










Urządzenie i Funkcje (Q-6000s)

540 lub 510 mm

480 mm

17
4 
m
m

Panel sterowania
Wtyczka zasilania
Sprawdzić napięcie przed 
podłączeniem

Dysza bidetu (góra)
Do damskiej higieny

Mycie dyszą (dół)
Do tylnej części ciała

Światło
Włącza i wyłącza się automatycznie
w zależności od oświetlenia

Zasilanie
Włączanie / Wyłączanie

Uziemienie

Pokrywa deski

Klips zabezpieczający

Saszetka zapachowa

Środek dezodoryzujący

Wentylator ciepłego 
powietrza

Czujnik korzystania
z deski

Podgrzewana deska















Uziemienie

Uziemienie

• Może spowodować pożar lub porażenie prądem.
 Odłącz urządzenie i zadzwoń do centrum  
 serwisowego.

• Jeśli nie zostanie prawidłowo podłączone, może
  to grozić przegrzaniem, pożarnem, zwarciem lub
  zepsuciem.

• zalecane do celów sanitarnych i higienicznych • Zamarznięta woda może spowodować usterkę

• Jeśli podłączone zostanie pod gorącą wodę, 
 wówczas grozi przegrzaniem lub uszkodzeniem
 filtra.











O GWARANCJI
1. Przy zakupie produktu, proszę wypełnić oraz zachować kartę gwarancyjną.

2. Podczas okresu gwarancyjnego, wszelkie ujawnione wady będą usuwane bezpłatnie przez autoryzowany serwis lub serwis
 centralny: firmę MARAX®, w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do serwisu. Termin ten może się 
 wydłużyć z przyczyn niezależnych od gwaranta, np. czas sprowadzenia części zamiennych. Termin gwarancji  ulega  
 przedłużeniu o czas jaki urządzenie spędziło w serwisie.

3. Aby dokonać naprawy gwarancyjnej klient musi:
  a)   Dostarczyć urządzenie bezpośrednio do miejsca zakupu. Na życzenie reklamującego firma MARAX® na swój koszt  
  dostarczy sprzęt do serwisu za pośrednictwem wskazanej przez siebie firmy transportowej na koszt gwaranta.
  W tym przypadku czas na naprawę urządzenia przedłuży się o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru urządzenia.  
  Reklamujący powinien przygotować urządzenie do wysyłki w oryginalnym  opakowaniu lub w opakowaniu zastępczym dobrze  
  zabezpieczonym przed uszkodzeniami. Firma MARAX® nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku   
  nieodpowiedniego zabezpieczenia sprzętu.
 b)   Dołączyć poprawnie uzupełnioną, podbitą i podpisaną kartę gwarancyjną.
  c)   Dołączyć kopię dowodu zakupu urzadzenia.
 d)   Dołączyć krótki opis usterki urządzenia.

4. Gwarancja nie zostanie uznana w przypadku:
 >  Mechanicznych uszkodzeń spowodowanych z winy użytkownika lub pośrednika dostarczającego urządzenie do serwisu
 >  Uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania, konserwowania lub przechowywania urządzenia, wynikający z 
  niezapoznania się z instrukcją obsługi.
 >  Uszkodzeń spowodowanych w wyniku samowolnych napraw przez użytkownika lub nie autoryzowany serwis.
  >  Uszkodzeń powstałych na skutek zdarzeń losowych (podróż, pożar, uszkodzenie elektryczne, itp.)
 >  Uszkodzeń powstałych na skutek stosowania nieoryginalnych części zamiennych.
 >  Wszelkiego rodzaju przeróbek, oraz zmian konstrukcyjnych.
 >  Elementów eksploatacyjnych urządzenia tj. filtry, dysze, itp

5. Niniejsza gwarancja obowiązuje tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i nie ogranicza ani nie zawiesza  
 uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

PRODUKT

Model

Numer seryjny

Data zakupu

Okres gwarancji

Dane klienta
ImięImię

Nazwisko
Adres
Telefon

ELEKTRONICZNY BIDET

Q-5100, Q-5300, Q-5500, Q-6100, Q-7700

PIECZĄTKA I PODPIS
SPRZEDAWCY


