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מיליוני משפחות ברחבי העולם ובישראל משתמשות במוצרי בידה למיניהם לשמירה על הבריאות -
הבידן הוא מוצר חכם ההופך מיד כל אסלה למושב  -בידה איכותי ומפנק:
שוטף במים ,ולסיום מייבש (בדגם טורבו) והכל בלחיצת כפתור!
הבידן הינו מוצר ישראלי "כחול לבן" המשווק בהצלחה גדולה בארץ ובעולם כבר למעלה מ  30שנה.

חלקי הערכה
 .1מסעף 1 x T
 .2גומייה 3 x "1/2
 .3צינור 1מ' 1 x
 .4מערכת בידן 1 x
 .5בורג פלסטיק 2 x
 .6אום פלסטיק 2 x
 .7תעודת אחריות 1 x
 .8הוראות התקנה 1 x

לקוח יקר!
החזרת המוצר תתאפשר תוך  14יום אך ורק
באריזתו המקורית ובכפוף לדמי ביטול
ובלבד שהמוצר לא חובר לחשמל/מים,
לא הותקן ולא נעשה בו שימוש כלשהוא.

חיבור המכשיר לאסלה
 .1פרק מהאסלה את המושב והמכסה הקיימים.
 .2הוצא את זוג הברגים מהשקית והשחל אותם לחורים באסלה ,לאחר מכן ,הברג את האומים על הברגים.
 .3הנח את מערכת הבידן על האסלה ,הרם מעט את הברגים והשחל את המכשיר מתחת לראש הבורג
(כאשר פס הפלסטיק הרוחבי נמצא במאוזן למכשיר).
ִ .4הדק היטב את האום !!!

חיבור המכשיר אל אספקת המים
 .1סגור את ברז אספקת המים למיכל ההדחה (בתרשים .)1-
 .2הוצא את מחבר צינור כניסת המים למיכל ההדחה.
 .3הרכב את מסעף ה ( T -בתרשים  )2-אל הכניסה במיכל ההדחה (בתרשים - )3 -
שים לב לכך ששמת את גומיות  ”1/2בכל פתחי מסעף ה .T -
 .4חבר את צינור אספקת המים של מכשיר הבידן אל הקצה התחתון של מסעף ה ( T -בתרשים .)4 -
 .5חבר את צינור אספקת מי הרשת אל הקצה הפנוי של מסעף ה .T -
 .6פתח את ברז אספקת המים בחזרה.
 .7וודא שכל החיבורים אטומים ואין נזילות.
 .8פתח בזהירות את ברז הפעלת המים של הבידן (הידית הלבנה) ,כסה בידך את הזרבובית
בכדי שהמים לא יתיזו לעברך ,המתן עד אשר תחל זרימת מים רציפה מהזרבובית והמתן מספר שניות.
 .9סגור את ברז הפעלת המים של הבידן.
 .10חבר את התקע של המכשיר אל שקע החשמל.
 .11לחץ על כפתור ההפעלה של מערכת הבידן (בצבע ירוק) ,המתן מספר שניות ופעל כמו בסעיף מספר .8
 .12על מושב האסלה להיות מיוצב על האסלה .במידת הצורך יש לפלס אותו ע"י שיוף הרגליות.

הוראות הפעלת המכשיר
 .1לחץ על הכפתור הירוק בצד שמאל של בית המנגנון (הנורה הירוקה תדלק).
 .2להפעלת השטיפה ,יש להרים את ידית ההפעלה (הנמצאת בצד ימין של בית המנגנון) כלפי מעלה,
ככל שנרים את הידית גבוה יותר הזרם יהיה חזק יותר.
 .3את טמפרטורת המים מווסתים ע”י הכפתור השחור/לבן אשר נמצא בצד שמאל של בית המנגנון
לטמפרטורה הרצויה  -בין  0-38מעלות צלזיוס.
 .4לבעלי בידן טורבו  -הפעלת משב האוויר החם נעשית ע”י סיבוב מפסק הזמן אשר נמצא בצד השמאלי
העליון של בית המנגנון ,סיבוב המפסק במלואו מאפשר לנו  45שניות של ייבוש ,כמובן שניתן לחזור
על הפעולה מספר פעמים אך אסור להחזיר את הכפתור בכוח בכדי שיסתיים הזמן.
 .5לאחר השטיפה והייבוש לחץ שנית על המפסק הירוק (הנורה הירוקה תכבה).
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משפחת פלסתום תעשיות מאחלת לך ולבני משפחתך שימוש מהנה בבידן,
במידה ונתקלת בבעיה אנא פנה למוקד שרות הלקוחות שלנו .03-6221333 -

