
• Zastosuj się do niniejszej instrukcji podczas instalacji 
   urządzenia oraz przestrzegaj wszystkich zasad 
   bezpieczeństwa.

• Dokładnie przeczytaj instrukcję i zapoznaj się 
   jak działa BioBidet.

• Zachowaj instrukcję.

Automatyczna toaleta myjąca 
BioBidet

Instrukcja montażu i obsługi urządzenia

Model: BB-800 i BB-1000

Panel zdalnego
sterowania
BB-1000
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Szanowni Państwo,

Gratulujemy zakupu automatycznej deski myjącej BioBidet. Podjęliście 
Państwo bardzo ważną decyzję dla zdrowia swojej rodziny. Producent 
tego urządzenia, �rma BBC Innovation z USA, dołożył wszelkich starań, 
aby urządzenie to niezawodnie służyło przez długie lata. Prosimy o 
dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją montażu oraz postepowa-
nie zgodnie z zaleceniami producenta podczas korzystania z BioBidetu.

Życząc Państwu zdrowia i wszelkiej pomyślności pozostajemy,

Z poważaniem,
Happy House

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.



 

 

 

Spis treści
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Unikaj niebezpiecznej sytuacji, która może grozić umiarkowanymi 
obrażeniami ciała lub  zniszczeniem urządzenia / innych przedmiotów.

Unikaj niebezpiecznej sytuacji, która może grozić śmiercią lub kalectwem.OSTRZEŻENIE

Unikaj niebezpiecznej sytuacji, która grozi śmiercią lub kalectwem.NIEBEZPIECZEŃSTWO 

UWAGA

Nie podłączaj urządzenia do prądu mokrymi dłońmi. 
Nie wyjmuj urządzenia z wody, gdy do niej wpadnie. 
Natychmiast odłącz urządzenie od prądu!

Nie naprawiaj, nie przerabiaj, ani nie modyfikuj konstrukcji
urządzenia. Tylko Autoryzowany Serwis może dokonywać 
napraw Bio Bidetu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA1

Chroń urządzenie przed zamoczeniem i zapewnij właściwą 
wentylację w pomieszczeniu, by uniknąć uszkodzenia elektroniki, 
spowodowanego nadmierną wilgocią (włącz wentylację, 
zostaw otwarte drzwi lub okno podczas kąpieli).

 

Gniazdko elektryczne 230V, do którego będzie podłączony 
Bio Bidet musi posiadać przewód uziemiający. 
Wezwij elektryka w przypadku jakichkolwiek niepewności. 

Zapoznaj się z niniejszymi ostrzeżeniami przed rozpoczęciem używania Bio Bidetu.

Uważnie przeczytaj instrukcję przed rozpoczęciem instalacji i korzystaniem z urządzenia. 
Poniższe określenia zostały użyte w instrukcji w miejscach i opisach potencjalnego 
zagrożenia. 

NIEBEZPIECZEŃSTWO - 

OSTRZEŻENIE - Ostrzeżenie przed możliwością poparzenia, porażenia prądem, 
pożarem lub obrażeniami ciała.

Ostrzeżenie przed porażeniem prądem

Instrukcja montażu i obsługi BioBidetu BB-800 oraz BB-1000 
Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie, 
wykorzystywanie fragmentów bez pisemnego zezwolenia 
Happy House zabronione.
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Odłącz Bio Bidet od instalacji elektrycznej na czas jego czyszczenia,
demontażu lub naprawy. Nie podłączaj Bio Bidetu do gniazdka 
elektrycznego przed zakończeniem tych prac.
Nie podłączaj Bio Bidetu, jeśli przewód elektryczny lub kontakt 
jest uszkodzony.

Do czyszczenia i dezynfekcji urządzenia używaj wyłącznie 
środków przeznaczonych do powierzchni z tworzyw 
sztucznych. W razie wątpliwości skonsultuj się 
z dystrybutorem lub skorzystaj z oferty sklepu 
internetowego www.sklep.biobidet.pl, w którym dostępne 
są odpowiednie środki czyszcząco-dezynfekujące.

Nie instaluj Bio Bidetu w pobliżu silnego źródła ciepła. 
Trzymaj gorące przedmioty lub materiały łatwopalne 
z daleka od urządzenia.

Oparzenia
Zazwyczaj oparzenia skóry są spowodowane wysoką temperaturą. 
Zdarzają się jednak przypadki poparzeń spowodowane stosunkowo niską 
temperaturą (około 40 stopni Celsjusza). Dla bezpieczeństwa zalecany jest
nadzór nad osobami z bardzo wrażliwą skórą, osobami starszymi oraz dziećmi.

Podłącz Bio Bidet do instalacji dopływu zimnej, bieżącej wody. 
Nie podłączaj Bio Bidetu do instalacji wody przemysłowej,
która nie spełnia wymogów jakości wody pitnej. Wpłynąć 
to może negatywnie na higienę intymną, oraz na niewłaściwe 
funkcjonowanie Bio Bidetu.

Nie podłączaj Bio Bidetu do prądu przed podłączeniem go 
do instalacji wodnej!

W przypadku oblania Bio Bidetu środkiem chemicznym do 
czyszczenia muszli klozetowej, natychmiast wytrzyj plamy. 
Nie używaj żrących środków czyszczących.
Zabronione jest czyszczenie Bio Bidetu środkami na bazie  
chloru oraz chemicznych rozpuszczalników. 

Chlor

Rozpuszczalnik 
lub benzyna

Instrukcja montażu i obsługi BioBidetu BB-800 oraz BB-1000 
Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie, 

wykorzystywanie fragmentów bez pisemnego zezwolenia 
Happy House zabronione.

AUTOMATYCZNA DESKA MYJĄCA
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PRZECZYTAJ PRZED INSTALACJĄ2
- ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ -

UWAGA

Jeśli Bio Bidet nie będzie używany przez dłuższy czas, należy 
spuścić wodę ze zbiornika i odłączyć urządzenie od zasilania 
230V  (czytaj str. 19). 

Nie używaj urządzenia, jeśli:
   • nie działa prawidłowo
   • zostało zamoczone
   • zostało upuszczone 
Oddaj urządzenie do serwisu.

Nie wolno ciągnąć za wąż dopływu wody. 
Może to spowodować wyciek wody i zalanie łazienki.

Nie wolno używać siły,
podczas czyszczenia 
lub dezynfekcji  
dyszy myjącej.

Nie wolno stawać 
na urządzeniu ani 
siadać na pokrywie..

Nie wolno używać 
siły do zamykania
deski i pokrywy 
urządzenia.

Należy korzystać z Bio Bidetu 
tylko zgodnie z niniejszą 
instrukcją. Nigdy nie korzystaj 
z urządzenia, gdy jesteś senny 
lub ospały. Nie używaj 
urządzenia podczas kąpieli. 

Nie wolno 
zanieczyszczać 
urządzenia 
ekskrementami 
lub uryną.

Urządzenie należy podłączyć do kontaktu z uziemieniem o napięciu prądu: 220 – 240 V
50/60 Hz (pobór mocy wynosi 600 - 700 W).

Podłączenie Bio Bidetu do kontaktu bez uziemienia lub do instalacji elektrycznej 
o innym niż opisane powyżej napięcie, może spowodować pożar lub inne szkody.  

Instalacja elektryczna

ZABRONIONE

ZABRONIONE

ZABRONIONE

ZABRONIONE

ZABRONIONE

Instrukcja montażu i obsługi BioBidetu BB-800 oraz BB-1000 
Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie, 
wykorzystywanie fragmentów bez pisemnego zezwolenia 
Happy House zabronione.
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UZIEMIENIE
Bio Bidet ma wtyczkę z uziemieniem, którą należy podłączyć do prawidłowo 
zainstalowanego kontaktu, również z uziemieniem. Uziemienie redukuje 
ryzyko porażenia prądem w przypadku zwarcia elektrycznego. 
W przypadku konieczności wymiany wtyczki, pamiętaj by podłączyć 
przewód uziemienia do właściwej końcówki. Zielony kabel lub zielony 
z żółtymi paskami, to przewód uziemiający. Jeśli niniejsza instrukcja 
nie jest wystarczająco zrozumiała lub masz obawy co do prawidłowego 
uziemienia urządzenia, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.       

 

Urządzenie podłącz do dedykowanego gniazda 
elektrycznego 230V. Podłączenie do tego samego 
kontaktu dodatkowych urządzeń może doprowadzić do 
porażenia prądem lub zwarcia elektrycznego, czego 
następstwem może być pożar.    

UWAGA

UŻYWANIE PRZEDŁUŻACZY
Nieprawidłowe uziemienie może spowodować porażenie prądem. 
Nie zaleca się używania przedłużacza. Jeśli jednak nie można tego uniknąć, 
przedłużacz musi być z uziemieniem. Dopuszczalna wartość natężenia prądu 
przedłużacza powinna być równa lub wyższa niż 10A. 
Skonsultuj się z elektrykiem w przypadku jakiejkolwiek niepewności, 
że urządzenie nie jest prawidłowo uziemione.

Instrukcja montażu i obsługi BioBidetu BB-800 oraz BB-1000 
Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie, 

wykorzystywanie fragmentów bez pisemnego zezwolenia 
Happy House zabronione.

UZIEMIENIE OPCJONALNE
 

przewód uziemiający

Jeśli w instalacji elektrycznej nie ma przewodu do uziemienia
urządzenia, zaleca się wykonanie zabezpieczenia w sposób pokazany na 
powyższym rysunku.

AUTOMATYCZNA DESKA MYJĄCA



Bio Bidet BB-800; BB-10001

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 2
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OPIS URZĄDZENIA  3

NASADKI 
(2 SZT.)

ŚRUBY (2 SZT.)

PANEL MONTAŻOWY BAZY

NAKRĘTKI 
(2 SZT.)

PODKŁADKI INSTALACYJNE 

WĄŻ DOPŁYWU WODY 1/2”

TRÓJNIK 1/2”  I  USZCZELKA

AUTOMATYCZNIE 
WYSUWANA DYSZA 
MYJĄCA

TURBO / LEWATYWA

HIGIENA INTYMNA KOBIET

MYCIE TYLNE

WYLOT CIEPŁEGO 
POWIETRZA SUSZARKI

BOCZNY PANEL STEROWANIA

CYFROWY CZUJNIK ZAJĘTOŚCI 

PRZYCISK SPUSZCZANIA WODY 
ORAZ DEMONTAŻU URZĄDZENIA

PANEL SYGNALIZACJI LED

PODGRZEWANA DESKA 
Z SYSTEMEM CICHEGO ZAMYKANIA

WOLNO OPADAJĄCA POKRYWA

INFORMACJA Z OSTRZEŻENIAMI

WĘGLOWY FILTR POWIETRZA
(tylko w modelu BB-1000)

FILTR WĘGLOWY
UMIESZCZONY 

W URZĄDZENIU. 
Dot. BB 1000

SKRÓCONA 
INSTRUKCJA 

OBSŁUGI 

PILOT

UCHWYT DO PILOTA MOCOWANY JEST DO ŚCIANY 
ZA POMOCĄ DWUSTRONNEJ TAŚMY KLEJĄCEJ.

BATERIE (2 SZT.) 
1,5V AA 

INSTRUKCJA 
UŻYTKOWNI-

KA

Instrukcja montażu i obsługi BioBidetu BB-800 oraz BB-1000 
Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie, 
wykorzystywanie fragmentów bez pisemnego zezwolenia 
Happy House zabronione.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA (BB-1000)

DYSZA MYJĄCA 3 W 1



AUTOMATYCZNA DESKA MYJĄCA

Instrukcja montażu i obsługi BioBidetu BB-800 oraz BB-1000 
Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie, 

wykorzystywanie fragmentów bez pisemnego zezwolenia 
Happy House zabronione.

USTAWIENIE 
POZYCJI DYSZY

REGULACJA 
CIŚNIENIA 
WODY
ORAZ TEMP. 
SUSZENIA

USTAWIENIE 
POZYCJI DYSZY
(5-O STOPNIOWA
SKALA)

USTAWIENIE TEMP. WODY

USTAWIENIE TEMP.  
PODGRZEWANIA DESKI

 

STOP

MYCIE
TYLNE

HIGIENA
INTYMNA
KOBIET

REGULACJA
TEMP. WODY

STOP

MYCIE
TYLNE

HIGIENA
INTYMNA
KOBIET

MYCIE
OSCYLACYJNE

BIO BIDET BB-800 PRESTIGE

BIO BIDET BB-1000 SUPREME (PILOT)

Usiądź na desce aby aktywować czujnik zajętości.
Po dłuższym korzystaniu z urządzenia poczekaj, by woda ponownie się podgrzała (ok. 2 min.)
 

W celu ograniczenia zużycia baterii, po ok. 10 sek. LED-y na zdalnym panelu sterowania przestają świecić. 

4 PANELE OBSŁUGI I FUNKCJE

BOCZNY PANEL
STEROWANIA

9

REGULACJA
TEMP. DESKI

TURBO
LEWATYWA

REGULACJA CIŚNIENIA WODY
ORAZ TEMP. SUSZENIA

WYBÓR TRYBU
OSZCZĘDZANIA ENERGII

MASAŻ
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OBSŁUGA URZĄDZENIA5

AKTYWACJA URZĄDZENIA

RODZAJE ZABIEGÓW MYCIA 

PIERWSZE URUCHOMIENIE1

DZIAŁANIE2

Instrukcja montażu i obsługi BioBidetu BB-800 oraz BB-1000 
Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie, 
wykorzystywanie fragmentów bez pisemnego zezwolenia 
Happy House zabronione.

• Gdy usiądziesz na desce, zapali się POMARAŃCZOWA LED na panelu sygnalizacji.
• Aktywacja cyfrowego czujnika wmontowanego w deskę spowoduje automatyczne włączenie
   funkcji oczyszczania powietrza (tylko w modelu BB-1000).
• Ustaw odpowiednią temperaturę deski i wody (strona 11).

• Po odkręceniu zaworu doprowadzającego wodę, sprawdź czy nie ma żadnych wycieków.
• Podłącz urządzenie do prądu - zacznie migać czerwona LED na obudowie urządzenia.
• Po wciśnięciu funkcji mycia             lub             na bocznym panelu sterowania, zbiornik 
   wypełni się wodą. 
• Zaczekaj, aż LED na panelu sygnalizacji zacznie świecić ciągłym, czerwonym światłem.

FUNKCJA MYCIA:
Naciśnij         . Dysza myjąca wysuwa się i rozpoczyna natrysk. Funkcja wyłącza się auto-
matycznie po ok. 50 sek. 
Przy tej opcji dostępne są dodatkowe funkcje (szczegóły na stronie 12 oraz 13).

FUNKCJA TURBO LEWATYWA:
1. Naciśnij         . Automatycznie wysuwa się dysza, która wytwarza silny strumień wody. 
2. Za pomocą przycisków         i        ustaw pozycję dyszy tak, aby strumień wody mógł 
    wpływać do środka organizmu. 
3. Zwiększ lub zmniejsz ciśnienie wody za pomocą        i       . 
4. Kiedy poczujesz, ze twój organizm wypełnił się wodą, naciśnij przycisk STOP          
    lub poczekaj, aż funkcja wyłączy się automatycznie (po około 50 sek.).
5. Poczujesz potrzebę, by pozbyć się wody z odbytnicy. 
    Postaraj się maksymalnie wydalić wodę i stolec z organizmu.
6. Po paru minutach zabieg można powtórzyć.
7. Użyj funkcji MYCIA i SUSZENIA aby zakończyć zabieg.

UWAGA! 
Z FUNKCJI „TURBO LEWATYWA“ NIE WOLNO KORZYSTAC DZIECIOM. 
RÓWNOCZEŚNIE ZALECA SIĘ NADZOROWANIE OSÓB STARSZYCH, NIEPEŁNOSPRA-
WNYCH ORAZ SCHOROWANYCH, GDY KORZYSTAJĄ Z TEGO ZABIEGU.

FUNKCJA MYCIE DAMSKIE:
Naciśnij         . Delikatny, napowietrzony strumień wody podmywa wyjątkowo łagodnie 
i przyjemnie.  
Przy tej funkcji dostępne są dodatkowe opcje (szczegóły na stronie 12 i 13).
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REGULACJA CIŚNIENIA WODY  

SUSZENIE 

Temperatura
pomieszczenia

około 34°C   37°C 40°C

TEMPERATURA DESKI

USTAWIENIE TEMPERATURY WODY I DESKI

TEMPERATURA WODY:

Temperatura
pomieszczenia

AUTOMATYCZNA DESKA MYJĄCA

41°C37°C około 34°C   

Instrukcja montażu i obsługi BioBidetu BB-800 oraz BB-1000 
Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie, 

wykorzystywanie fragmentów bez pisemnego zezwolenia 
Happy House zabronione.

STOP

WODA

DESKA

•  Gdy urządzenie jest zajęte, wskaźnik ciśnienia wody zapala się na trzecim, środkowym
poziomie. Dostosuj ciśnienie wody do swoich preferencji za pomocą przycisków:

         lub          .

 • Naciśnij SUSZENIE            . Strumień ciepłego powietrza będzie działał około 3 min.
W trakcie suszenia wybierz odpowiednią temperaturę naciskając przycisk          lub         .

• Temperaturę wody i deski można regulować za pomocą przycisków „WODA”
oraz „DESKA”         . Kolejne wciśnięcia zmieniają ustawienia temperatury zgodnie 
z poniższym rysunkiem:

• Naciśnij STOP, aby w razie potrzeby natychmiast przerwać działanie urządzenia.

• UWAGA: Podczas działania natrysku strumień wody ulega powolnemu, ciągłemu
ochładzaniu. 
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 FUNKCJA OCZYSZCZANIA POWIETRZA (Tylko BB-1000)

FUNKCJA MYCIA OSCYLACYJNEGO

1 poziom
Wyłączone

2 poziom 3 poziom 4 poziom
+

Tryb pracy (1 – 4)

USTWIENIA POZYCJI DYSZY

Instrukcja montażu i obsługi BioBidetu BB-800 oraz BB-1000 
Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie, 
wykorzystywanie fragmentów bez pisemnego zezwolenia 
Happy House zabronione.

Tryb „zajęty”
SŁABY

Po zabiegu
SŁABY

Tryb „zajęty”
SŁABY

Po zabiegu
MOCNY

Tryb „zajęty”
MOCNY

Po zabiegu
MOCNY

RUCH
DYSZY

RUCH
DYSZY

RUCH
DYSZY

RUCH
DYSZY

WODA

WODA

• Gdy usiądziesz na urządzeniu, samoczynnie włącza się funkcja oczyszczania powietrza. 
   Funkcja wyłączy się po około jednej minucie od momentu wstania z urządzenia.
• Tryb pracy pochłaniacza nieprzyjemnych zapachów można zmieniać wciskając 
  jednocześnie przycisk STOP        oraz przycisk WODA        . 
  Każde kolejne naciśnięcie przycisku WODA powoduje zmianę trybu pracy, zgodnie 
  z poniższym diagramem: 

• Podczas zabiegu mycia można regulować pozycję dyszy wybierając przycisk 
   „do przodu”        lub „do tyłu”       . 
   W modelu BB-800 po zakończonym zabiegu, dysza wróci do środkowej pozycji.

•  Podczas korzystania z zabiegu MYCIA          lub MYCIA DAMSKIEGO 
    można dodatkowo uruchomić FUNKCJĘ MYCIA OSCYLACYJNEGO naciskając        . 
    Jej uruchomienie powoduje zwiększenie obszaru mycia ciała poprzez cykliczny ruch 
    dyszy myjącej.
    Uwaga: Funkcja ta jest niedostępna przy opcji TURBO LEWATYWA.
•  Zakres przesuwania dyszy można regulować za pomocą przycisków         i        , przy 
    jednoczesnym wciśnięciu przycisku RUCH DYSZY        .

•  AUTOMATYCZNE URUCHAMIANIE FUNKCJI MYCIA OSCYLACYJNEGO. 
   Nie siadaj na urządzeniu. Wciśnij przycisk RUCH DYSZY         na ok. 3 sekundy, 
   dopóki nie usłyszysz sygnału dźwiękowego. 

•  Funkcja MYCIE OSCYLACYJNE będzie uruchamiana automatycznie podczas korzystania
    z funkcji MYCIE           lub MYCIE DAMSKIE          . 

•  Aby wyłączyć automatyczne uruchamianie tej funkcji: nie siadaj na desce i wciśnij 
   przycisk RUCH DYSZY         na ok. 3 sekundy, dopóki nie usłyszysz sygnału dźwiękowego.
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MASAŻ PULSACYJNY

TRYB PRACY URZĄDZENIA.

AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE DYSZY

Instrukcja montażu i obsługi BioBidetu BB-800 oraz BB-1000 
Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie, 

wykorzystywanie fragmentów bez pisemnego zezwolenia 
Happy House zabronione.

AUTOMATYCZNA DESKA MYJĄCA

MASAŻ

MASAŻ

TRYB
PRACY

•  Bio Bidet posiada automatyczny system czyszczenia dyszy, który włącza się 
   przed i po każdorazowym użyciu urządzenia.

•  Wybrany tryb pracy urządzenia sygnalizowany jest za pomocą zielonych LED 
    umieszczonych na tylnej części obudowy.
•  Każdorazowe naciśnięcie przycisku TRYB PRACY         powoduje zmianę sposobu pracy 
    urządzenia zgodnie z poniższym opisem.

•  TRYB PRACY ECONOMY 1 - kiedy urządzenie nie jest używane, system utrzymuje 
    niższą temperaturę deski i wody (ok. 32 °C.). Przy zajętości podnosi temperaturę 
    do wartości ustawionych na panelu sterowania. 

•  TRYB PRACY ECONOMY 2 - to inteligentny system oszczędzania energii elektrycznej, 
    który na podstawie częstotliwości korzystania z urządzenia, tworzy dobowy plan pracy. 
    Po około 4-5 dniach system przygotowuje urządzenie do pracy w odpowiednich porach 
    dnia. W przypadku nieoczekiwanego użycia deski np. w nocy, urządzenie zadziała tak 
    jak by było ustawione w trybie pracy ECONOMY 1. 

    UWAGA: Zaleca się aby przez pierwsze dni użytkować deskę myjącą bez aktywowania 
    powyższych programów oszczędzania energii elektrycznej. Pozwoli to na dokładne 
    poznanie w jaki sposób działa urządzenie i następnie wybór optymalnego dla Państwa 
    trybu pracy Bio Bidetu.  

•  Podczas korzystania z zabiegu MYCIA          lub MYCIA DAMSKIEGO     
    można dodatkowo uruchomić FUNKCJĘ MASAŻU naciskając przycisk MASAŻ 
    Częstotliwość pulsowania strumienia wody można regulować za pomocą wciśniętego 
    przycisku MASAŻ oraz przycisków         lub        . Funkcja ta działa również przy 
    opcji „TURBO LEWATYWA” powodując większą skuteczność zabiegu.

•  AUTOMATYCZNE URUCHAMIANIE MASAŻU PULSACYJNEGO. Nie siadaj na urządzeniu.
    Wciśnij przycisk MASAŻ         na ok. 3 sek. aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. 
    MASAŻ będzie automatycznie uruchamiany przy korzystaniu z urządzenia. 
    Aby wyłączyć automatyczne działanie tej funkcji, należy bez zajmowania deski 
    przytrzymać przycisk MASAŻ aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego (ok. 3 sek.)
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INSTALACJA BIO BIDETU 6

UWAGA!

•  Nie podłączaj Bio Bidetu do prądu zanim nie zostanie prawidłowo zainstalowany 
    i podłączony do wody. 
•  Jeśli potrzebne jest dodatkowe gniazdo 230V lub użycie przedłużacza, skonsultuj się 
    z elektrykiem. 
•  Zasilanie 230V musi posiadać uziemienie!

Przygotowanie przyłączy wody i zasilania 230V 
Przykład wykonania przyłączy zimnej wody          (kranik 1/2 cala) i zasilania 230V          w przypadku 
montażu urządzenia na miskach podwieszanych.

1

Instrukcja montażu i obsługi BioBidetu BB-800 oraz BB-1000 
Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie, 
wykorzystywanie fragmentów bez pisemnego zezwolenia 
Happy House zabronione.

300 300

25
025

0

½’ 230V

300

15
0

20
0

½’

230V

Opcja A Opcja B

2 Jak wykonać podłączenie wody wewnątrz 
zabudowanego  stelaża?

Potrzebne będą dodatkowo: wężyk 1/2 cala o długości 
nie mniejszej niż 1m, zaworek 1/2 cala.
 
1. Zakręć główny zawór wody w toalecie.
2. Zdemontuj przycisk spłukujący i na wężyku 
doprowadzającym wodę zamontuj trójnik 1/2 cala 
znajdujący się w zestawie (patrz rysunek). 
3. Wywierć otwór w zabudowie obok miski WC i wyprowadź 
    wężyk z wodą.
4. Na końcu węża zamontuj zawór 1/2 cala (brak w zestawie).
5. Zawór umocuj w otworze np. za pomocą pianki montażowej.
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śruba

Panel montażowy bazy podkładka instalacyjna

 

nasadka
nakrętka

Instrukcja montażu i obsługi BioBidetu BB-800 oraz BB-1000 
Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie, 

wykorzystywanie fragmentów bez pisemnego zezwolenia 
Happy House zabronione.

Podłączenie Bio Bidetu do wody w miskach 
WC stojących (kompaktach)

Mocowanie deski myjącej na misce WC:

Włóż śruby w otwory prostokątnych, metalowych podkładek instalacyjnych a następnie 
umieść je w panelu montażowym bazy (zobacz rysunek poniżej). Panel montażowy umieść 
na sedesie.
Zwróć uwagę na strzałki umieszczone na panelu montażowym - powinny być skierowa-
ne w kierunku ściany.

Od spodu, włóż gumową nasadkę, podkładkę 
i nakrętkę. 
Lekko dokręć śruby za pomocą dłoni. 

Centralnie wsuń deskę na panel montażowy. 
Gdy usłyszysz charakterystyczne kliknięcie, 
oznacza to, że deska została prawidłowo 
zainstalowana na panelu montażowym. 
Dokręć mocniej śruby mocujące.  

Pierwsze uruchomienie Bio Bidetu.

•  Podłącz urządzenie do przyłącza zimnej wody i odkręć zawór. Sprawdź czy nie ma przecieków.
•  Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda 230V z uziemieniem.
•  Naciśnij na bocznym panelu przycisk „MYCIE” - czerwona dioda na obudowie zacznie migać
   i będzie słyszalne napełnianie się zbiornika wodą.
•  Ustaw temperaturę wody oraz deski na środkowe wartości (czytaj str..11)
•  Po ok. 2 min. urządzenie jest gotowe do użycia.

AUTOMATYCZNA DESKA MYJĄCA

4

3

Trójnik i wężyk 
do wody. 

(znajduje się 
w zestawie)

5
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MONTAŻ UCHWYTU PILOTA (BB-1000)6

Instrukcja montażu i obsługi BioBidetu BB-800 oraz BB-1000 
Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie, 
wykorzystywanie fragmentów bez pisemnego zezwolenia 
Happy House zabronione.

Czynność ta dotyczy tylko modelu Bio Bidet BB-1000 SUPREME.
Węglowy wkład pochłaniacza nieprzyjemnych zapachów należy wymienić po ok. 8 - 12 
miesiącach używania Bio Bidetu. 

1

Delikatnie podważ niewielkim, ostrym narzędziem tylną klapkę kasety i wymień wkład węglowy.2

Po zatrzaśnięciu tylnej zaślepki, wsuń filtr do urządzenia.3

WYMIANA WKŁADU FILTRA POWIETRZA7

1 Wyjmij kasetę filtra z urządzenia.

Włóż dwie baterie 1,5V 
i zamknij klapkę pilota. 

Dwustronna taśma klejąca

1. Wysuń zdalny panel sterowania 
z uchwytu.

2. Za pomocą dwustronnej taśmy klejącej
umieść uchwyt na ścianie.
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W razie potrzeby (np. podczas mycia miski sedesowej), można w łatwy sposób odłączyć Bio Bidet 
od miski WC bez odkręcania śrub montażowych.

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE  8

Instrukcja montażu i obsługi BioBidetu BB-800 oraz BB-1000 
Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie, 

wykorzystywanie fragmentów bez pisemnego zezwolenia 
Happy House zabronione.

Przycisk służący do opróżniania zbiornika na wodę
oraz do odłączania urządzenia od miski WC.

• Odłącz Bio Bidet od zasilania 230V.
• Zamknij zawór dopływu wody.
• Wciśnij przycisk z prawej strony urządzenia (patrz rysunek poniżej) przytrzymaj go ok. 1 min.  aby 
  całkowicie opróżnić zbiornik na wodę Bio Bidetu.
• Wciskając przycisk (patrz rysunek na dole) wysuń Bio Bidet z panelu montażowego. 

UWAGA! Jeśli zbiornik na wodę nie został całkowicie opróżniony, Bio Bidet musi 
być utrzymywany w pozycji poziomej. Nie wolno przewracać urządzenia na 
drugą stronę lub stawiać go w pozycji pionowej.

CZYSZCZENIE Bio Bidetu
• Do mycia NIE UŻYWAJ rozcieńczalnika, benzenu, bielinki i innych środków żrących, które mogą 
   zniszczyć powierzchnię urządzenia tworząc ciemne plamy. Używane środki chemiczne powinny 
   być przeznaczone do mycia powierzchni z tworzyw sztucznych.
• W przypadku dostania się na obudowę Bio Bidetu środka do mycia miski WC, natychmiast go wytrzyj.
• Do czyszczenia używaj miękkiej, wilgotnej szmatki np. z mydłem. Nie lej wody na Bio Bidet. 
• Nie używaj w pobliżu Bio Bidetu dezodorantów. 
• Przed czyszczeniem Bio Bidetu odłącz kabel zasilający.

   

AUTOMATYCZNA DESKA MYJĄCA

CZYSZCZENIE WBUDOWANEGO FILTRA WODY
• W Bio Bidecie znajduje się wbudowany filtr wody.  
 Jeśli podczas zabiegu mycia zaczyna brakować
 wody, należy go wyczyścić. 
 1) Zamknij zawór dopływu wody i dużym 
     śrubokrętem odkręć filtr wody (patrz rysunek).
 2) Wyczyść filtr małą szczoteczką pod bieżącą wodą
      i umieść go z powrotem.
 3) Odkręć zawór dopływu wody i sprawdź czy nie
      ma przecieków.



ZDEJMOWANIE KOŃCÓWKI DYSZY
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RĘCZNE CZYSZCZENIE DYSZY

Instrukcja montażu i obsługi BioBidetu BB-800 oraz BB-1000 
Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie, 
wykorzystywanie fragmentów bez pisemnego zezwolenia 
Happy House zabronione.

Udrażnianie dyszy 3w1 w funkcji:
                              MYCIE    MYCIE DAMSKIE  TURBO LEWATYWA 

Jeśli woda w instalacji zawiera dużo substancji mineralnych powodujących osadzanie się 
kamienia na filtrze lub dyszy myjącej, zaleca się założenie dodatkowego, zewnętrznego filtra 
wody. Jest on montowany na przewodzie doprowadzającym wodę do Bio Bidetu. 

W przypadku bardzo silnego osadu kamienia na wylotach dyszy, można zdemontować jej 
końcówkę i umieścić ją w płynie usuwającym tego typu osady. W tym celu postępuj zgodnie 
z poniższymi krokami:
• Wysuń dyszę tak jak to opisano powyżej.
• Odłącz wtyczkę z gniazdka 230V (w przeciwnym wypadku dysza automatycznie się 
   schowa po ok. 2,5 min.)
• Przytrzymując dyszę, dość silnie pociągnij samą końcówkę tak jak to pokazano na rysun-
kach poniżej.

Następnie końcówkę dyszy można odkamienić 
za pomocą dostępnych w sklepach płynów do 
odkamieniania.
Po  założeniu na miejsce końcówki dyszy należy 
ponownie podłączyć urządzenie do zasilania 230V. 
Dysza automatycznie zostanie schowana. 

Zaleca się okresowe czyszczenie dyszy myjącej. 
• Bez zajmowania deski, wciśnij MYCIE na ok. 3 sek. (w modelu BB-1000 użyj bocznego 
  panelu sterowania).
• Dysza wysunie się w trybie SERWIS na ok 2,5 min.
• Miękką szczoteczką oczyść dyszę. 

Jeśli na wylocie dyszy osadził się kamień, usuń go za pomocą np. szpilki lub igły. 
Podczas usuwania kamienia zastosuj się do poniższych rysunków pokazujących 
pod jakim kątem należy udrażniać poszczególne wyloty dyszy.



19

KONSERWACJA NA OKRES ZIMOWY

Sprawdź, czy kabel zasilania jest podłączony.1
Utrzymuj temperaturę wody na poziomie „średnim lub wysokim”, by woda nie zamarzała.2
Gdy nie będziesz korzystać z urządzenia przez co najmniej 14 dni odłącz kabel zasilania 
i spuść wodę ze zbiornika Bio Bidetu.

3

Jeśli nie zamierzasz korzystać z urządzenia przez co najmniej 14 dni spuść wodę ze 
zbiornika i odłącz Bio Bidet od zasilania 230V.

1) Odłącz kabel zasilania i odczekaj ok 30 min. aby 
    urządzenie się ochłodziło.

2) Zamknij zawór dopływu wody.

3) Wciśnij i przytrzymaj przycisk w desce po prawej stronie, 
    by całkowicie spuścić wodę ze zbiornika (patrz rysunek).

Przed spuszczeniem wody odłącz kabel zasilania i odczekaj 30 minut.

4) By ponownie napełnić zbiornik wodą, odkręć zawór 
     dopływu wody, podłącz kabel zasilania do gniazdka 
    230 V i naciśnij przycisk MYCIE.

Instrukcja montażu i obsługi BioBidetu BB-800 oraz BB-1000 
Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie, 

wykorzystywanie fragmentów bez pisemnego zezwolenia 
Happy House zabronione.

Dotyczy sytuacji, w której urządzenie zamontowane jest np. w domku letniskowym 
lub miejscach gdzie występują ujemne temperatury powietrza. 

OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA WODY BIO BIDETU

AUTOMATYCZNA DESKA MYJĄCA
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USUWANIE USTEREK10

PRZYCZYNA USTERKI USUWANIE USTERKIUSTERKA

1. Zbiornik na wodę jest pusty.
2. Zawór dopływu wody jest 
zamknięty lub uszkodzony.
3. Filtr koszyczkowy jest 
zatkany lub pokryty kamieniem.
4. Urządzenie lub wężyk 
dopływu wody jest zamarznięte.
5. Dysza myjąca jest pokryta 
kamieniem lub zatkana 
zanieczyszczeniami z wody.

1. Wtyczka nie jest podłączona do 
gniazda.
2. Czujnik "zajętości deski" 
nie został aktywowany.
3. Brak lub zużyte baterie w pilocie 
zdalnego sterowania (dotyczy
tylko modelu BB-1000).

1. Brak lub niewłaściwie założono
uszczelki na przewodach 
doprowadzających wodę.
2. Zbyt wysoki stan wody w 
zbiorniku urządzenia. 

1. Ciśnienie wody w urządzeniu 
jest ustawione na "NISKIE"
2. Filtr wody jest zapchany. 
3. Na dyszy osadził się kamień.

1. Temperatura wody jest 
ustawiona na „NISKA” 
2. Ciepła woda została zużyta 
podczas zabiegu mycia. 
3. Urządzenie włączone jest 
w trybie oszczędzania energii 
ECONOMY 1 lub ECONOMY 2

1. Temperatura siedziska 
i suszenia powietrzem ustawiona
jest na "NISKA".
2. Siedzisko podgrzewa się 
dopiero po zajęciu deski. 

1. Odłącz Bio Bidet od zasilania 230V. 
Naciśnij przycisk opróżniania zbiornika
i sprawdź czy wylatuje woda (str.14). 
Przytrzymaj go przez ok. 1 min. po 
czym podłącz ponownie urządzenie 
do zasilania 230V. 
2. Sprawdź czy nie jest zapchany 
filtr wody (str.17).
3. Sprawdź czy woda w wężyku
doprowadzającym jest pod 
odpowiednim ciśnieniem.
4. Usuń zanieczyszczenia dyszy
(str. 18). 

1. Włóż wtyczkę do gniazda. 
2. Sprawdź czy w gniazdku do którego
podłączony jest Bio Bidet jest prąd.
3. Usiądź na sedesie i sprawdź czy 
włączy się sensor "zajętości deski" 
(pomarańczowy LED na tylnym 
panelu głównym). 
4. Włóż nowe baterie 1,5V do pilota.

 

1. Popraw uszczelnienia przewodów
doprowadzających wodę.
2. Gdy przeciek jest w urządzeniu, 
odłącz go od zasilania 230V i opróżnij 
zbiornik w Bio Bidecie (str.19). Podłącz 
go ponownie i uruchom urządzenie.  

1. Ustaw ciśnienie wody na "WYSOKIE".
2. Wyczyść filtr wody. 
3. Oczyść dyszę myjącą (str. 18)

1. Zmień ustawienia temperatury wody 
(str. 11).
2. Odczekaj ok 90 sek. aby woda 
w zbiorniku ponownie się ogrzała.
3. Zapoznaj się w jaki sposób działają 
tryby oszczędzania energii na str. 13. 

1. Ustaw odpowiednią temperaturę
zgodnie z instrukcją str. 11.
2. Sprawdź czy osłonka wylotu powietrza
nie jest zablokowana.
3. Zmień ustawienia trybu
oszczędzania energii (str. 13). 

DYSZA WYSUWA SIĘ, 
JEDNAK STRUMIEŃ 
WODY JEST SŁABY 

LUB NIE MA GO 
WCALE

DYSZA WYSUWA SIĘ
JEDNAK NATYCHMIAST 

COFA SIĘ I SŁYCHAĆ
POJEDYŃCZY SYGNAŁ

DŹWIĘKOWY

URZĄDZENIE NIE 
DZIAŁA

WYCIEK  WODY

ZBYT SŁABY 
STRUMIEŃ WODY 

TEMPERATURA WODY
NATRYSKU JEST 

ZA NISKA

ZIMNA DESKA / ZIMNE
POWIETRZE PODCZAS

SUSZENIA     

Instrukcja montażu i obsługi BioBidetu BB-800 oraz BB-1000 
Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie, 
wykorzystywanie fragmentów bez pisemnego zezwolenia 
Happy House zabronione.



Higiena intymna 
kobiet

ZABIEG 
HIGIENICZNY

PODGRZE-
WANA

DESKA  

SUSZENIE 
CIEPŁYM 

POWIETRZEM

SPECYFIKACJA11

Mycie tylne

Temperatura 
wody 

Zabezpieczenia

Temperatura

Moc grzałki

Zabezpieczenia

ODŚWIŻANIE POWIETRZA

STEROWANIE

  

TEMPERATURA OTOCZENIA

WYMIARY URZĄDZENIA

WAGA URZĄDZENIA (KG)

ZASILANIE

KABEL ZASILANIA

TYP
  DOPŁYW 

WODY CIŚNIENIE

BB-1000SPECYFIKACJA

220 - 240V, 50/60Hz, 600 - 700W  

Bezpośrednie podłączenie wody do instalacji hydraulicznej.

0,4 - 7,35 bar;  0.4 - 7.5 kgf/cm2; 5.69 psi - 106.7 psi

Długość: 1,4m zakończony wtyczką z uziemieniem.

Max. 1.2 l/min (Max. 0.32 GPM)

Max. 1.2 l/min (Max. 0.32 GPM)

Regulacja 5-cio stopniowa

Regulacja 4-o stopniowa max do 40 st. C

600 W 

Bezpiecznik termiczny, przełącznik termiczny, przełącznik pływakowy

55W

Bezpiecznik termiczny

21

BB-800

Ciśnienie wody 

3 st. C - 35 st. C

3 st. C - 40 st. C (37.4 st. F - 104 st. F)

Model podłużny Model okrągły Model podłużny Model okrągły

Szerokość: 495 mm
Długość: 525 mm
Wysokość 185 mm

5.3 kg 5.4 kg 5.2 kg 5.2 kg

Instrukcja montażu i obsługi BioBidetu BB-800 oraz BB-1000 
Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie, 

wykorzystywanie fragmentów bez pisemnego zezwolenia 
Happy House zabronione.

Regulacja 4-o stopniowa max do 41 st. C

Temperatura Regulacja 5-cio stopniowa max 45 st. C

Moc grzałki

Moc grzałki 250 W

Bezpiecznik termiczny, bimetalZabezpieczenia

TEMPERATURA

Turbo Lewatywa Max. 1.2 l/min (Max. 0.32 GPM)

Szerokość: 494 mm
Długość: 493 mm
Wysokość 185 mm

Szerokość: 475 mm
Długość: 493 mm
Wysokość 185 mm

Szerokość: 475 mm
Długość: 525 mm
Wysokość 185 mm

Brak

Boczny panel sterowania Boczny panel sterowania + PILOT

Filtr z aktywnym węglem.

AUTOMATYCZNA DESKA MYJĄCA
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