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Hartelijk dank voor uw aankoop van deze stroomloze douchewc. Lees deze gebruikers+installatiehandleiding goed door voor gebruik. Plaats de handleiding na het doornemen op een handige plaats, mocht u deze nog na willen lezen.   
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Water inlet hose

Dismantlement 
button

Filter

or

Koperen wateraansluiting links

Koperen wateraansluiting rechts

Waterreservoir

Zitting

Waarschuwings-
sticker

Brilzitting

Bidet sproeier
Wash sproeier

T-stuk koppeling

Watertoevoer

Bidetfunctie

Hoekstopkraan

1.De bidet 2.Installatievoorbeeld

Stelplaatjes (2)

Bevestigingsschroeven (2) Topfix schroeven (2) Bevestigingsmoer (2)

Rubberen stickers(2) Onderplaat

3. Bevestigingsmateriaal

5.T-koppeling 6.Waterslang 7.Gebruikershandleining

Nota bene: 
    Er zijn twee manieren om de douchewc te monteren. Via de topfix methode waarbij twee bouten worden 
aangedraaid waardoor de pluggen uitzetten en via de traditionele methode waarbij er twee bouten en moren 
worden gebruikt ter bevestiging. Kies de juiste methode die past bij uw closet of vraag hulp aan Frissebips bij. 
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Lees svp de gebruiksaanwijzing van de installatie goed door !

Waarschuwing

1. De waterdruk randvoorwaarden liggen tussen de 0.07 to 0.8 MPa  (10 to116 PSI ). 
    Gebruik zoals voorgeschreven.
2.De hoekstopkraan dient vlakbij de wateraansluiting gemonteerd te worden voor eventuele ontmanteling.

Installatie-procedure
Voor de installatie

1.Plaats de rubberen stickers op de onderplaat zoals beschreven.
De rubbers dienen geplaatst te worden zoals het figuur rechts.

2.Plaats de schroeven in de plaatjes.
Plaats de schroeven zoals afgebeeld in de plaatjes voor de montage.  

3.Plaats de schrieven en de plaatjes op de onderplaat.
Zoals afgebeeld, plaats de schroeven in de onderplaat met de 
bevestigingsplaatjes en plaats deze in de closet.  

Installatie procedure

Eerste installatie-methode (aangeraden):

1.Verwijder compleet de oude zitting.
Maak eerst de sluiting los en verwijder dan de bril

Brilzitting en deksel

2.Installeer de topfix pluggen
Installeer zoals de afbeelding aangeeft en draai 
de schroeven erin.

Installatiekarton

Plaats het karton zoals afgebeeld op de closet en
bepaal waar de onderplaat moet worden bevestigd.

3.Installatietemplate om de zitting te bepalen 4.Schroef de onderplaat vast op de closet
Zoals afgebeeld, plaats de plaat op het closet en plaats 
de kleinere plaatjes en de schroeven op het juiste 
formaat zodat ze in de gaten van de moeren vallen. 

Installatie
karton

Deze kant naar boven plaatsen

*Deze moeren gebruik je voor 
de tweede methode onder.

5.Verwijder het installatiekarton

Installatiekarton

6.Installeer de douchewc
Schuif langszaam en behoedzaam de douchewc over 
de onderplaat tot u een klik hoort. De douchewc moet 
helemaal naar het einde geschoven worden. Einde 
installatie.  

Schuifpanelen van de 
plaat en douchewc

Tweede installatie-methode

1. Volg de stappen 1 en 3. Verwijder de oude zitting en deksel. Plaats het installatie-karton op de closetpot.   

2. Voer nu stap 4 uit. Plaats de onderplaat op de gaten van de closet binnen het karton. Pas met de kleine 
plaatjes de afmetingen voor de bouten aan en stop ze in de gaten. Draai met de witte bijgeleverde moeren het 
onderpaneel vast.

3. Volg nu gewoon stap 5 en 6. Nu is de installatie van de douchewc gereed voor gebruik.
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STOP  Filter

1 3

2

Regulator

Waterslang aansluiting

1. Sluit het water af bij de hoekstopkraan zoals afgebeeld en plaats 
de T-Koppeling tussen de watertank en de hoekstopkraan. Sluit ook 
de hoofdwaterleiding af. Zorg ervor dat de rubbers tussen de 
aansluitingen is geplaatst. 

2.Sluit de waterslang aan op de T-Koppeling.
 NB verwijder de regulator en de o-ring indien de watertoevoer deze specificaties heeft:

a.Als de waterdruk minder is dan 0.05MPa, zeker als de watertoevoer komt

O-ring

    uit de waterreservoir. 
b. Als de sproeiers te weinig waterdruk hebben.

Regulator 
deksel

Tussenstuk 
o-ring

1、Trek de regulator voorzichtig met een tangetje uit de koppeling. 
2、Verwijder de regulator deksel en de o-ring behalve de klem van de o-ring.
3、Plaats het o-ring tussenstuk weer terug in de koperen aansluiting. 

Waarschuwing: u dient de regulator niet te verwijderen als de druk van de 
watertoevoer groter is dan 0.1MPa. Anders kan de douchewc beschadigd raken.

Bidet

4. Open de hoofdwaterleiding en de 
hoekstopkraan en kontroleer op eventuele 
lekkages en of de watertoevoer goed werkt.

3. Sluit de waterslang aan tussen de bidet en het 
hoekstopkraantje zoals afgebeeld. Let erop dat u dit 
juist aansluit en de leiding geen kalkresidu bevat dat
 de filter kan verstoppen. 

Verboden

1.Til de douchewc niet op met de deksel en brilzitting op.
Dit kan leiden tot een mechanisch probleem.
2.Sluit geen warm water aan dat warmer is dan 40 ° C, 
anders kan dit de bidet beschadigen .

WASH (reiniging van de anus)

Draai de knop naar voren om uw achterkant te reinigen.De 

sproeier zal naar voren komen en u reinigen met water.

De waterkracht regelt u met de hendel, hoe meer u de hendel 

beweegt, hoe krachtiger de reiniging.

BIDET voor dames

Draai de positie van de hendel naar achteren.

De sproeier zal zich nu naar uw voorkant begeven.

Hoe meer u de hendel draait, hoe krachtiger de straal.

Draai gedurende uw gekozen wasprogramma de hendel 
weer naar het midden en de wasfunctie stopt. 

De sproeier trekt zich weer terug in de brilzitting.

Het  water  zal  in  kracht  verminderen  en  stoppen 
wanneer de knop in het midden komt.
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Insecticide

Filter

 

A B

Regulator

A B

nozzle

1、

Regulator

Gebruik een zachte doek of spons met een 
verdund schoonmaakmiddel om de bidet van de 
buitenkant te reinigen. Gebruik geen schoonmaak 
middel met een van de volgende ingredienten: 
hydrogen chloride, thinner, benzene, schuurpapier, 
schuurmiddel, alcohol geparfumeerd etc.

Thinner

Schuurpapier

3.Reiniging filter en aansluitslang 

(Indien de waterdruk minder is dan voorheen)
Reinig de filter aan beide kanten. Sluit wel 
het water af voordat u de slang verwijderd. 

2、Reinig de o-ring (zie ook stap 2 op pagina 5 hoe 
de regulator o-ring verwijderd dient te worden). 

Waterslang

Ontmantelknop om de 
douchewc te verwijderen.

5

1. Vervangen van de hendel  2.Vervangen van een van de sproeiers
 Zoals aangegeven op tekening, A verwijder de 
hendel recht uit de bidet.
 Zoals aangegeven op tekening B, druk de 
nieuwe hendel voorzichtig in de bidet tot u een 
klik hoort. De installatie is weer gereed voor 
gebruik.

Trek de staaf van de sproeier die u wilt vervangen 
naar buiten en houdt deze vast. Verwijder daarna de
 sproeikop door een nieuw exemplaar. U kunt nu de 
sproeistaaf loslaten, u heeft de sproeikop vervangen
 en de bidet is klaar voor gebruik. 

3. Regulator vervangen 4. Waterslang lekkage oplossen
Draai de hendel naar een werkende positie en klik 
de regulator met een schroevendraaier /tank uit de 
koperen aansluitring. Druk de nieuwe regulator 
behoedzaam in de koperen draairing en laat de 
hendel terugvallen naar de beginpositie. De 
regulator is nu vervangen en de bidet is klaar voor 
gebruik.

1.Reinigen van de douchewc. 2.Reinig de sproeier
Trek de sproeier zachtjes naar buiten en 
gebruik een zachte doek om de sproeier 
te reinigen, Je kunt ook een 
tandenborstel gebruiken voor de kleine 
gaatjes. Gebruik wel een huishoud 
schoonmaakmiddel.

4. Verwijderen van de bidetbril.
Sluit de klep van de bril en druk op de 
ontmantelknop rechts van de bril. Trek nu rustig 
de bril naar je toe en de bril zal loskomen van de 
onderplaat. 
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Indien er lekkage is aan een van de of beide waterslangpunten, draai dan de moeren vaster aan tot de lekkage stopt of bel een loodgieter.



FB104、FB105、FB109                        

0.35 - 1.8 L/min

0.35 - 1.8 L/min

FB104、FB105、FB106、FB107、FB108、FB109Model No.

FB106、FB107                                       

FB108                                                    

FB104:   2.23    KG

FB105:   2.22    KG

FB106:   2.09    KG

FB107:   2.08    KG

FB108:   2.00    KG

FB109:   2.16    KG

370X500X62mm

370X480X62mm

370X500X60mm
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Zelfdiagnose en probleemoplossingen

Status Probleem Oplossing

Waterdruk is te laag    
bij gebruik

Het water blijft constant 
uit de sproeiers lopen De waterdruk is te hoog

5. De waterdruk is te laag

1. De watertoevoer is gesloten

2. De waterdruk is te laag in de woning

1. De waterkracht is beperkt Draai de hendel volledig open voor een betere druk

Contacteer  het  waterschap  als  de  druk  van  de  waterlediing
 lager is dan 0.7kgf/cm in uw woning

Open de hoekstopkraan en de waterleiding van uw woning

2. De filter van de hoekstopkraan is kapot Reinig de filter van het hoekstopkraantje en de T-koppeling 

3.Het filter blokkeert het water Reinig de filter van de waterslang

4. De sproeier loopt ergens vast Reinig de sproeikoppen van de douchewc met een tandenborstel.

Verhoog de waterdruk vanuit de woning

De maximale waterdruk voor de bidet is 0.8MPa . Als de waterdruk 
hoger is, neem dan contact op met uw waterleverancier voor meer 
informatie en/of een oplossing.

Mocht de douchewc ondanks deze hulp niet functioneren, neem dan contact op met een service 
monteur van Frissebips.nl via info at frissebips.nl

Let Op
Repareer niet zelf de douchewc en voorkom dat 
de bidet beschadigd.

Specificaties

Classificatie Specificatie

WASH waterdruk 

BIDET waterdruk

Terugloopbeveiliging Check valve, vacuum breaker

Watertoevoer Direct van de waterleiding

Randvoorwaarden waterdruk Statische druk:0.07- 0.8 MPa,Dynamische druk boven 0.03MPa

Afmetingen

Gewicht
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Het water komt niet uit de sproeiers
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Frissebips.nl verkoopt momenteel alleen de FB104, de FB106 en de FB108. 
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Beste klant,Hartelijk dank voor uw aankoop bij Frissebips.nl, de website voor het kopen van een douchewc.
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Mocht er iets met uw douchewc zijn, kijk dan eerst uw handleiding door om het probleem op te lossen  of bel met Frissebips. Vul voor de garantie de onderstaande gegevens in.
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Extra informatie over uw garantie:Vul deze garantiekaart volledig in. Samen met de factuur zijn zij het bewijs van uw aankoopmet de daarop geldende garantie. Bewaar deze altijd op een veilige plek. De garantiekaart wordt niet opnieuw naar u verstuurd.Indien er tijdens de garantieperiode zich een probleem met de bidet doet voorkomen, dan heeft u recht op garantie mits het product normaal gebruikt is volgens de handleiding. Als de garantie is afgelopen, dan kunt u contact opnemen met frissebips.nl voor een kosten-opgave.  De garantie is niet geldig wanneer:1. De garantieperiode is verlopen2. Als de factuur en garantie-kaart niet aanwezig is3. Het product niet werkt door onbehoedzaam vervoer of bij schade aan de bidet4. Er schade is gekomen aan het product door een natuurramp, gasexplosies, aardbevingen,     overstromingen, stroomstoringen of vervuiling in de leidingen. 5. De gebruiker schade heeft gemaakt omdat deze niet de handleiding heeft gevolgd.6. De gebruiker niet voorgeschreven schoonmaakmiddelen heeft gebruikt.7. Er in het water zand of ander materiaal is gekomen waardoor de bidet is beschadigd. 8. Andere onvoorziene omstandigheden.
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1. Herlees de gebruiksaanwijzing voor eventuele oplossingen.2. Indien u geen oplossing vindt, stop met het gebruik van de douchewc,    en neem contact op met een service monteur van Frissebips.nl. 
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