarna så det blir tätt
Öppna ventilen och kontrollera så att inget läckage uppstått
ev läckage måste åtgärdas före användandet av bidé-sitsen
Nu är Din Renoletto klar att användas

Till wc-stol

Till bidé-sits

1

Ingående
kallvatte
n

2

Tempererat vatten
Ett annat sätt är att ansluta bidé-sitsen till en redan befintlig eller
ny termostatblandare och på det sättet få tempererat vatten i bidésitsen, bild 2.
Den tryckslang som medföljer bidé-sitsen kan då behövas bytas ut
mot en längre slang. Detta arbete kan vara lite mer komplicerat och
kanske behöver Du ta hjälp av en fackman. Termostatblandare
kan Du köpa via Rebex HomeCare AB eller från något byggvaruhus
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Byte av munstycke
Renoletto Basic levereras med ett munstycke som är avsedd för
rektal rengöring. Bipackat finns även ett FEMALE munstycke som
har två duschvinklar. Önskar Du byta munstycke lossar Du de båda
stjärnskruvarna, tar försiktigt ur skärm, spolkolv och fjäder. Ta bort
fjädern och montera den på den nya kolven och återmontera.
Tips! Fotografera momenten!
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VIKTIGT
Försäkra Dig som användare/ägare av produkten
att Du vet var vattentillförsel stängs av!
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Rengöring & underhåll

Rengöring av bidé-sits och kåpor
Det är viktigt att Du håller Din Renoletto ren och fräsch men
utan att överdriva. Torka delarna med en urvriden trasa typ
Wettex. Använd ett milt rengöringsmedel/tvållösning och
eftertorka med ren trasa. Använd inte Micro fiber, Svinto
eller annat material som kan skada plasten. Alla plastdetaljer
är tillverkade av Polypropen och Nylon och även om detta är
mycket slitstarka material kan man skada ytorna vid felaktigt
handhavande!

Rengöring av munstycke
Veckovis eller efter behov. Dra försiktigt ut den bakre
duscharmaren till stopp. Använd milt rengöringsmedel/tvål
och en gammal tandborste.
Var 2-3:e månad eller beroende på vattnets hårdhet, häll lite
12 % ättika eller mild citronlösning över duschmunstycket
och dusch armen. Låt verka 1 minut och använd tandborste
eller motsvarande för att ta bort kalkavlagringar. Tvätta med
vatten och torka efter med ren trasa. Täppta hål kan öppnas
med tunn nål. Tryck ej in kalk eller liknade i munstycket.
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PROBLEM? Innan Du kontaktar service
Problem

Orsak

Jag blir inte ren

Lösning

För lågt
vattentryck

Öppna ventilen/vredet mer

Du sitter fel

Sätt Dig längre bak eller fram.

Duscharmen kommer inte ut eller
bara en liten bit.

Det är smuts på
duscharmen

Rengör, se sid 8

Funktionen
fungerar inte

Vattentrycket för
lågt

Kontrollera så bidé-sitsen får vatten

Teknisk dokumentation
.

Modell namn

Renoletto Basic

art. nr. 60-125

Vattentryck min/max

3-8 bar / 0,3-0,8 Mpa

Nettovikt produkt

3 kg

Max brukarvikt

200 kg

Plastmaterial sits & kåpa

Polypropen (PP) Recy. nr 05

Teknisk dokumentation
Nylon (PA) Recy. nr 07

Duschmunstycke
och stödklack
Plåtdetaljer

Rostfritt stål
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Mått RENOLETTO BASIC

A

E

B
C

D
F

G
A)

55 cm

B)

53 cm

C)

13-17 cm

D)

30 cm

E)

23 cm

F)

5 cm

Miljö
Redan då en produkt börjar anta form på ritbordet ska varje moment
och val av material göras utifrån största möjliga hänsyn till miljön.
Så har vi gjort i framtagningen av Renoletto och så kommer att ske när
tillbehör och nästa generations Renoletto en dag kommer till världen.
Den dagen Din Renoletto inte längre behövs är därför viktigt att
destruktion av produkter sker på ett miljömässigt riktigt vis!
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Renoletto bidé-sitsar finns i tre modeller

A B C
Renoletto Aqua
Denna modell har ett rektalt munstycke likt Basic men även ett feminint
munstycke som sitter monterad i framkant på sitsen och duschar horisontalt. Det
finns ett tredje munstycke som sörjer för att varmvattnet spolas fram samtidigt
som det tvättar av det rektala munstycket. Aqua är utrustad med en
termostatblandare från Mora Armatur samt 3 st magnetventiler som drivs av ett
9V batteri. Aqua kan manövreras manuellt eller helautomatiskt.

Renoletto Basic
Basic är vår enklaste modell men fyller väl sin
funktion. Basic har två alternativa munstycken
och kan anslutas till tempererat vatten.

Renoletto Compact
Compact är vårt flaggskepp som likt Aqua har tre munstycke men också
varmluftfläkt som torkar torrt. Renoletto Compact är även utrustad med ”night
care” belysning både utvändigt och invändigt.
Compact ska anslutas till 230V ström men drivs av
en
48V transformator. Både Aqua och Compact
säljs oftast via ett s.k. BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG
Bidraget får man genom sin kommun om en arbetsteraput eller motsvarande intygar att Du inte klarar
intimhygienen på annat sätt.
Till både Aqua & Compact finns ett stort utbud
av tillbehör.
För mer information om Renoletto se www.bide.se
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RENOLETTO…….

…en nyckel till ett friare liv!
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