Felsökning/driftmeddelanden
Om någon LED-lampa blinkar – kontrollera orsaken och vidta åtgärder innan toaletten används. Det är viktigt att reagera direkt
om det uppstår något ovanligt som lukt, dålig förbränning eller bristande funktion för att undvika följdskador och onödiga
reparationskostnader.
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1 Ta ut askskålen och töm den.

1 Nätspänning tillkopplas.
3
ljudsignaler 2 Öppna och stäng toalettlocket.
Starta förbränning.
10
1 Kontrollera fläkt efter främmande föremål.
ljudsignaler 2 Nollställ toaletten genom att hålla inne
startknappen i cirka 8 sekunder tills en lång
3 ljudsignal hörs. Öppna och stäng toalettlocket. Starta förbränning. Om felet upprepas,
dra ut stickkontakten och kontakta auktoriserad servicepartner .
1 När toaletten är varm:
10
Nollställ toaletten. Tryck på start utan att
ljudsignaler
lägga i ny påse. Om det inte hjälper, nollställ
toaletten, lägg i ny påse, häll i 3 dl vatten
och tryck på startknappen. Om inte heller
detta hjälper, vänta tills toaletten svalnat
(fläkten har stannat). När toaletten är kall:
Nollställ toaletten, öppna toalettlocket och
tryck på startknappen. Luckan öppnas och
pappersrester kan tas bort manuellt.
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ljudsignaler 1 Ta ut askskålen och töm den.
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Sätt tillbaks askskålen i rätt position.
ljudsignaler 1
Kontinuerligt 1 Kontrollera temperaturvakten på toalettens högra sida. Skruva loss den grå pluggen. Tryck på den invändiga säkringen
med fingret, använd inte vassa verktyg.
Om säkringen har löst ut hörs ett knäpp.
Kontrollera i så fall till- och frånluft. Om felet
2 kvartstår eller om temperaturvakten inte
har löst ut kontakta auktoriserad servicepartner.
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1 Fäll ned toalettlocket.
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Kontinuerligt

1 Nollställ toaletten genom att hålla inne
startknappen i cirka 8 sekundertills en lång
2 ljudsignal hörs. Öppna och stäng toalettlocket. Starta förbränning. Om felet upprepas,
dra ut stickkontakten och kontakta auktoriserad servicepartner.

Vid rengöring och eventuell felsökning kan det ibland vara meningsfullt att nollställa elektroniken. Det görs genom att trycka ned
startknappen, en kort ljudsignal hörs. Håll knappen nedtryckt i cirka 8 sekunder tills en lång ljudsignal hörs. Släpp då upp knappen.

