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Sanmedi Circumani gebruiksaanwijzing afstandsbediening

GEBRUIK AFSTANDSBEDIENING:
Voor een duidelijker overzicht worden de
toetsen die weinig gebruikt worden
verborgen onder een wegschuifbaar
afdekkapje.

Indien u de vereenvoudigde afstandsbediening met
licht te bedienen paddestoelknoppen heeft, bevindt
het uitgebreide bedieningspaneel zich aan de
achterzijde binnen in de behuizing. Open de behuizing
door de 4 schroefjes aan de achterzijde los te draaien
en het deksel te verwijderen.
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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

Afstandsbediening
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)

2

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

Sanmedi Circumani gebruiksaanwijzing afstandsbediening

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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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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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.
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