SANMEDI

CIRCUMANI
6000+ / 6100+ / 6200+ / 6300+
closetzitting met onderdouche, föhn
en geurafzuiging

GEBRUIKSAANWIJZING

Populierenlaan 59, 1911 BK Uitgeest
Telefoon 0251-316482
Fax
0251-314043
Email:
mail@sanmedi.nl
Website: www.sanmedi.nl

Sanmedi Circumani Gebruiksaanwijzing
OMSCHRIJVING
De Sanmedi Circumani is een hygiënische closetzitting met geïntegreerde onderdouche, warme
luchtdroging en geurafzuiging, inclusief afstandsbediening.
De Sanmedi Circumani wordt uitsluitend geleverd met de bedieningsunit aan de rechterzijde van de
zitting.
DE LEVERING OMVAT:
De Sanmedi Circumani closetzitting met onderdouche, föhn, geurafzuiging en afstandsbediening bestaat
uit de volgende onderdelen:
 Basiseenheid met knoppenpaneel, waterverwarmer, onderdouche, föhn, geurafzuiger, elektronische
besturing en ingebouwde voorziening om terugzuiging van verontreinigd water in de
drinkwaterleiding te voorkomen die voldoet aan de Kiwa-eisen voor waterleidingtechnische
veiligheid.
 Zitting
 Deksel
 Afstandsbediening
 Flexibele aanvoerslang
 Ballofix afsluiter voor montage in de watertoevoer + vuilfilter
 Bevestigingsset
 Plastic servicekapje
 1 set à 4 stuks zittingbuffers. 2 x 6 mm en 2 x 8 mm.
 geurfilter
 Installatiehandleiding
 Gebruiksaanwijzing

TECHNISCHE GEGEVENS
Elektrische aansluiting
Aansluitwaarde
Standby waarde
Spanning
Netsnoer
Watertemperatuur
Warmeluchttemperatuur
Wateraansluiting
Waterdruk
Water toevoer
Kleur
Gewicht
Richtlijnen
Drinkwaterbeveiliging

230 V
850 W
0,9 / 6,7 (indien de boiler opwarmt) W
230 V, 50-60 Hz
2.00 m
10ºC tot 39ºC, regelbaar
20ºC tot 45ºC, regelbaar
links 3/8”, flexibele slang 3/8”-1/2” bijgeleverd, ballofix 1/2”-1/2”afsluiter
bijgeleverd en keerklep
toepassingsgebied 1 - 10 bar
1,7 – 3 liter / min.
wit
6,3 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.
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Sanmedi Circumani Gebruiksaanwijzing
OVERZICHT VAN DE PICTOGRAMMEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

bedieningspaneel
herkenningsoog
houder koolstoffilter
netschakelaar
föhn
douchearm
closetzitting en deksel
met softclosewerking
8. boileraftapschroef
9. typeplaatje met
serienummer
10. reservedouchekop
11. wateraansluiting 3/8”

Vast bedieningspaneel
1.
2.
3.
4.

onderdouche (aan/uit) en
stopknop
straalsterkte (-)
straalsterkte (+)
boilerstatusindicator met blauw
led

Afstandsbediening
D
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8

Display
Temperatuur douche en föhn
Föhn temperatuur
Servicemelding
Instelling boiler
Geurafzuiging (aan/uit)
Föhn (aan/uit)
Douche positie (voor/achter)
Oscillerende douche
(aan/uit)
D9 Massagestraal (aan/uit)
D10 Douchestraalsterkte
D11 Foutmelding

Standaard fabrieksinstelling:
1
2-3
12
5
4

onderdouche 37º C
straalsterkte stand 3 van 7
vaginale onderdouche stand 7
van 7
föhn na sproeien aan 45º C
geurafzuiging aan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Douche (start/stop) en stopknop
Douchestraalsterkte - zachter
Douchestraalsterkte + harder
Geurafzuiging (aan/uit)
Föhn (aan/uit)
Oscillerende douche (aan/uit)
Douche positie (voor/achter)
Service
Temperatuur douche/föhn
Boiler temperatuur (aan/uit/ aan
bij zitten gaan)
11 Massagestraal (aan/uit)
12 Vaginale douche (aan/uit)
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Sanmedi Circumani Gebruiksaanwijzing
SPOELEN EN DROGEN

 Om storingen en beschadigingen te voorkomen s.v.p. de volgende aanwijzingen opvolgen:
 de onderdouche of luchtopening voor föhn of afzuiging niet besproeien met urine of
verontreinigen met fecaliën
 niet op de zittingdeksel gaan staan of zitten of de deksel als rugleuning gebruiken

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.

SPOELEN:







Neem plaats op de closetzitting, de geurafzuiging zal na enkele seconden automatisch in werking
treden.
Blijf zitten en druk de douchetoets in. De douchekop reinigt zichzelf en gaat naar de
douchestand. Het onderlichaam wordt nu gereinigd met warm water.
De onderdouche geeft ca. 20 seconden water en gaat dan automatisch terug, naar de
oorspronkelijk positie en reinigt zichzelf kort.
De föhn schakelt hierna automatisch in.
Sta van het toilet op om het föhnen te beëindigen.
De stoptoets kan altijd gebruikt worden om elke functie direct te stoppen.

herkenningsoog

geurafzuiging gaat
automatisch aan

druk de
douchetoets in

regel de straalsterkte
met de +/- toetsen

GEBRUIK AFSTANDSBEDIENING:
De functies op het vaste bedieningspaneel zijn ook te bedienen via de afstandsbediening
Daarnaast zijn meerdere functies hiermee te bedienen of voor langere periode in te stellen.
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Sanmedi Circumani Gebruiksaanwijzing
INSTELLING SPECIALE FUNCTIES:
Om de speciale functies te kunnen gebruiken, het afdekkapje naar onderen
schuiven.
Activeer de afstandsbediening door één keer op een willekeurige toets te drukken.
De afstandsbediening wordt tien minuten na gebruik automatisch weer
uitgeschakeld.
Douche
Druk op deze toets om de onderdouche in werking te zetten. Deze zal eerst de
onderdouche met water reinigen voordat deze volledig naar buiten komt en gaat
sproeien.
Na 20 seconden zal de onderdouche stoppen, zich terugtrekken en reinigen.
Tussentijds stoppen kan door opnieuw de stopknop in te drukken.
Straalsterkte
Door op de min of de plus toets de drukken kan tijdens het douchen de sterkte van
de straal zachter of harder worden gezet, zowel voor de standaard onderdouche als
voor de maternity onderdouche. Er zijn 7 niveaus mogelijk.
Maternitydouche
Druk op deze toets om deze onderdouche in werking te zetten. Deze zal eerst de
onderdouche met water reinigen voordat deze volledig naar buiten komt en gaat
sproeien.
Na 20 seconden zal de onderdouche stoppen, zich terugtrekken en reinigen.
Tussentijds stoppen kan door opnieuw de stopknop in te drukken.
Föhn
Druk op deze toets om het drogen te starten of te stoppen.
Tijdens het drogen koelt de lucht geleidelijk af om tegemoet te komen aan het
temperatuurgevoel van de huid.
Geurafzuiging
Met deze toets kan de geurafzuiging aan of uit gezet worden.
Massagestraal
Door voor of tijdens het gebruik van de onderdouche op deze knop te drukken wordt
de massagestraal geactiveerd. De pulserende straal stimuleert de darmactiviteit.
Douchepositie
Met behulp van deze toets kan de positie van de anale- en vaginale douche worden
ingesteld. In totaal kan de positie 7 niveaus naar achter en naar voren worden
geplaatst.
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Sanmedi Circumani Gebruiksaanwijzing
Oscillerende douche
Door op deze toets te drukken beweegt de douchearm naar voren en weer terug. Dit
verbetert de reinigende werking van de douche.

Temperatuurinstelling water en warme luchtdroging
Door op de plus of de min te drukken kan de gewenste temperatuur van het water
worden ingesteld. Tijdens het douchen zal de temperatuur na verloop van tijd
langzaam afnemen en uiteindelijk koud worden. Het is goed voor uw lichaam om net
zolang te sproeien tot het water koud is. Om het sproeien te onderbreken kunt u op
de stopknop drukken.
Om de temperatuur van de föhn in te stellen, dient eerst de föhntoets ingedrukt te
worden. Kies daarna het min- of plus- teken om de temperatuur te wijzigen.
Servicetoets
Voor handmatige reiniging / wisselen van de onderdouche.
Druk deze toets in om de onderdouche naar voren te brengen zonder hem in
gebruik te stellen. Zorg er hierbij voor dat u het herkenningsoog niet afdekt.
Voor meer informatie hierover, zie “reinigen douchekopje”.

Wijzigen standaard-instellingen
Onderstaande instellingen kunnen worden gewijzigd:








Sterkte douchestraal
Watertemperatuur
Geurafzuiging (aan/uit)
Positie onderdouche
Föhntemperatuur
Pulserende massagedouche (aan/uit)
Douchebereik (aan/uit)

Wijzigingen van instellingen vastleggen via de afstandsbediening:
1. De instelling (bijv. temperatuur van de föhn) aanpassen door föhn-toets in te drukken en met + of
– toets aanpassen naar de gewenste temperatuur.
2. Sleuteltoets (8)
en toets “+” (3)
tegelijkertijd gedurende ca. 2 seconden ingedrukt
houden. Een blauw lampje knippert éénmalig ter bevestiging op het bedieningspaneel naast de
closetzitting.
Resultaat:
De nieuwe instellingen zijn vastgelegd.
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Sanmedi Circumani Gebruiksaanwijzing
Terugzetten naar fabrieks-instellingen
Sleuteltoets (8)
en de aan/uit toets van de boilertemperatuur
(10) tegelijkertijd gedurende 2
seconden ingedrukt houden. Een blauw lampje knippert éénmalig ter bevestiging op het
bedieningspaneel.
Resultaat:
Functies zijn weer ingesteld op de standaard fabrieks-instellingen.
NB: Wijzigingen in de instellingen blijven behouden zolang men van het toilet gebruik maakt. Indien
deze wijzigingen niet worden vastgelegd op de hierboven vermelde manier, worden de “oude”
instellingen weer hersteld zodra men opstaat en de volgende keer plaatsneemt op het toilet.

STORING:
Storing
Geen werking van het apparaat

Afstandsbediening functioneert
niet (geen symbolen zichtbaar
op het display)

Watertemperatuur te laag

Douchestraal te zwak

Oorzaak
Oplossing
Stekker zit niet in het stopcontact Steek de stekker in het
stopcontact
Aardlekschakelaar is uitgeslagen Zet de knop van de
of stop is stuk
aardlekschakelaar om of
vervang de stop
Zekering in de elektrische
Vervang de zekering
verdeler is stuk
Herkenningsoog is vuil
Maak dit met een zachte doek
schoon
Batterijen zijn leeg
Vervang de batterijen
(afstandsbediening naast de
Circumani houden)
Geen batterijen aanwezig
Stop batterijen (3 x 1,5V type
LR3/ AAA) in de afstandsbediening (afstandsbediening
naast de Circumani houden)
Batterijen zijn er verkeerd
Batterijen er opnieuw indoen
ingedaan
(afstandsbediening naast de
Circumani houden)
Afstandsbediening is defect
Vervang de afstandsbediening
Boilertemperatuur niet
Stel de boilertemperatuur d.m.v.
ingeschakeld
de functie op de afstandsbediening in
Te korte opwarmtijd van de
Stel de boilertemperatuur d.m.v.
boiler bij gebruik zittingcontact
de functie op de afstandsbediening in door op “on” te
drukken
Straalsterkte te laag ingesteld
Verhoog de straalsterkte door de
toets (3) op de afstandsbediening of op het display in te
drukken
Onderdouche verstopt of
Druk de sleuteltoets (8) in om
verkalkt
douchekopje te reinigen of te
wisselen
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Sanmedi Circumani Gebruiksaanwijzing
Föhn gaat niet aan na gebruik
onderdouche

Functie automatisch föhnen is
gedeactiveerd

Föhn temperatuur is niet
comfortabel
Geurafzuiging werkt niet

Föhn temperatuur is te hoog of
te laag ingesteld
Functie automatisch inschakelen
geurafzuiging is gedeactiveerd

Er stroomt water uit de
onderkant
Het blauwe ledje op de douchewc brandt (en het teken “error”
op de afstandsbediening)

Er is een lekkage
De douche-wc is door een
veiligheidselement uitgeschakeld

Druk de toets voor de föhn (5) op
de afstandsbediening in; functie
“automatisch föhnen” hierna
activeren
Temperatuur aanpassen via de
toets op de afstandsbediening
Druk de toets voor de
geurafzuiging (4) in; functie
“automatische geurafzuiging”
hierna activeren
Stekker uit het stopcontact halen
en de servicedienst inschakelen
Stekker 20 seconden uit het
stopcontact halen om het
apparaat te “resetten”

Indien de douche-wc nog niet functioneert, neem dan contact op met uw leverancier.
ONDERHOUD:
Douchekopje


1. Druk de sleuteltoets (8) op de afstandsbediening in (het herkenningsoog mag niet afgedekt
zijn). De douche-arm komt naar voren zonder water te sproeien.



2. Ondersteun met een hand het douche-armpje en trek met de andere hand voorzichtig het
douchekopje eruit.
3. Douchekopje schoonspoelen en ontkalken of vervangen voor een nieuwe.
4. Druk de sleuteltoets (8) weer in. De douche-arm trekt zich in de uitgangspositie terug (zonder
te sproeien).
5. Reinig de opening van de onderdouche
6. Druk wederom op de sleuteltoets (8).
7. Plaats nu het schoongemaakte of het nieuwe douchekopje
8. Druk op de sleuteltoets (8).








8

Populierenlaan 59, 1911 BK Uitgeest
Telefoon 0251-316482
Fax
0251-314043
Email:
mail@sanmedi.nl
Website: www.sanmedi.nl

Sanmedi Circumani Gebruiksaanwijzing
Zitting en deksel
Onderhoud: Gebruik alleen zachte zeepproducten en beslist geen bleek- en schuurmiddelen of
zuurhoudende producten.
De zitting en deksel zijn niet vaatwasmachine bestendig.
-

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

Monteren / demonteren zitting en deksel


1. Klap de zitting en deksel omhoog en schuif beide bevestigingsscharnieren naar buiten.



2. Til zitting en deksel van de douche-wc



3. Plaats zitting en deksel bij montage weer in de bevestiging en schuif beide scharnieren naar
binnen.



4. Sluit zitting en deksel.
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Sanmedi Circumani Gebruiksaanwijzing
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 half jaar mee.


1. Trek de houder voor het koolstoffilter eruit.



2. Gooi het oude koolstoffilter weg



3. Plaats een nieuw koolstoffilter



4. Plaats de houder terug en sluit deze
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Sanmedi Circumani Gebruiksaanwijzing
Batterij van de afstandsbediening wisselen
Het is belangrijk om de batterij binnen enkele meters van de douche-wc te verwisselen in verband met
de herkenning van de afstandsbediening.


Schuif het afdekkapje van de afstandsbediening naar beneden en leg 3 batterijen (penlight
AAA/Type 1,5V) in de afstandsbediening. Volg hierbij de tekentjes in het apparaat.

Let op!!
Demonteren van de Circumani
!!! Bij het demonteren van de Sanmedi Circumani dient het reservoir eerst leeg gemaakt te worden, om
schade aan de printplaten te voorkomen.


1. Sluit de watertoevoer af (ballofix dichtdraaien)



2. Trek de stekker uit het stopcontact



3. Plaats een opvangbak onder de douche-wc




4. Draai de schroef onder de boiler een kwartslag open met een grote schroevendraaier of
muntstuk en verwijder deze



5. Laat de boiler leeglopen



6. Herplaats de schroef weer en draai deze vast
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Sanmedi Circumani Gebruiksaanwijzing
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 uw leverancier of met 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 de servicedienst van Sanmedi bv
Uitgeest, telefoonnummer 0251-316482. Bij het uitvoeren van reparatie onder garantie dient vooraf een
aankoopfactuur te worden overlegd.

 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 staan of zitten op de deksel of als gevolg van het gebruik als rugleuning valt
derhalve buiten de garantie.

SYMBOLEN, KEURMERKEN, CERTIFICERINGEN

Richtlijnen
Drinkwaterbeveiliging

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.
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