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Integreret betjeningsfelt Geberit AquaClean 5000
	

Start og stop <Douche>
	
Tryk på knappen: Douchearmen kører til positionen og starter douchen. 

Douchen stopper automatisk efter 20 s.
	
Tryk på knappen igen: Douchen stopper.
	

<Douchestrålens styrke>
	
Ved at trykke på <+> eller <-> under douchen ændres douchestrålens 

styrke.
	
Der kan vælges mellem 7 trin for douchestrålens styrke.
	
Den sidst indstillede styrke gemmes af memoryfunktionen.
	

<Varmtvandsbeholder> 
Tryk på knappen: 
•		 LED lyser ved  : Varmeanlæg er tændt (fabriksindstilling). 

Vandtemperaturen er forindstillet til 37 °C. 
•		 LED lyser ved  : Energisparefunktion. Varmeanlægget starter først, 

når brugeridentifikationen aktiveres.  
Opvarmningstiden er 3 til 4 min. 

•		 LED lyser ved  : Varmeanlægget er slukket. 

<Oscillerende douchestråle>
	
Den oscillerende douchestråle giver en mere effektiv vask. Tryk på 

knappen: Oscillerende douchestråle aktiveres. Funktionen kan aktiveres 

før eller under douchen.
	
Douchearmen kører ud og trækkes tilbage igen.
	
Tryk på knappen igen: Oscillerende douchestråle stopper.
	
Memoryfunktionen gemmer den sidst brugte indstilling (aktiveret/
	
deaktiveret).
	

<Lugtudsugning>
	
Ved tændt lugtudsugning starter lugtudsugningen automatisk efter 4 bis 

6 s, så snart der sidder en person på WC'et.
	
Tryk på knappen: Lugtudsugningen tændes eller slukkes.
	



Pleje og rengøring 

Tilladte rengøringsmidler og -redskaber 

Rengøringsmidlerne må godt være svagt sure, f.eks. citronsyre 

Rengøringsmidlerne skal helst fortyndes med vand 

Rengøringsmidlerne skal være flydende 

Rengøringsmidlerne må ikke virke irriterende på huden 

Rengøringsmidlerne må godt være skummende 

Ikke tilladte rengøringsmidler og -redskaber 

Rengøringsmidlerne må ikke være i pulverform, f.eks. skurepulver eller skuremiddel 

Rengøringsmidlerne må ikke være ætsende, f.eks. koncentreret afløbsrens 

Rengøringsmidlerne må ikke virke irriterende på øjne og hud 

Rengøringsmidlerne må ikke indeholde en høj klorkoncentration 

Rengøringsmidlerne må ikke være slibende, som f.eks. sand eller skuremidler 

Yderligere oplysninger om pleje og rengøring af Geberit AquaClean 5000 findes i kapitlet 
"Pleje og rengøring" i denne betjeningsvejledning. 
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