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1. PRODUKTBESKRIVELSE 

Dusjtoalett med temperert vann. For skånsom vask av 
analområdet/intimhygiene. Komfortabel og luktfri bruk av 
toalettet. Regulerbar strålestyrke. Integrert vannvarmer.  
Ladydyse er seprarat og beskyttet i hvileposisjon. 
Toalettskål uten skyllekant; Rimfree®. Porselen med 
smussavvisende overflate. Lufttørrer, luktutdrag, 
fjernkontroll. Sittehøyde inkl sete 43 cm 
 
Utstyr og funksjoner er modellavhengig 
Modeller: Classic og Comfort 
 
Finnes i seteløsning eller sett som inkluderer porselen 

 

Geberit AquaClean  har Sintef produktsertifikat nr. 1764 

 

Geberit varenummer: 

146.091.11.1 
146.291.11.1 
146.291.SI.1 
146.291.SJ.1 
146.291.FW.1  

Dimensjon: 
Høyde = 44,6 cm / bredde = 36 
cm dybde = 55,3  cm 

Farge: Hvitt porselen / farget dekorplate  

Overflatebehandling: 
Toalettskål i smussavvisende 
porselen, sete og lokk i hardplast. 

Øvrige opplysninger: Driftstrykk: 1 – 10bar 
  

 
2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter 

Alle deler på dusjtoalettet vaskes med oppvridd, fuktig klut med normale, ripefrie rengjøringsmidler for porselen/bad.   

Toalettet inneholder elektroniske komponenter og tåler ikke å bli spylt med hånddusj eller på annen måte. 

Ettersyn/kontroll 

Det er ikke behov for ettersyn eller kontroll etter installasjon. 

Ved produktfeil, kontakt forhandler. 

Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon stanser. 

Vedlikeholdsinstruks og -intervall 

Toalettets overflater rengjøres minst en gang pr uke.  

Dusjdyse rengjøres ukentlig eller ved behov. 

Avkalking etter behov, minimum årlig, varsling via fjernkontroll. 

Utskifting av batteri i fjernkontroll ved behov. 

Skifte av keramisk filter anbefales1 gang pr år (VDI 6022-1) Comfort modell 
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3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER 

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger 

> 10 år 

 

Garanti og vilkår 

I henhold til gjeldende lov 

Fuktbestandighet 
Kapsling (der utstyret ikke vil utsettes for spyling), normerte krav, IPX4, praktisk kapslingsgrad: IP44 
230 volt / 2000 watt 
Det er viktig at produktet plasseres korrekt i henhold til soneinndeling av bad (NEK 400).  
Produkt må skjermes fra direkte vannkontakt. Toalettet inneholder elektroniske komponenter og tåler ikke å bli spylt med 
hånddusj eller på annen måte utsettes for direkte vannstråle. 
 

Renholdsvennlighet 

«God» 

 
Øvrige opplysninger 
Egenskaper Classic 
"Varmtvannsberedning ved hjelp av gjennomstrømningsovn 
Analdusjer med WhirlSpray-dusjteknologi 
Dusjarm med dyse for analområde kan trekkes ut 
Strålestyrke kan justeres i fem trinn 
Pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjarmen forover og bakover) 
Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann 
Avkalkingsprogram 
WC-skål uten spylekant (Gjelder sett) 
Utspylingstoalett med smussavvisende keramikkoverflate 
Toalettsete og toalettlokk med automatisk soft-close-mekanisme 
Toalettlokk med SoftOpening 
Vanntilkopling på venstre side skjult bak WC-skålen 
Strømtilkopling med fleksibel mantelledning med tre ledere, på høyre side skjult bak WC-skålen 
Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 
Kompatibel med Geberit AquaClean-appen 
Temperatur på dusjvannet kan stilles inn med Geberit AquaClean-appen 
Gjennomstrømningsvarmer kan deaktiveres med Geberit AquaClean-appen 
Dusjarm med Geberit AquaClean-app kan posisjoneres i fem trinn" 
 
Tillegg comfort 
Ladydyse separat i beskyttet hvileposisjon 
Gjennomstrømningsovn kan deaktiveres 
Brukeridentifikasjon 
Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres 
Luktavsug med etterløpsfunksjon 
Tørker kan koples inn 
Toalettsete med setevarme som varmes opp raskt 
Funksjoner og innstillinger ved hjelp av fjernkontroll 
Fire brukerprofiler kan programmeres 
Temperatur på toalettsetevarmen kan stilles inn med Geberit AquaClean-appen" 
Temperatur på tørkeren kan stilles inn med Geberit AquaClean-appen 
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                            Målskisse sett 

                    

 

 

 

 

 

 

4. TEKNISK SERVICE 

Produsent/importør Geberit AS 

Postadresse Luhrtoppen 2 

Postnr. og poststed 1470 Lørenskog 

Telefon 67978200 

E-post order,no@geberit.com 

Internett www.geberit.no 

 


