
Brukerveiledning
AquaClean

Dusj-WC 8000+

VU-8000+ VS-8000+ GS-8000+ 



3

Innhold

Et moderne hygienetoalett
        Tilpasses dine ønsker ...............................................................................................................................     4
        Moderne intimhygiene ..............................................................................................................................     4
        Komfortabel med et enkelt betjeningspanel ..............................................................................................     4
        Individuelle programmer med praktisk fjernkontroll ....................................................................................     4
        Har du spørsmål til produktet? ..................................................................................................................     4
Viktige opplysninger
        Korrekt bruk .............................................................................................................................................     5
        Montering og reparasjon ...........................................................................................................................     5
        Drift og vedlikehold ...................................................................................................................................     5
        Fjernkontrollen ..........................................................................................................................................     5
Toalettmodeller
        Ulike modeller - samme funksjoner ...........................................................................................................     6
        AquaClean Dusj-WC 8000+ VU ................................................................................................................     6
        AquaClean Dusj-WC 8000+ GS ................................................................................................................     6
        AquaClean Dusj-WC 8000+ VS ................................................................................................................     6
Oversikt over toalettet
        Oversikt over betjeningselementer ............................................................................................................     7
        Oversikt over betjeningspanelet ................................................................................................................     7
        Sprutvern .................................................................................................................................................     8
        Dempemekanisme i toalettsete og toalettlokk ...........................................................................................     8
Hvordan bruke toalettet
        Starte automatisk program .......................................................................................................................     9
        Veiledning steg for steg .............................................................................................................................     9
        Benytte det integrerte betjeningspanelet ...................................................................................................     9
        LED-display på betjeningspanelet .............................................................................................................     9
        Fjernkontrollens knapper VU-8000+ .........................................................................................................   10
        Fjernkontrollens knapper GS-8000+ og VS-8000+ ...................................................................................   11
        Fjernkontrollens standardfunksjoner ..........................................................................................................   12
        Fjernkontrollens spesialfunksjoner .............................................................................................................   13
        Lagre innstillinger ......................................................................................................................................   14
        Endre og lagre det automatiske programmet ............................................................................................   14
        Tilbakestille til fabrikkinnstillinger ...............................................................................................................   14
        Lagre brukerprofiler ..................................................................................................................................   15
        Oppbevaring av fjernkontrollen .................................................................................................................   15
        Hvordan bruke Lady-dusjen ......................................................................................................................   16
        Nedskylling etter toalettbesøket for modellen VU-8000+ ...........................................................................   16
        Nedskylling etter toalettbesøket for modellene GS-8000+ og VS-8000+ ...................................................   16
        Barnesikring .............................................................................................................................................   16
Rengjøring og vedlikehold
        Rengjøring av toalettet ..............................................................................................................................   17
        Rengjøring av porselenet ..........................................................................................................................   17
        Rengjøring av forkrommede deler og innkapslinger av plast ......................................................................   17
        Rengjøring av toalettsete og toalettlokk ....................................................................................................   18
        Rengjøring av dusjarm, tørkearm og dyser ................................................................................................   19
        Aktivt kullfilter og desinfeksjonsvæske.......................................................................................................   20
        Skifte aktivt kullfilter ..................................................................................................................................   20
        Etterfylle desinfeksjonsvæske ...................................................................................................................   21
        Bestille nytt kullfilter og desinfeksjonsvæske .............................................................................................   22
        Skifte batterier i fjernkontrollen ..................................................................................................................   22
Utbedring av feil
        Feil under drift ...........................................................................................................................................   23
        Errorkoder ................................................................................................................................................   24
Tekniske spesifikasjoner
        Modellen VU-8000+ .................................................................................................................................   25
        Modellene GS-8000+ og VS-8000+ .........................................................................................................   25
Miljøvern
        Innholdsstoffer ..........................................................................................................................................   26
        Deponering ...............................................................................................................................................   26
Garantier og kontaktinformasjon
        Garantier ..................................................................................................................................................   27
        Kontaktinformasjon til kundeservice ..........................................................................................................   27 



4 5

Et moderne hygienetoalett

Tilpasses dine ønsker
Med toalettet AquaClean Dusj-WC 8000+ har du bestemt deg for å investere i moderne 

kroppshygiene og en enklere hverdag. En slik investering passer like godt for den som ønsker å gi 

seg selv litt luksus i hverdagen, som for den som har nedsatt evne til å gjennomføre toalettbesøket på 

”gammeldags vis” og ikke ønsker å be om assistanse.

Moderne intimhygiene
AquaClean Dusj-WC 8000+ rengjør skånsomt analt eller vaginalt område. Sett deg på toalettet som 
vanlig og benytt dusjen for å gjøre deg ren. Det er ikke nødvendig å bruke papir først. Du kan velge 
om du vil benytte papir, håndklede eller den integrerte tørkefunksjonen for å bli tørr. For naturlig 
intimpleie for kvinner har toalettet også en egen lady-dusj.

Komfortabel med et enkelt betjeningspanel
Dersom du ikke ønsker å sette deg inn i tekniske finesser, eller du benytter toalettet for første gang,
anbefaler vi deg å benytte det integrerte betjeningspanelet. Toalettet vil da benytte et automatisk 
program med spyl og tørk. Dette programmet er også ideelt for gjester.

Individuelle programmer med praktisk fjernkontroll 
Dersom du ønsker å tilpasse styrken på dusjstrålen, vanntemperatur eller dusjstrålens posisjon 
benytter du den medfølgende fjernkontrollen. Ved hjelp av denne kan du til enhver tid endre alle 
toalettets funksjoner etter egne ønsker og behov. Innstillingene kan du lagre direkte på fjernkontrollens 
brukerprofiltaster. Toalettet benytter den lagrede innstillingen ved at man trykker på den samme 
tasten som man har lagret innstillingen på.

Har du spørsmål om produktet?
Videre i denne brukerveiledningen er toalettets funksjoner, samt bruk og vedlikehold beskrevet. 
Dersom du skulle ha spørsmål står vi alltid til din disposisjon. Kontakt oss og vi hjelper deg med 
programmering eller andre spørsmål du måtte ha om produktet.

Tlf: 23 38 00 00
E-post: firmapost@funksjonsutstyr.no

 

Viktige opplysninger

Korrekt bruk
• AquaClean Dusj-WC 8000+ er beregnet til rengjøring av analområdet, og med lady-dusj også 

for rengjøring av vaginalområdet. All annen bruk regnes som ikke korrekt. Dersom toalettet 

benyttes til andre formål tapes alle garantier og produktansvarskrav ved eventuelle person- og 

materiellskader.

• AquaClean Dusj-WC 8000+ er utviklet og produsert med dagens tekniske nivå og testet og 

godkjent av de anerkjente, europeiske standarder (SEV/EMV/KIWA/VDE/SVGW/LGA/CE).

Montering og reparasjon
• AquaClean Dusj-WC 8000+ kan kun installeres av fagpersoner etter detaljerte 

monteringsveiledninger som følger med toalettet. Elektrisk tilkobling må være jordet 220/230V, 

50Hz.

• Ikke foreta endringer, manipulasjoner, tilleggsinstallasjoner eller reparasjonsforsøk på toalettet på 

egenhånd. 

• Reparasjoner kan kun utføres av autoriserte fagpersoner. Ikke-forskriftsmessige reparasjoner kan 

føre til ulykker, skader og driftsfeil. 

• Endringer eller utskiftning av nettslutningskabelen må bare utføres av fagpersoner.

Drift og vedlikehold
• Betjening og vedlikehold skal kun utføres av pleier og/eller bruker i den grad det er beskrevet i 

bruksanvisningen. Dersom det bor barn i huset må du forklare dem riktig bruk. Toalettet må ikke 

benyttes til å klyve eller stå på.

• Ikke bruk aggressive vaskemidler som for eksempel harde børster, skurende svamper eller 

WC-rens i pulverform til rengjøring av toalettet. Ikke spray hårspray, parfyme og lignende på 

dusjtoalettet. Les mer om rengjøring fra s. 17.

Fjernkontrollen
• Fjernkontrollen leveres med en separat veggholder. Vennligst oppbevar fjernkontrollen i 

veggholder eller eget oppbevaringsrom i toalettet. 

• Fjernkontrollen er ikke vanntett. 

• Ikke legg fjernkontrollen på radiatorer eller andre varmekilder.

• Les mer om fjernkontrollens bruk og knapper fra s. 10.
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Toalettmodeller Oversikt over toalettet
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Oversikt over betjeningselementer

Oversikt betjeningspanel

1. Betjeningspanel
2. Hovedbryter
3. Rom for aktivt kullfilter
4. Serviceluke
5. Serienummer
6. Påfyllingsskuff for desinfeksjonsvæske

7. Dusjarm
8. Tørkearm
9. Sensor for brukeridentifikasjon

1. Regulering av dusjstrålens styrke
2. LED-display
3. Luftrenser (av/på)
4. Tørking med varmluft (av/på)
5. Starte og stoppe dusjen
6. Oppbevaringsrom for fjernkontroll

Ulike modeller - samme funksjoner
Toalettet AquaClean Dusj-WC 8000+ kommer i tre ulike modeller. Hvilken modell du har, avhenger av 

sisterne og avløp på ditt baderom.

AquaClean Dusj-WC 8000+ VU
Vegghengt toalett, med innebygget sisterne i veggen

Artikkelnummer: VU-8000+

AquaClean Dusj-WC 8000+ GS
Gulvstående toalett

Artikkelnummer: GS-8000+

AquaClean Dusj-WC 8000+ VS
Vegghengt toalett, med synlig sisterne utenpå veggen

Artikkelnummer: VS-8000+
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Hvordan bruke toalettet

Starte automatisk program
Så snart du er ferdig på toalettet trykker du en gang på dusjknappen på toalettets betjeningspanel 

eller fjernkontrollen. Toalettet vil da spyle med temperert vann i 20 sekunder, og deretter tørke med 

varmluft i 3 minutter.

Veiledning steg for steg
1.  Åpne lokket og sett deg godt til rette.

2. Når du setter deg på toalettet vil luftrensing gjennom et kullfilter starte automatisk. Du vil høre en  

 vifte som starter opp med lav susing.

 Forutsetning: Knappen for automatisk luftrensing på betjeningspanelet må være trykket inn.

3.  Når du er ferdig starter du spylingen ved å trykke inn dusjknappen på betjeningspanelet eller   

 fjernkontrollen.

3. Spylingen stopper automatisk etter 20 sekunder. Dersom du ønsker å avbryte spylingen tidligere,     

 trykk inn dusjknappen en gang til.

4.  Varmluftstørkingen starter automatisk etter spylingen.

 Forutsetning: Knappen for varmluftstørker på betjeningspanelet må være trykket inn.

5.  Stoppe tørkeluften: Når du reiser deg fra toalettet, stopper tørkeluften automatisk. Eller du kan  

 avbryte tørkingen ved å trykke på dusjknappen en gang til.

Benytte det integrerte betjeningspanelet

Dusjknapp
Trykk på knappen for å starte spylingen. Spylingen stopper automatisk etter 20 
sekunder. Ønsker du å avbryte spylingen tidligere trykker du på dusjknappen en 
gang til.

Regulere dusjstrålens styrke
Skyveknappen regulerer dusjstrålens styrke. Skyv mot + for å øke vannmengden, 
skyv mot - for å minimere vannmengden. Strålestyrken har 7 trinn.

Varmluftstørker
For at tørkeluften skal starte automatisk etter spylingen må denne knappen være 
trykket inn. Dersom knappen trykkes ut vil ikke tørkefunksjonen starte automatisk.

Luftrenser
Luftrenseren starter automatisk når du setter deg på toalettet, og vil rense luften 
gjennom et aktivt kullfilter. Du vil høre en lav susing fra toalettet når du setter 
deg. Denne knappen må være trykket inn for at luftrenseren skal starte. Dersom 
knappen trykkes ut vil funksjonen deaktiveres.

LED-display på betjeningspanelet
Blå LED lyser = Toalettets varmtvannsbereder er slått på eller står i sparemodus.

Blå LED lyser ikke = Toalettets varmtvannsbereder er slått av (spyler kun med kaldt vann).

Rød LED lyser = På tide å skifte kullfilter og/eller etterfylle desinfeksjonsvæske (se side 20-21).

Rød LED blinker = Feilmelding og behov for service (se side 24).

Sprutvern
Til toalettet medfølger det et sprutvern. Dette er et gjennomsiktig plastdeksel som kan brukes til 

å stille inn toalettets funksjoner uten at noen sitter på toalettet. Løft opp sete og lokk og plasser 

sprutvernet under setet. Sensor for brukeridentifikasjon må dekkes til for at toalettets funksjoner skal 

fungere. 

Ta godt vare på sprutvernet, da det også kan være behov for å benytte det ved en eventuell service 

av toalettet.

     

     1. Sprutvern

     2. Sensor for brukeridentifikasjon

Dempemekanisme i toalettsete og toalettlokk
Dempere fjærer toalettsetet og toalettlokket lydløst og sørger for langsom lukking. Åpningen fungerer 

på vanlig måte.

     Ikke trykk toalettsetet eller toalettlokket ned for hånd. Dette kan  

     skade demperne.

2
1

Oversikt over toalettet
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Hvordan bruke toalettet

Fjernkontrollens knapper VU-8000+
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Display

D1  Temperaturvisning spylevann og varmluftstørker

D2  Temperatur varmluftstørker aktivert

D3  Indikerer at serviceknappen er aktiv

D4  Innstilling varmtvannsbereder (on/sparemodus/off) 

D5  Indikerer behov for etterfylling av desinfeksjonsvæske

D6  Indikerer behov for skift av kullfilter

D7  Luftrenser (av/på)

D8  Aktivert brukerprofil l-llll

D9  Feilindikering - se errorkoder på side 24

D10  Dusjstrålens styrke 

D11  Massasjedusj (av/på)

D12  Bevegelig spylearm (av/på)

D13  Dusjens posisjon (fram/tilbake)

D14  Varmluftstørker (av/på)

Knapper

1  Dusj (start/stopp)

2  Dusjens strålestyrke reduseres

3 Dusjens stråkestyrke økes

4  Lady-dusj (start/stopp)

5  Luftrenser gjennom kullfilter (av/på)

6 Varmluftstørker (av/på)

7  Brukerprofil l-llll (av/på)

8 Massasjedusj (av/på)

9 Varmtvannsbereder (on/sparemodus/off)  

10 Temperatur dusj og varmluftstørker (-lavere +høyere)

11 Automatisk bevegelse av spylearm (av/på)

12 Dusjarmens posisjon (fram/tilbake)

13  Serviceknapp

Hvordan bruke toalettet

Fjernkontrollens knapper GS-8000+ og VS-8000+

Display

D1  Temperaturvisning spylevann og varmluftstørker

D2  Temperatur varmluftstørker aktivert

D3  Indikerer at serviceknappen er aktiv

D4  Innstilling varmtvannsbereder (on/sparemodus/off) 

D5  Indikerer behov for etterfylling av desinfeksjonsvæske

D6  Indikerer behov for skift av kullfilter

D7  Luftrenser (av/på)

D8  Aktivert brukerprofil l-lll

D9  Feilindikering - se errorkoder på side 24

D10  Dusjstrålens styrke

D11  Massasjedusj (av/på)

D12  Bevegelig spylearm (av/på)

D13  Dusjens posisjon (fram/tilbake)

D14  Varmluftstørker (av/på)

Knapper

1  Dusj (start/stopp)

2  Dusjens strålestyrke reduseres

3 Dusjens stråkestyrke økes

4  Lady-dusj (start/stopp)

5  Varmluftstørker (av/på)

6 Nedskyllingsknapp 

7  Brukerprofil l-lll (av/på)

8 Massasjedusj (av/på)

9 Varmtvannsbereder (on/sparemodus/off)  

10 Temperatur dusj og varmluftstørker (-lavere +høyere)

11 Luftrenser gjennom kullfilter (av/på)

12 Automatisk bevegelse av spylearm (av/på)

13 Dusjarmens posisjon (fram/tilbake)

14  Serviceknapp
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Hvordan bruke toalettet

Fjernkontrollens standardfunksjoner
Standardfunksjonene er de knappene man benytter oftest på fjernkontrollen, 

og er de knappene som er synlige når dekselet på kontrollen er lukket. 

Nedenfor er det gitt en forklaring på standardknappene på fjernkontrollen. 

Ikonene på displayet vil endres etterhvert som du trykker på de ulike 

knappene. Fjernkontrollens display slås av automatisk etter 10 minutter. 

Trykk på en vilkårlig knapp på fjernkontrollen for å aktivere displayet.

Dusjknapp
Trykk på dusjknappen for å starte spylingen. Spylingen stopper automatisk etter 20 sekunder. 
Ønsker du å avbryte spylingen tidligere trykker du på dusjknappen en gang til.

Regulere dusjstrålens styrke
Ved å trykke på disse knappene justeres trykket på spylevannet. Trykk på + for å øke vannmengden, 
trykk på - for å minimere vannmengden. Strålestyrken har 7 trinn.

Lady-dusj
Lady-dusjen rengjør varsomt og behagelig. Trykk på denne knappen for å starte lady-dusjen. 
Spylingen stopper automatisk etter 20 sekunder. Ønsker du å avbryte spylingen tidligere trykker du 
på knappen en gang til.

Nedskylling
Nedskylling av sisterne kan gjøres fra håndbetjeningen på modellene GS-8000+ og VS-8000+. Når 
tasten trykkes inn tømmes hele sisternen.

Varmluftstørker
Trykk på knappen for varmluftstørker for å aktivere eller stoppe tørkingen. Dersom du ikke selv 
avbryter tørkingen vil den automatisk stoppe å blåse varm luft etter 3 minutter. Tørkingen avsluttes 
da når du reiser deg fra toalettet.

Luftrenser
Ved å trykke på denne knappen aktiveres eller stoppes luftrensingen gjennom kullfilteret.

Brukerprofiler
Det kan lagres ulike brukerprofiler til forskjellige brukere. Ved å trykke på en av disse knappene 
aktiverer du den lagrede brukerprofilen. Trykk deretter på dusjknappen for å starte det lagrede 
programmet. Når toalettet forlates tilbakestilles toalettet til fabrikkinnstillinger etter 10 minutter. 
Fabrikkinnstillingene kan også endres. Les mer om innstilling av brukerprofiler på side 15.

Hvordan bruke toalettet

Fjernkontrollens spesialfunksjoner
Dersom du drar fjernkontrollens deksel nedover, vil det komme til syne flere 

knapper som kan benyttes for å justere toalettets funksjoner.

Nedenfor er det gitt en forklaring på spesialknappene på fjernkontrollen. 

Ikonene på displayet vil endres etterhvert som du trykker på de ulike 

knappene. Fjernkontrollens display slås av automatisk etter 10 minutter. 

Trykk på en vilkårlig knapp på fjernkontrollen for å aktivere displayet.

Varmtvannsbereder
Trykker på du denne knappen vil toalettets varmtvannsbereder slås av, på eller i sparemodus.

Temperatur dusjvann
Dusjvannets temperatur er forhåndsinnstilt til 37°C. Benytt denne knappen for å endre temperatur. 
Trykk + for å heve temperaturen og - for å senke den. Man kan velge temperatur mellom 10-39°C.
Temperatur varmluft
Benytt samme knapp for å justere temperatur både på dusjvann og varmluft. Men for å justere 
varmluften må du først trykke på knappen for varmluftstørker      og deretter trykke + for å heve 
temperaturen og - for å senke den. Ønsket temperatur for varmluft kan justeres mellom 20-45°C.

Service
Ved behov for rengjøring eller utskifting av spylemunnstykke eller tørkearm. Trykk en gang på 
knappen og spylearmen vil komme ut, uten å spyle. Trykk en gang til på knappen og spylearmen 
går tilbake og tørkearmen kommer ut, uten å tørke. Trykk på knappen igjen og tørkearmen går 
tilbake. Denne funksjonen virker ikke når sensoren for brukeridentifikasjon er tildekket. Se mer om 
rengjøring av dyse og tørkearm på side 19.

Massasjedusj
Massasjedusjen er velgjørende og avslappende. Aktiver funksjonen ved å trykke inn denne knappen 
enten før eller under spylingen. Trykk på knappen en gang til og funksjonen deaktiveres.

Dusjarmens posisjon
Ved å trykke på pilene kan du velge hvor langt frem dusjarmen skal spyle. Dusjarmen kan 
posisjoneres i 7 trinn fremover eller bakover avhengig av sitteposisjon.

Bevegelig spylearm
Dersom du ønsker at dusjarmen skal spyle over et større område kan du aktivere denne funksjonen. 
Aktiver funksjonen ved å trykke inn denne knappen enten før eller under spylingen. Spylearmen 
vil da bevege seg frem og tilbake mens den spyler. Trykk på knappen en gang til og funksjonen 
deaktiveres.

 vises i display: Varmtvannsbereder er slått på. Toaletter spyler med varmt vann.     
  Temperaturen er forhåndsinnstilt på 37°C.
 vises i display: Sparemodus aktivert. Varmtvann varmes opp når du setter deg på toalettet.      
  Oppvarmingstiden vil være 3-4 minutter.
 vises i display: Varmtvannsbereder er slått av. Det vil kun spyles med kaldt vann.
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Hvordan bruke toalettet

Lagre innstillinger
Alle brukere har forskjellige preferanser. Det er derfor mulig å lagre individuelle innstillinger i toalettet. 

Toalettet leveres ferdig innstilt med en fabrikkinnstilling. Dette er det automatiske programmet som 

toalettet kjører dersom man trykker på dusjknappen. Om ønskelig kan dette programmet endres og 

lagres. Dersom det er flere brukere som benytter samme toalett kan det i tillegg lagres individuelle 

programmer ved å benytte brukerinnstillingsknappene.

Tips:

Den beste måten å finne dine favorittinnstillinger på er under bruk. Sett deg derfor ned på toalettet og 

juster funksjonene samtidig som du tester de. Når du finner innstillingene som passer for deg kan du 

lagre disse.

Endre og lagre det automatiske programmet
Følgende innstillinger kan endres:

• Strålestyrke

• Vanntemperatur

• Dusjarmens posisjon

• Temperatur på varmluft

• Massasjedusj av/på

• Bevegelig spylearm av/på

For å lagre endringene du har gjort trykker du brukerprofil-knappene l og ll inn samtidig i 

minst 3 sekunder.

Resultat: 

Du vil høre et lite lydsignal (pip) fra toalettet. De endrede innstillingene er da lagret. Neste gang du 

trykker på dusjknappen på fjernkontrollen eller betjeningspanelet vil det automatiske programmet du 

nettopp lagret benyttes.

Tilbakestille til fabrikkinnstillinger
Dersom du ønsker å tilbakestille til toalettets fabrikkinnstillinger trykker du serviceknappen og 

knappen for varmtvannsbereder inn samtidig i minst 3 sekunder.

Resultat:

Du vil høre et lite lydsignal (pip) fra toalettet. Alle innstillinger er satt tilbake til fabrikkinnstillinger.

Hvordan bruke toalettet

Lagre brukerprofiler
Dersom man er flere brukere som benytter samme toalett kan man lagre individuelle innstillinger for 

hver bruker. Da slipper man å stille inn toalettet på nytt hver gang.

Følgende innstillinger kan endres:

• Strålestyrke

• Vanntemperatur

• Dusjarmens posisjon

• Luftrenser av/på

• Tørking med varmluft av/på

• Temperatur på varmluft

• Massasjedusj av/på

• Bevegelig spylearm av/på

På toalettmodellen VU-8000+ kan man lagre inntil 4 ulike brukerprofiler.

På toalettmodellene GS-8000+ og VS-8000+ kan man lagre inntil 3 ulike brukerprofiler.

For å lagre endringene du har gjort trykker du inn den brukerprofil-knappen du ønsker å lagre dine 

innstillinger på i minst 3 sekunder.

Resultat:

Du vil høre et lite lydsignal (pip) fra toalettet. Innstillingene er da lagret på brukerprofil-knappen.

Når du ønsker å starte ditt lagrede program trykker du først på brukerprofil-knappen du har lagret 

innstillingene på. Deretter trykker du en gang på dusjknappen. Ditt program vil starte.

Oppbevaring av fjernkontrollen
Fjernkontrollen kan oppbevares i rommet for fjernkontrollen eller i en egen veggholder.

Rommet til fjernkontrollen finner du under betjeningspanelet. Dytt fjernkontrollen helt inn for 

oppbevaring. Når du skal ta den ut igjen trykker du kontrollen litt inn, så kommer den automatisk ut.
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Hvordan bruke toalettet

Hvordan bruke Lady-dusjen
For å benytte Lady-dusjen må du bruke fjernkontrollen. Trykk en gang på Lady-knappen på 

fjernkontrollen for å starte spylingen. 

Toalettet vil benytte den fremste delen av spyledysen og spyler varsomt med temperert vann i 

20 sekunder. Hvor kraftig og hvor vannstrålen skal være, regulerer du individuelt med fjernkontrollen. 

Du kan stoppe dusjen tidligere ved å trykke en gang til på Lady-knappen. Varmluftstørkeren 

starter automatisk etter spylingen og vil tørke til du går av toalettet, eller avbryter tørkingen med 

fjernkontrollen.

Nedskylling etter toalettbesøket for modellen VU-8000+
Nedskyllingen fra sisterne fungerer uavhengig av toalettets vaske- og tørkeprogram. Til modellen 

VU-8000+ skyller du ned fra betjeningsknappen til den innebygde sisternen.

 Dersom du har toalettstøtter til ditt toalett, er det også mulig å installere betjeningsknapp for  

 nedskylling under støtten. For mer informasjon kontakt Funksjonsutstyr.

Nedskylling etter toalettbesøket for modellene GS-8000+ og VS-8000+
Nedskyllingen fra sisterne fungerer uavhengig av toalettets vaske- og tørkeprogram. Til modellene 

GS-8000+ og VS-8000+ er det flere muligheter for nedskylling. Du kan enten benytte knappen på 

sisternen, eller knappen for nedskylling på fjernkontrollen.

 Det er også mulig å stille inn modellene GS-8000+ og VS-8000+ til å automatisk skylle ned når  

 man reiser seg fra toalettet. Dette må gjøres av en autorisert fagperson. For mer informasjon  

 kontakt Funksjonsutstyr.

Barnesikring
Toalettets spyling og tørking kan kun benyttes når sensoren for brukeridentifikasjon er aktivert. Altså 

når noen sitter på toalettet eller dersom sensoren dekkes til.

Rengjøring og vedlikehold

Rengjøring av toalettet
Dersom du følger vår veiledning om rengjøring og vedlikehold av toalettet vil du hver dag kunne nyte 

gleden av toalettets komfort og kvalitet. For regelmessig stell av toalettet holder det vanligvis å vaske 

med vann, et mildt og hudvennlig vaskemiddel, samt en myk svamp eller klut som ikke lager riper.

 Feil rengjøringsmidler kan skade materialoverflaten. Overflate- og materialskader som oppstår  

 på grunn av feil behandling dekkes ikke av garantien. Følg derfor informasjonen i denne   

 brukerveiledningen når du skal rengjøre og vedlikeholde ditt toalett.

Rengjøring av porselenet
Toalettet har unikt porselen som er spesielt smussavisende. Overflaten setter en ny standard med 

henblikk på rengjøring og hygiene. Rengjør toalettskålen med et mildt rengjøringsmiddel for baderom 

eller et mildt universalmiddel. Tilsmussing kan også fjernes med en toalettbørste. Benytt toalettets 

nedskyllingsknapp for å skylle skålen etter rengjøring. Tørk rundt skålen med en myk, fuktig klut eller 

en svamp som ikke lager riper. 

 Du må ikke bruke skuremidler med slipeeffekt eller svamper som lager riper. Bruk heller ikke  

 høykonsentrerte rensemidler for avløp, armaturer og stål. Vi fraråder også bruk av løsemiddel-  

 eller syreholdige rengjøringsmidler, kalkløsemidler og husholdningseddik.

Rengjøring av forkrommede deler og innkapslinger av plast
Benytt en myk og fuktet klut for rengjøring. Ved behov kan det benyttes milde, hudvennlige 

rengjøringsmidler. 

 Du må ikke bruke skuremidler med slipeeffekt eller svamper som lager riper. Bruk heller ikke  

 høykonsentrerte rensemidler for avløp, armaturer og stål. Vi fraråder også bruk av løsemiddel-  

 eller syreholdige rengjøringsmidler, kalkløsemidler og husholdningseddik.
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Rengjøring av toalettsete og toalettlokk
1.  Klapp opp toalettsetet og lokket, og frigjør de to hengslene ved å trykke ned de sorte 

 knappene (1) samtidig som du skyver dem mot midten (2).

2. Løsne toalettsetet og lokket fra apparatet ved å løfte rett opp.

3. Vask toalettsetet og lokket med en myk og fuktet klut. Ved behov kan mild såpe også benyttes.  

 Tørk av med en tørr, myk klut for å unngå at det oppstår vannflekker. Når setet og lokket er løst,  

 er det også mye enklere å vaske rent rundt hengslene på toalettskålen. Tørk rundt hengslene med  

 en myk, fuktig klut eller en svamp som ikke lager riper. 

4. Sett toalettsetet og lokket inn i festet igjen etter rengjøring. Skyv de to hengslene utover.

5. Toalettsetet og lokket er dermed låst og kan lukkes.

Rengjøring og vedlikehold

1

2
2

1

Rengjøring av dusjarm, tørkearm og dyser
En gang i blant kan det være lurt å rengjøre dusjarm og tørkearm med tilhørende dyser. Dette gjøres 

ved å benytte serviceknappen         på fjernkontrollen. Følg veiledningen nedenfor steg for steg.

1.  Klapp opp toalettsetet og lokket og sørg for at sensoren for brukeridentifikasjon ikke er tildekket.

2. Trykk en gang på serviceknappen på fjernkontrollen. Dusjarmen vil komme ut uten å spyle.

3. Hold dusjarmen fast med en hånd og trekk dusjdysen forsiktig rett ut (dusjdysen er den hvite   

 delen ytterst på dusjarmen) 

   

4.  Trykk en gang på serviceknappen. Dusjarmen går tilbake uten dusjdysen og tørkearmen kommer  

 automatisk ut.

5.  Drei tørkearmen 90° mot venstre og trekk den ut av føringen.

6.  Rengjør godt i dusjarms- og tørkearmsåpningene med en fuktig klut som ikke riper.

7. Rengjør tørkearmen og tørkedysen under rennende vann. Tørkedysen kan om ønskelig tas ut av  

 tørkearmen for ekstra rengjøring (tørkedysen er den hvite delen som sitter ytterst på tørkearmen).  

 Tørk til slutt av tørkearmen med en tørr klut.

8.  Sett tørkedysen tilbake i tørkearmen. Skyv deretter den rengjorte tørkearmen inn i føringen igjen  

 og drei den 90° mot høyre til den er festet riktig.

9.  Trykk en gang på serviceknappen og tørkearmen går tilbake.

10. Rengjør dusjdysen under rennende vann. Trykk deretter på serviceknappen igjen og dusjarmen  

 kommer ut på ny. 

11. Tørk av dusjarmen med en fuktig klut og sett til slutt dusjdysen tilbake på dusjarmen. 

12. Trykk på serviceknappen og dusjarmen går tilbake og tørkearmen kommer ut. Trykk en siste   

 gang på serviceknappen og tørkearmen går inn.

  Ved behov er det mulig å bytte ut dusj- og tørkedysen. Dette er reservedeler som må bestilles.  

  Kontakt Funksjonsutstyr for mer informasjon.

Rengjøring og vedlikehold
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Rengjøring og vedlikehold

Aktivt kullfilter og desinfeksjonsvæske
Alle toalettmodellene er utstyrt med luftrensing gjennom et aktivt kullfilter, samt en unik desinfisering 

av dusjarmen etter hver spyling. Disse funksjonene gir maksimal renslighet og god hygiene.

Begge funksjonene trenger ettersyn etter en tid. Toalettet signaliserer med å tenne det røde LED lyset 

på betjeningspanelet (forutsetter at toalettet er slått på). På fjernkontrollens display vil det da varsles 

hvilken funksjon som trenger ettersyn. Det vil blinke symboler for om det er kullfilter som må byttes, 

eller desinfeksjonsvæske som må etterfylles.

Skifte aktivt kullfilter
 Dersom dette symbolet blinker på fjernkontrollens display, er det på tide å skifte det aktive   

 kullfilteret.

      

      1. Åpne serviceluken. Trykk mot siden og trekk luken   

          nedover.

      2. Fell ned skuff for aktivt kullfilter ved å dra den grå   

          tappen nedover.

      3. Trekk ut det gamle kullfilteret og sett inn et nytt.   

          Gammelt filter kastes i restavfallet.

      4. Lukk skuff for kullfilter og steng serviceluken.

Etterfylle desinfeksjonsvæske
 Dersom dette symbolet blinker på fjernkontrollens display, er det på tide å etterfylle    

 desinfeksjonsvæske.

      

      1. Åpne serviceluken. Trykk mot siden og trekk luken   

          nedover.

      2. Trekk ut den gule påfyllingsskuffen.

      3. Ta av korken på flasken med desinfeksjonsmiddel og 

          hell forsiktig flaskens innhold ned i påfyllingsskuffen 

          uten å klemme på flasken.

      4. Skyv påfyllingsskuffen inn igjen og steng serviceluken.

 

 Toalettet vil etter hver spyling benytte litt desinfeksjonsvæske blandet med vann for å rengjøre

 dusjarm og dusjdyse. Etter 90 sekunder med rensing skylles det med rent vann, og toalettet er  

 klart til bruk. Denne prosessen skjer automatisk etter hver spyling. Man kan fortsatt benytte  

 toalettets spylefunksjon selv om det er tomt for desinfeksjonsvæske, men da renses det kun  

 med rent vann etter spylingen.

Rengjøring og vedlikehold
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Bestille nytt kullfilter og desinfeksjonsvæske
Både kullfilter og desinfeksjonsvæske er spesialprodukter produsert av Geberit for nettopp disse 

toalettene. Ikke benytt noen annen form for filter eller desinfeksjonsvæske i toalettet.

Nytt kullfilter og/eller desinfeksjonsvæske kan bestilles hos Funksjonsutstyr AS. Ring oss på telefon, 

send oss en e-post eller kom innom vårt kontor i Oslo.

Telefon:  23 38 00 00

E-post:  firmapost@funksjonsutstyr.no

Kontoradresse: Martin Linges vei 25, 0692 Oslo

Artikkelnummer kullfilter: 250.022

Artikkelnummer desinfeksjonsvæske: 242.545

Skifte batterier i fjernkontrollen
Du trenger 3 stk. batterier av type AAA 1,5 V. Følg deretter veiledningen nedenfor.

1.  Åpne dekselet på håndbetjeningen ved 

 å skyve det nedover.

2. Press ned låsen og skyv dekselet så langt 

 ned at batteriene kommer til syne.

3. Bytt alle 3 batteriene når du står ved siden 

 av toalettet. Pass på at batteriene er satt i 

 riktig vei. 

4. Når batteriene er satt inn kan dekselet til 

 fjernkontrollen skyves på igjen. 

  Det er viktig at du står i nærheten av toalettet når du skifter batteriene, slik at fjernkontrollen  

  kobles sammen med toalettet.

Rengjøring og vedlikehold

Feil under drift
Dersom du opplever feil på toalettet kan du se på listen nedenfor, og gjennomføre tiltakene som er 

oppgitt.

Utbedring av feil

FEIL ÅRSAK TILTAK

Toalettet virker ikke • Støpselet er ikke satt inn i stikkontakten

• Hovedbryter avskrudd
• Sikring gått/jordbryterfeil
• Sensor for brukeridentifikasjon er skitten
• Programvarefeil

• Sett inn støpselet. Hvis stikkontakten ikke 
er tilgjengelig må du kontakte Funksjonsut-
styr.

• Skru på hovedbryter
• Sjekk sikringen
• Rengjør sensor for brukeridentifikasjon
• Slå av hovedbryteren, og slå den på igjen 

etter 30 sekunder

Fjernkontrollen virker 
ikke

• Batteriene er utladet
• Batteriene er ikke satt inn
• Batteriene er satt inn feil
• Det er ingen forbindelse mellom toalett og 

fjernkontroll
• Fjernkontrollen er defekt

• Skift batterier
• Sett inn batterier
• Sett inn batteriene riktig
• Hold fjernkontrollen i nærheten av toalettet 

når du setter inn batteriene
• Bytt til ny fjernkontroll

Dusjvannet er for kaldt 
eller for varmt

• Varmtvannsbereder er slått av

• Varmtvannsbereder er satt i sparemodus

• Temperaturen på vannet er for lav/høy 

• Sett berederens varmefunksjon på ON med 
fjernkontrollen

• Sett berederens varmefunksjon på ON med 
fjernkontrollen

• Still inn ønsket temperatur med            
fjernkontrollen, og lagre innstillingen

Dusjarmen går ikke 
tilbake

• Strømtilførselen er brutt

• Toalettet er defekt 

• Gjenopprett strømtilførselen, dusjarmen går 
automatisk tilbake

• Koble fra strømmen, ring 23 38 00 00

Luftrenser starter ikke • Funksjonen er deaktivert
• Sensor for brukeridentifikasjon er skitten

• Skru på funksjonen på betjeningspanelet
• Rengjør sensor for brukeridentifikasjon

Varmluftstørkeren start-
er ikke automatisk

• Funksjonen er deaktivert • Skru på funksjonen på betjeningspanelet

Tørkeluften er for svak • Tørkearmen er montert vridd • Monter tørkearmen riktig vei

Tørkearmen går ikke 
helt tilbake

• Tørkearmen er ikke montert riktig • Sørg for at tørkearmen går helt inn i     
føringen og er riktig montert

Toalettsetet faller ned • Hengslene er ikke skikkelig lukker
• Demper er defekt

• Lukk hengslene
• Skift sete og lokk

Dårlig lukt til tross for 
aktivert luftrenser

• Kullfilter er oppbrukt • Skift kullfilteret 

Klaprende lyd etter bruk • Beholder for desinfeksjonsvæske er tom • Etterfyll desinfeksjonsvæske

Sildrer vann i toalettskål • Sisternen lekker • Ring 23 38 00 00

Sildrer vann på gulvet • Lekkasje fra toalettet har oppstått • Trekk ut støpsel, ring 23 38 00 00

Brudd på sete eller lokk • Overbelastning eller feilbelastning • Skift sete og lokk

Blå LED lampe blinker • Oppstartsprogram er startet, varer i 2-9 min • Etter 9 min vil lampen lyse konstant blått

Rød LED lampe lyser • Kullfilter oppbrukt eller beholder for desin-
feksjonsvæske tom (se blinkende ikon på 
fjernkontrollens display)

• Skift kullfilteret og/eller etterfyll            
desinfeksjonsvæske

Rød LED lampe blinker 
og [Error] vises på  
fjernkontrollen

• En sikkerhetsfunksjon har skrudd av      
toalettets spyl/tørk-funksjon midlertidig

• Slå av hovedbryteren, og slå den på igjen 
etter 30 sekunder

 Hvis toalettet fortsatt ikke virker etter feilretting: 

 Ring 23 38 00 00. Dersom det i displayet på fjernkontrollen står [Error] etterfulgt av et siffer,  

 oppgi dette ved din henvendelse.
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Utbedring av feil

Errorkoder
Dersom du opplever feil på toalettet og det vises [Error] i fjernkontrollens display. Det vil samtidig være 

et tall på displayet som indikerer hva som er feil. Nedenfor ser du listen over de ulike error-kodene 

som kan oppstå. Dette er kun til informasjon. Ring 23 38 00 00 for å få hjelp til å utbedre feilen.

KODE ÅRSAK
FEIL OPPDAGET AV 

TOALETTET
PROSEDYRE EFFEKT AV FUNKSJON

8 Tørkemotor ikke montert Ingen strøm til viftemotor
Sjekk kontakter eller skift 
motor

Tørkeluft deaktivert

9 Tørkeluft blokkert Opphetet viftemotor Skift tørkemotor Tørkeluft deaktivert

10
Defekt sensor i 
varmtvannsbeholder

Prosessor har alltid 0V 
input

Varmtvannsbeholder 
komplett

Kun kaldt vann

11
Kortslutning i 
varmtvannsbeholder

Prosessor har alltid 5V 
input

Varmtvannsbeholder 
komplett

Kun kaldt vann

12 Defekt sensor i tørker
Prosessor har alltid 0V 
input

Temperatursensor 
komplett

Tørkeluft deaktivert

13 Kortslutning i tørker
Prosessor har alltid 5V 
input

Temperatursensor 
komplett

Tørkeluft deaktivert

14
Termostat i vannvarmer 
responderer ikke

Sensor gir ikke signal Resett termostat Toalett deaktivert

15
Sikkerhetstermostat i 
vannvarmer responderer 
ikke

Temperatur kan ikke 
måles av toalettet

Varmtvannsbeholder 
komplett

Toalett deaktivert

16 Triac vannvarmer feil
Ingen tilbakemelding fra 
Triac

Styreprint Kun kaldt vann

17 Triac luftvarmer feil
Ingen tilbakemelding fra 
Triac

Styreprint Tørkeluft deaktivert

18
Magnetventil, 
nivåsensorfeil, eller 
lekkasje i vannvarmer

Ingen signal etter 40 s. 
med fulling

Varmtvannsbeholder 
komplett

Toalett deaktivert

19
Spylearm kilt fast i ytre 
posisjon

Ingen signaler mottatt fra 
endestoppere

Toalettet resettes med 
hovedbryter i 30 s. Eller 
skifte styreprint

Toalett deaktivert

20 Spylearm kiles på vei inn
Ingen signaler mottatt fra 
endestoppere

Toalettet resettes med 
hovedbryter i 30 s. Eller 
skifte styreprint

Toalett deaktivert

21
Tørkearm kilt fast i ytterste 
posisjon

Ingen signaler mottatt fra 
endestoppere

Toalettet resettes med 
hovedbryter i 30 s. Eller 
skifte styreprint

Toalett deaktivert

23
Bryter for spylearm virker 
ikke

Ingen signaler mottatt fra 
endestoppere

Toalettet resettes med 
hovedbryter i 30 s. Eller 
skifte styreprint

Toalett deaktivert

24
Bryter for tørkearm virker 
ikke

Ingen signaler mottatt fra 
endestoppere

Toalettet resettes med 
hovedbryter i 30 s. Eller 
skifte styreprint

Toalett deaktivert

27
Kabler/kontakter til 
pumpe gir ikke signal

Målt Volt via pumpe Sjekk kabel fra pumpe til 
styreprint

Toalett deaktivert

28 Feilposisjon av spylearm Måles automatisk
Toalettet resettes med 
hovedbryter i 30 s. Eller 
skifte styreprint

Toalettet forsøker å trekke 
arm i riktig posisjon. Hvis 
ikke: toalettet deaktivert

29 Feilposisjon av tørkearm Måles automatisk
Toalettet resettes med 
hovedbryter i 30 s. Eller 
skifte styreprint

Toalettet forsøker å trekke 
arm i riktig posisjon. Hvis 
ikke: toalettet deaktivert

Tekniske spesifikasjoner

Modellen VU-8000+

Modellene GS-8000+ og VS-8000+

Nominell spenning

Nettfrekvens

Inngangseffekt

Inngangseffekt standby

Lengde nettledning

Innkapsling

Strømningstrykkområde

Gjennomstrømningsmengde

Luftvolumstrøm

Lufttemperatur innstillingsområde

Lufttemperatur fabrikkinnstilling

Luftvolumstrøm avsug

Volum varmtvannsbereder

Vanntemperatur fabrikkinnstilling

Vanntemperatur innstillingsområde

Vekt

230 V AC

50 Hz

1000 W

5 W

50 cm

IP x 4

1 - 10 bar

1,4 - 5,5 l/min

12 m³/h

20 - 45 °C

45 °C

10 m³/h

1,8 l

37 °C

Ledningstemp. -39 °C

32 kg

Spylemengde fabrikkinnstilling

Nominell spenning

Nettfrekvens

Inngangseffekt

Inngangseffekt standby

Lengde nettledning

Innkapsling

Strømningstrykkområde

Gjennomstrømningsmengde

Luftvolumstrøm

Lufttemperatur innstillingsområde

Lufttemperatur fabrikkinnstilling

Luftvolumstrøm avsug

Volum varmtvannsbereder

Vanntemperatur fabrikkinnstilling

Vanntemperatur innstillingsområde

Vekt

6 og 3 l

230 V AC

50 Hz

maks 1100 W

5 W

1,7 m

IP x 4

1 - 10 bar

1,4 - 5,5 l/min

12 m³/h

20 - 45 °C

45 °C

10 m³/h

1,8 l

37 °C

Ledningstemp. -39 °C

45 kg
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Miljøvern Garantier og kontaktinformasjon

Innholdsstoffer
Produktet er i samsvar med kravene i EU-direktivet ”Restriction of Hazardous Substanses” (2002/95/

EF), også RoHS. Dette betyr at produktet i stor utstrekning er fri for miljøskadelige substanser som for 

eksempel bly, kvikksølv, kadmium og krom.

Deponering
I henhold til EU-direktivet ”Waste Electrical and Electronical Equipment” (2002/96/EF), også kalt 

WEEE, er produsentene av spesielt elektroutstyr forpliktet til å ta gammelt utstyr i retur og deponere 

dette forskriftsmessig. Toalettet er ikke underlagt denne standarden. 

I egenskap av miljøpionèr ønsker Funksjonsutstyr å gi et positivt signal og overfører derfor frivillig 

disse kravene til også å gjelde alle dusjtoaletter. Alle gamle dusjtoaletter kan returneres gratis til 

Funksjonsutstyr for forskriftsmessig deponering og resirkulering. Denne ordningen gjelder også for 

Geberit i Norge, Sveits og alle EU-land. Informasjon om retur oppgis på telefon 23 38 00 00. 

Garantier 
Funksjonsutstyr garanterer for at toalettet ikke har material- og produksjonsfeil i et tidsrom på 2 år, 

regnet fra datoen toalettet er montert.

Kravet om garanti kan bare gjøres gjeldende dersom:

1. Produktet er montert av autorisert rørlegger

2. Produktets feil ikke skyldes feil montering, vedlikehold eller bruk

3. Det ikke er utført endringer på produktet

4. Produktet er reparert med originale deler

Dersom det oppstår feil på produktet i garantitiden innrømmer Funksjonsutstyr gratis reparasjon og 

reservedeler. Dersom reparasjonen skal utføres av andre autoriserte aktører, skal dette avtales med 

Funksjonsutstyr på forhånd.

Kontaktinformasjon til kundeservice 
For spørsmål om garantier, produktveiledning eller andre henvendelser ta kontakt med:

Funksjonsutstyr AS

Martin Linges vei 25

N-0692 Oslo

Tlf:  23 38 00 00

Faks:  23 38 00 05

E-post:  firmapost@funksjonsutstyr.no

Web:  www.funksjonsutstyr.no
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