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Beoogd gebruik
De Laufen Riva douche wc reinigt het zitvlak en met de damesdouche ook de vrouwelijke intieme 
zone. Daarvan afwijkende toepassingsmogelijkheden zijn niet toegestaan. De douche wc is  
ontworpen voor privégebruik en ook voor hotels, ziekenhuizen, bejaardentehuizen en andere 
semi openbare gebruiksomgevingen. Hij is niet geschikt voor drukbezochte openbare omgevin-
gen zoals luchthavens, wegrestaurants of stadions. Gloeiende sigaretten of andere brandende 
voorwerpen mogen niet in de keramische wc worden geworpen. Laufen is niet aansprakelijk voor 
schade die ontstaat omdat het apparaat verkeerd is aangesloten, ondeskundig is bediend of niet 
zoals bedoeld is gebruikt.

Mensen met lichamelijke, sensorische of geestelijke beperkin-
gen en personen die helemaal niet vertrouwd zijn met het appa-
raat (met name kinderen) mogen de douche wc alleen onder 
toezicht resp. volgens de instructies van een verantwoordelijke 
gebruiken.

Waarschuwingen/ voorzorgsmaatregelen (uw veiligheid)
Neem nooit een defect apparaat of een apparaat met beschadigde toevoerleiding in gebruik. 
Sluit het apparaat uitsluitend aan op spanningen volgens de gegevens in de gebruiksaanwijzing. 
Nadere informatie vindt u in hoofdstuk 13, Technische specificaties Laufen Cleanet Riva.

Controleer regelmatig of alle functies normaal worden uitgevoerd. Als de verdenking bestaat dat 
het apparaat defect zou kunnen zijn, moet u de stekker onmiddellijk uit het stopcontact trekken en 
contact opnemen met de Laufen klantenservice. 

Open het apparaat niet zelf en repareer het ook niet zelf. Installeer geen aanvullende onderdelen 
en wijzig het apparaat niet. Het apparaat heeft stroomvoerende onderdelen. Daarom kan het  
openen levensgevaarlijk zijn! 

Reparaties die niet deskundig worden uitgevoerd, kunnen leiden tot gevaarlijke ongevallen, 
bedrijfssto ringen en beschadigingen van het apparaat en de installatie. Daarom moeten  
reparaties altijd door  
opgeleide en daartoe bevoegde vakbekwame personen met originele reserveonderdelen en  
accessoires worden uitgevoerd.

Gebruik uitsluitend originele elektrische en wateraansluitmaterialen en reserveonderdelen. 

Let bij een storing van het apparaat of bij een reparatie op de instructies onder hoofdstuk 11,  
Verhelpen van storingen. Neem, indien nodig, contact op met de Laufen klantenservice.

1 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN  
WAARSCHUWINGEN
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Iedereen ervaart temperaturen verschillend. Daarom moet u altijd vóór het gebruik van de douche 
wc de instelling van de watertemperatuur controleren. 

Als gebruiker of ondernemer mag u het apparaat alleen zover onderhouden of bedienen zoals dat 
in deze handleiding wordt beschreven.

Voor uw Laufen douche wc mag geen regen-, grijs- of volledig ontzout water, maar alleen  
drinkwater worden gebruikt.

Voor de reiniging, verzorging en de ontkalking mogen alleen producten van Laufen of door  
Laufen aanbevolen producten worden gebruikt. Bij gebruik van andere producten wordt elke  
aansprakelijkheid afgewezen.

Voor de thermische reiniging wordt heet water gebruikt: Let op: Verbrandingsgevaar!  
Ga tijdens de thermische reiniging nooit op de douche wc zitten.

De verklaring van overeenstemming vindt u online op www.laufen-cleanet.com

1 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN 
WAARSCHUWINGEN
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AFSTANDSBEDIENING: ALLE LAUFEN -SYMBOLEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

Alle symbolen op de afstandsbediening worden in het menu “Help“ uitgelegd.  
Druk op “Help“ om naar het overzicht te gaan.

Basisprofiel

Billendouche

oscilleren

bevestigen

Menu

Thermische 
reiniging

Gebruikers- 
profiel 1

Damesdouche

pulseren

annuleren

Douche-
instellingen

Ontkalking

Gebruikers- 
profiel 2

Power-douche

Straalsterkte 
minus

Douchetijd korter

Stop

Algemene  
instellingen

Waterhardheid

Gebruikers- 
profiel 3

Geurfilter  
vervangen

Straalsterkte plus

Douchetijd langer

verder terug

Fabrieks- 
instellingen

Reset Keramiek-
demontage

Gebruikers- 
profiel 4

Geurafzuiging Douchetempera-
tuur minus

Douchearm  
vooruit

minus

LED verlichting

Info Help

opslaan

Douchetempera-
tuur plus

Douchearm terug

plus

Taal

Service informatie

INSTRUCTIES Informatie Waarschuwing

Demo

2.2

 2.1

2 INLEIDING
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DOUCHE WC: LED VERLICHTING

Aan de onderkant van het apparaat bevindt zich de LED 
verlichting, dat licht op de vloer schijnt. Het dient als  
oriëntatie als u 's nachts naar de wc gaat en informeert u 
over het vereiste onderhoud of mogelijke storingen van 
uw douche wc.

LED verlichting Informatie Beschrijving
wit Normaal Alles is OK.

Als de LED verlichting wit brandt, fungeert het als nachtverlich-
ting. Met de afstandsbediening kunt u vier lichtsterkteniveaus 
selecteren of led verlichting deactiveren.

De precieze beschrijving vindt u in paragraaf  
6.4 LED verlichting.

rood Onderhoud Activeer de afstandsbediening voor nadere informatie.

Nadere informatie en beschrijvingen vindt u in paragraaf  
11.2 Meldingen en storingen.

rood knipperend Storing Neem contact op met de service hotline en houd uw  
afstandsbediening voor nadere informatie bij de hand.

Nadere informatie en beschrijvingen van het probleem  
vindt u in paragraaf 11.2 Meldingen en storingen.

wit afwisselend
knipperend

Onderhouds- 
programma actief

Als de witteLED verlichting afwisselend knippers, is de  
ontkalking of de thermische reiniging actief. 

Nadere informatie en beschrijvingen vindt u in paragraaf  
10.9 Thermische reiniging, automatisch en paragraaf  
10.11 Ontkalking, automatisch.

Wit symbool
Functie is actief/wordt gebruikt.

Zwart symbool
Functie is niet actief/wordt niet gebruikt.

Door het indrukken van “Menu” gaat u altijd terug  
naar het hoofdmenu. Daarbij wordt niets opgeslagen.

2.3

2 INLEIDING

LED verlichting
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RIVA DOUCHE WC3.1

3 OVERZICHT VAN UW LAUFEN RIVA DOUCHE WC

Resetknop /
vakantieprogramma

Opening geurfilter

Opening ontkalkingsmiddel

LED verlichting

Controller met 
draaiknop

Hoofdschakelaar
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CONTROLLER MET DRAAIKNOP

Door het verdraaien en indrukken van de draaiknop  
aan de rechterkant kunt u de Laufen douche wc 
heel eenvoudig bedienen. De volgende functies 
kunnen met de controller worden geregeld:

 Keuze van het gebruikersprofiel
 Billendouche
 Damesdouche
 Straalsterkte
 Douchestraalpositie

AFSTANDSBEDIENING

Door het indrukken van de startknop rechtsboven 
schakelt u de afstandsbediening met touchscreen 
in. Een eenmalig ingebruiknameprogramma*  
leidt u door de belangrijkste instellingen.  
Zodra u op de douche wc zit, is de afstands- 
bediening gebruiksklaar.

 *  Het kan zijn dat de installateur de ingebruikname al na de  
montage heeft uitgevoerd. Nadere informatie en  
beschrijvingen vindt u in hoofdstuk 6 Basisinstellingen  
met de afstandsbediening selecteren.

WANDHOUDER AFSTANDSBEDIENING 

Met de wandhouder is de afstandsbediening  
altijd goed bereikbaar. De achterkant van de 
wandhouder is voorzien van een dubbelzijdige 
plakstrook. Verwijder de beschermfolie en druk 
de wandhouder op de gewenste plaats tegen  
de wand.

3.2

3.3

3.4

Controller met 
draaiknop

Wandhouder

Afstandsbediening 
met touchscreen

Startknop

3 OVERZICHT VAN UW LAUFEN RIVA DOUCHE WC
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LAUFEN GEURFILTER

Onder de zitting-/dekseleenheid bevindt zich links de  
opening voor het geurfilter, dat reeds door de installateur  
is geplaatst.

TESTSTRIP WATERHARDHEID

Met de meegeleverde teststrip kunt u de hardheid van uw 
leidingwater meten. Sla deze gegevens op onder  

“Basisinstellingen” op de afstandsbediening.  
De installateur heeft dit vermoedelijk al voor u uitgevoerd. 

3.5

3.6

3 OVERZICHT VAN UW LAUFEN RIVA DOUCHE WC
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Door het indrukken van de startknop rechtsboven schakelt  
u de afstandsbediening met touchscreen in. Bij de eerste 
inschakeling leidt een ingebruiknameprogramma u door de 
belangrijkste instellingen. Het kan zijn dat de installateur  
dit al na de montage heeft uitgevoerd. U kunt de betreffende 
instellingen altijd later weer veranderen.

Na activering van de douche wc en de afstandsbediening kan 
de douche wc worden gebruikt. Zodra u op de douche wc zit, 
kan het apparaat met de draaiknop of met de  
afstandsbediening worden bediend.

Nadere beschrijvingen vindt u in hoofdstuk  
6 Basisinstellingen met de afstandsbediening selecteren.

4 EERSTE INGEBRUIKNAME VAN DE 
AFSTANDSBEDIENING

Startknop
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GEBRUIKERSCODE

Zodra u op de Laufen douche wc zit, wordt de geurafzuiging geactiveerd, die u met de  
afstandsbediening altijd kunt uitschakelen. In het basisprofiel opgeslagen douche-instellingen 
zijn nu actief en kunnen met de draaiknop of met de afstandsbediening worden opgeroepen.

RIVA DOUCHE WC INSCHAKELEN

Na de installatie kan de douche wc met de  
hoofdschakelaar worden ingeschakeld.

Wanneer de symbolen 
zwart zijn, is de  
afstandsbediening actief. 
De douche wc heeft een 
gebruiker herkend of de 
demomodus is  
geactiveerd.

Wanneer de symbolen wit zijn, 
is de afstandsbediening niet 
actief. De douche wc heeft 
geen gebruiker herkend.

5.2

5.1

5 EERSTE INGEBRUIKNAME VAN DE  
RIVA DOUCHE WC

Hoofdschakelaar
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SPATBEVEILIGING

De spatbeveiliging voor de functionele spoeling van de  
douche wc, wanneer u niet op de wc zit. Open de deksel 
en breng de spatbeveiliging aan. Oefen lichte druk uit voor 
op de zitting, totdat de geurafzuiging wordt geactiveerd. 
Terwijl u druk blijft uitoefenen, kunt u alle functies met de 
draaiknop of met de afstandsbediening controleren.

De gebruikerscode kunt u met de demomodus ook  
overbruggen. Nadere beschrijvingen vindt u in paragraaf 
5.5 Demomodus.

AUTOMATISCH NEERLAATMECHANISME  
BIJ ZITTING EN DEKSEL

Dempers laten de zitting en deksel geruisloos zakken en  
zorgen ervoor dat ze langzaam sluiten. Het openen werkt  
als bij een normale wc.

Druk de zitting en deksel niet omlaag.  
Daardoor worden de dempers beschadigd.

5.4

5.3

5 EERSTE INGEBRUIKNAME VAN DE  
RIVA DOUCHE WC
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DEMOMODUS

In de demomodus kunt u een handige demonstratie krijgen over, of 
een functionele controle van, de douche wc uitvoeren, zonder op het 
apparaat te zitten. Open de deksel en breng de spatbeveiliging aan.

Druk op “Info” om naar het  
overzicht te gaan. 

Druk op “Demo” en bevestig de vraag of u de demomodus wilt starten.  
U kunt nu een demonstratie van de douche wc bekijken. 5 minuten 
nadat u de knop voor het laatst hebt ingedrukt, sluit de douche wc  
de demomodus automatisch af. 

Druk nogmaals op “Demo” om de demomodus 
te beëindigen.

Om waterschade te vermijden, moet de 
spatbeveiliging op de douche wc worden aangebracht.

Door op “Reset” te drukken, kan de demomodus vroegtijdig  
worden beëindigd.

5.5

5 EERSTE INGEBRUIKNAME VAN DE  
RIVA DOUCHE WC

INFORMATIE
A: artikelnummer
B: serienummer/1.2.3
C: 0.0.12/3898/1.2.3/1011
Servicedienst:
NL: +31 33 450 20 90

www.laufen-cleanet.com
BE: +32 800 32790

Reset herstart de douche-wc.

INFORMATIE
A: artikelnummer
B: serienummer/1.2.3
C: 0.0.12/3898/1.2.3/1011
Servicedienst:
NL: +31 33 450 20 90

www.laufen-cleanet.com 
BE: +32 800 32790

Reset herstart de douche-wc.
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Druk op “Algemene instellingen” om de basisinstellingen aan te 
passen. Deze instellingen kunt u altijd weer veranderen.

Let erop dat alle wijzigingen die bij  Basisinstellingen” worden  
aangebracht, vóór het sluiten van het menu moeten worden  
opgeslagen.
 

Druk daarvoor op “opslaan”.

TAAL 

U kunt hier uw gewenste taal selecteren door op het symbool  
“taal” te drukken.

Selecteer vervolgens het gewenste land door het land te  
selecteren en op “verder gaan” te drukken.

Selecteer hier de gewenste taal en druk vervolgens op  
“verder gaan”.

6.1

6 BASISINSTELLINGEN MET DE 
AFSTANDSBEDIENING SELECTEREN

BASISINSTELLINGEN

SPECIALE FUNCTIES

Eco

1

15-25 °fH, 8,4-14 °dH

Nederlands

BASISINSTELLINGEN

SPECIALE FUNCTIES

Eco

1

15-25 °fH, 8,4-14 °dH

Nederlands

LAND 1/4

Česká republika

Danmark

België

Deutschland

Österreich

Nederland

TAAL 1/2

español

français

english

dansk

nederlands

čeština
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WATERHARDHEID

U hebt verschillende mogelijkheden om de waterhardheid te meten:

 Meet de waterhardheid op de installatieplaats met de  
meegeleverde teststrip. 

 Vraag dit op bij de bevoegde waterleidingmaatschappij.  
Meestal vindt u deze informatie ook op uw waterrekening.

 Op www.waterhardheid.nl vindt u informatie over de  
waterhardheid in uw woonplaats.

Selecteer de gemeten waterhardheid, door herhaaldelijk op het  
symbool “Waterhardheid” te drukken. De volgende bereiken kunnen 
worden geselecteerd: 
< 15 °fH, < 8,4 °dH
15-25 °fH, 8,4-14 °dH
25-35 °fH, 14-19,7 °dH
> 35 °fH, > 19,7 °dH

 °fH: Franse hardheidsgraad van het water, °dH: Duitse hardheidsgraad van het water

ENERGIEBESPARINGSINSTELLINGEN

De Laufen douche wc is zo ontwikkeld dat het energieverbruik in  
de Standbymodus zoveel mogelijk kan worden verlaagd.  
De fabrieksinstellingen komen overeen met een optimaal compromis 
tussen comfort en energiebesparing. Daarom wordt aanbevolen de 
fabrieksinstellingen van de energiebesparingsmodus, de  
douchetemperatuur en de douchetijd niet te veranderen.  
Deze zijn als volgt gekozen:
 Energiebesparingsmodus: ECO
 Douchetemperatuur billen- en damesdouche: niveau 4, ca. 36 °C
 Douchetijd billen- en damesdouche: 20 seconden

Energiebesparingsmodus selecteren
Selecteer de gewenste energiebesparingsmodus, door  
herhaaldelijk op het symbool “Douchetemperatuur” te drukken.  
De volgende instellingen kunnen worden geselecteerd:

Beschrijving

AAN De boilerverwarming is permanent ingeschakeld en produceert binnen  
ca. 30 seconden warm water.

ECO De boilerverwarming wordt ingeschakeld zodra u gaat zitten en de  
gebruikerscode is geactiveerd. Na ongeveer 3 ½ minuten opwarmtijd  
is warm water beschikbaar.

UIT De boilerverwarming is permanent uitgeschakeld. Er is alleen koud  
water beschikbaar. Dit betekent het laagste energieverbruik.

6.2 

6.3 

6 BASISINSTELLINGEN MET DE 
AFSTANDSBEDIENING SELECTEREN

BASISINSTELLINGEN

SPECIALE FUNCTIES

Eco

1

15-25 °fH, 8,4-14 °dH

Nederlands

BASISINSTELLINGEN

SPECIALE FUNCTIES

Eco

1

15-25 °fH, 8,4-14 °dH

Nederlands
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LED VERLICHTING

Als LED verlichting wit brandt, fungeert het als nachtverlichting.  
Druk herhaaldelijk op “LED verlichting” om een van de vier  
lichtsterkteniveaus te kiezen of LED verlichting te deactiveren. 

Het witte symbool betekent dat de witte LED verlichting actief is.  
Naast het symbool wordt het lichtsterkteniveau weergegeven (1–4).

Het zwarte symbool betekent dat de witte LED verlichting  
niet actief is.

Onderhouds- en storingsmeldingen blijven ook bij niet-geactiveerde  
nachtverlichting actief en worden weergegeven.

HERINNERINGSFUNCTIE THERMISCHE REINIGING

Met de thermische reiniging wordt het gehele waterleidingsysteem  
van uw douche wc met heet water gereinigd en worden bacteriën en 
kiemen verwijderd. Het apparaat herinnert u met rood brandende 
verlichting en weergave van de betreffende service informatie op de 
afstandsbediening eraan wanneer een thermische reiniging moet 
worden uitgevoerd. De automatische herinnering werd in de fabriek 
geactiveerd en kan door het indrukken van “Thermische reiniging“ 
worden gedeactiveerd.  
 
De automatische herinnering is dan uitgeschakeld.
Het witte symbool betekent dat de automatische herinnering  
van de thermische reiniging actief is.

Het zwarte symbool betekent dat de automatische herinnering  
van de thermische reiniging niet actief is.

De thermische reiniging kan altijd handmatig worden gestart. 
Nadere beschrijvingen vindt u in paragraaf 10.9 Thermische  
reiniging, automatisch, en in paragraaf 10.10 Thermische reiniging, 
handmatig.
Voor de thermische reiniging wordt heet water gebruikt:  
Let op: Verbrandingsgevaar!

6.4 

6.5 

6 BASISINSTELLINGEN MET DE 
AFSTANDSBEDIENING SELECTEREN

BASISINSTELLINGEN

SPECIALE FUNCTIES

Eco

1

15-25 °fH, 8,4-14 °dH

Nederlands

BASISINSTELLINGEN

SPECIALE FUNCTIES

Eco

1

15-25 °fH, 8,4-14 °dH

Nederlands



20

BASISINSTELLINGEN OPSLAAN

Let erop dat alle wijzigingen vóór het sluiten van het menu moeten  
worden opgeslagen. Druk op “opslaan” om de instellingen op te slaan.

6.6 

6 BASISINSTELLINGEN MET DE 
AFSTANDSBEDIENING SELECTEREN

BASISINSTELLINGEN

SPECIALE FUNCTIES

Eco

1

15-25 °fH, 8,4-14 °dH

Nederlands



21

Druk op “Algemene instellingen” om naar  
de speciale functies te gaan.

DOUCHEARM IN- EN UITSCHUIVEN

De douchearm kan worden uit- en ingeschoven om de  
douchekop te reinigen of te vervangen.

Nadere beschrijvingen vindt u in paragraaf  
10.15 Douchekop vervangen.

GEURFILTER VERVANGEN

Het geurfilter kan worden uitgeschoven, wanneer het moet worden  
vervangen.
Druk op “Geurfilter vervangen” om naar het menu te gaan.  
Nadere instructies op de afstandsbediening leggen u uit hoe  
u dit stapsgewijs uitvoert.

Nadere beschrijvingen vindt u in paragraaf 10.13 Geurfilter  
vervangen, automatisch, en in paragraaf 10.14 Geurfilter vervangen, 
handmatig.

7.1 

7.2 

7 SPECIALE FUNCTIES MET DE 
AFSTANDSBEDIENING SELECTEREN

BASISINSTELLINGEN

SPECIALE FUNCTIES

Eco

1

15-25 °fH, 8,4-14 °dH

Nederlands

BASISINSTELLINGEN

SPECIALE FUNCTIES

Eco

1

15-25 °fH, 8,4-14 °dH

Nederlands

BASISINSTELLINGEN

SPECIALE FUNCTIES

Eco

1

15-25 °fH, 8,4-14 °dH

Nederlands
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ONTKALKING

Met het ontkalkingsprogramma worden alle watervoerende  
onderdelen ontkalkt. Druk op “Ontkalking” om naar het menu  
te gaan. Nadere instructies op de afstandsbediening leggen  
u uit hoe het ontkalkingsprogramma werkt. 

Nadere beschrijvingen vindt u in paragraaf 10.11 Ontkalking,  
automatisch, en in paragraaf 10.12 Ontkalking, handmatig.

Het ontkalkingsprogramma kan alleen worden gestart,
wanneer niemand op de douche wc zit.

THERMISCHE REINIGING

Met de thermische reiniging wordt het gehele waterleidingsysteem  
van uw douche wc met heet water gereinigd en worden bacteriën  
en kiemen verwijderd. Druk op “Thermische reiniging” om naar  
het menu te gaan. Nadere instructies op de afstandsbediening  
leggen u uit hoe u dit programma stapsgewijs uitvoert.

Nadere beschrijvingen vindt u in paragraaf 10.9 Thermische  
reiniging, automatisch, en in paragraaf 10.10 Thermische reiniging, 
handmatig.

De thermische reiniging kan alleen worden gestart wanneer  
niemand op de douche wc zit.

7.4 

7.3 

7 SPECIALE FUNCTIES MET DE 
AFSTANDSBEDIENING SELECTEREN

BASISINSTELLINGEN

SPECIALE FUNCTIES

Eco

1

15-25 °fH, 8,4-14 °dH

Nederlands

BASISINSTELLINGEN

SPECIALE FUNCTIES

Eco

1

15-25 °fH, 8,4-14 °dH

Nederlands
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FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN

Druk op “Fabrieksinstellingen” en selecteer “bevestigen”.  
Het basisprofiel en de vier gebruikersprofielen worden weer  
op de fabrieksinstellingen ingesteld. De display gaat daarna  
terug naar het hoofdmenu.

Kies “Menu”, wanneer u deze procedure zonder opslaan  
wilt annuleren.

7.5 

7 SPECIALE FUNCTIES MET DE 
AFSTANDSBEDIENING SELECTEREN

BASISINSTELLINGEN

SPECIALE FUNCTIES

Eco

1

15-25 °fH, 8,4-14 °dH

Nederlands

FABRIEKSINSTELLINGEN

Druk op "Bevestigen" 
om terug te keren naar 
de fabrieksinstellingen
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STRAALSTERKTE

Voor de straalsterkte voor de billen- en damesdouche kunt u  
kiezen uit zeven niveaus. Bij de damesdouche zijn over het  
algemeen zachtere straalsterktes beschikbaar.

Druk herhaaldelijk op “Straalsterkte plus”,
om de straalsterkte te verhogen.

Druk herhaaldelijk op “Straalsterkte minus”,
om de straalsterkte te verlagen.

DOUCHESTRAALPOSITIE

Voor de positie van de douchestraal voor de billen- en voor de 
damesdouche kunt u kiezen uit zeven niveaus.

Druk herhaaldelijk op “Douchearm vooruit”,
om de douchestraal vooruit te bewegen.

Druk herhaaldelijk op “Douchearm terug”,
om de douchestraal naar achteren te bewegen.

Voor de Laufen douche wc kunnen vier individuele gebruikers- 
profielen worden opgeslagen en kan het basisprofiel worden  
aangepast. Voor deze instellingen hoeft u niet op de douche wc te zitten.

De douche-instellingen kunnen zowel voor de billen- als voor de 
damesdouche individueel worden aangepast. Deze worden bij het 
opslaan gezamenlijk in hetzelfde gebruikersprofiel opgeslagen.

Druk op “Douche-instellingen”. Eerst verschijnen de  
instellingen voor de billendouche.

8.1 

8.2 

8 BASISPROFIEL EN GEBRUIKERS- 
PROFIELEN MET DE  
AFSTANDSBEDIENING INSTELLEN

INST. BILLENDOUCHE

20 s

INST. BILLENDOUCHE

20 s
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DOUCHETIJD

De douchetijd kan zowel voor de billen- als voor de damesdouche  
indivi dueel worden aangepast. U kunt kiezen tussen 15 en 25 seconden. 
De douchetijd kan in stappen van vijf seconden worden versteld.  
De geselecteerde douchetijd wordt in het midden weergegeven.

Druk herhaaldelijk op “Douchetijd langer”, 
om de douchetijd te verlengen.

Druk herhaaldelijk op “Douchetijd korter”, 
om de douchetijd te verkorten.

DOUCHETEMPERATUUR

Voor de douchetemperatuur kunt u kiezen uit zeven niveaus.  
De geselecteerde douchetemperatuur is voor de billen- en  
damesdouch steeds identiek. 
Druk herhaaldelijk op “Douchetemperatuur plus”, 
om de douchetemperatuur te verhogen.

Druk herhaaldelijk op “Douchetemperatuur minus”, 
om de douchetemperatuur te verlagen.

PULSEREN (MASSAGEDOUCHE)

Druk op “pulseren” om de pulserende massagedouche  
(toe- en afnemende straalsterkte) te activeren of te deactiveren. 

Het witte symbool betekent dat  
“pulseren” actief is.

Het zwarte symbool betekent dat  
“pulseren” niet actief is.

8.4 

8.5 

8.3 

8 BASISPROFIEL EN GEBRUIKERS- 
PROFIELEN MET DE  
AFSTANDSBEDIENING INSTELLEN

INST. BILLENDOUCHE

20 s

INST. BILLENDOUCHE

20 s

INST. BILLENDOUCHE

20 s
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OSCILLEREN

Druk op “Oscilleren” (vooruit en achteruit bewegen van de  
douchestraal) om de functie te activeren of te deactiveren. 

Het witte symbool betekent dat “oscilleren” actief is.

Het zwarte symbool betekent dat “oscilleren” niet actief is.

GEURAFZUIGING

Druk op “Geurafzuiging” om deze functie voor de billen- en voor  
de damesdouch te activeren of te deactiveren.

Het witte symbool betekent, dat de geurafzuiging actief is.

Het zwarte symbool betekent, dat de geurafzuiging niet actief is.

8.6 

8.7 

8 BASISPROFIEL EN GEBRUIKERS- 
PROFIELEN MET DE  
AFSTANDSBEDIENING INSTELLEN

INST. BILLENDOUCHE

20 s

INST. BILLENDOUCHE

20 s
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DAMESDOUCHE-INSTELLINGEN

Na het instellen van de billendouche kunt u op “Damesdouche”  
drukken om naar het menu “Instellingen Damesdouche” te gaan.  
 
Ga voor de instellingen op dezelfde wijze te werk als beschreven  
bij de billendouche.

De volgende instellingen zijn 
beschikbaar:

Par.

Straalsterkte
Douchestraalpositie
Douchetijd
Pulseren (massagedouche)
Oscilleren

8.1
8.2
8.3
8.5
8.6

De volgende instellingen zijn voor de 
billen- en Damesdouche identiek:

Par.

Douchetemperatuur
Geurafzuiging

8.4
8.7

Ga nu weer terug naar “Billendouche”, als u verdere instellingen  
wilt selecteren, of sla uw instellingen op zoals in paragraaf  
8.9 Opslaan beschreven.

8.8 

8 BASISPROFIEL EN GEBRUIKERS- 
PROFIELEN MET DE  
AFSTANDSBEDIENING INSTELLEN

INST. BILLENDOUCHE

20 s

INST. DAMESDOUCHE

20 s
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OPSLAAN

Alle voor de billen- en damesdouche aangebrachte wijzigingen  
kunnen met “Opslaan” worden opgeslagen. De display schakelt 
daarna over naar het menu “Opslaan”. 

Symbool

Basisprofiel

Symbool

Gebruikersprofiel 1

Gebruikersprofiel 2

Gebruikersprofiel 3

Gebruikersprofiel 4

Kies nu het gewenste profiel (basisprofiel, gebruikersprofielen) 
om de eerste geselecteerde instellingen (par. 8.1 t/m 8.8) op te 
slaan. Daarna kunnen de instellingen door het indrukken van het 
betreffende gebruikersprofiel worden opgeroepen. De opgeslagen 
instellingen in het basis profiel zijn standaard actief telkens als u 
naar de wc gaat, voor zover geen van de individuele  
gebruikersprofielen wordt geselecteerd.

De fabrieksinstellingen van het apparaat kunnen met  
“Fabrieksinstellingen” altijd worden gereset. Het basisprofiel  
en de vier gebruikersprofielen worden weer op de  
fabrieksinstellingen ingesteld. Nadere beschrijvingen vindt  
u in paragraaf 7.5 Fabrieksinstellingen herstellen.

8.9 

8 BASISPROFIEL EN GEBRUIKERS- 
PROFIELEN MET DE  
AFSTANDSBEDIENING INSTELLEN

INST. DAMESDOUCHE

20 s

INST. BILLENDOUCHE

20 s

OPSLAAN

Gebruikerspro-
fiel opslaan
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Uw Laufen douche wc kan naar wens met de draaiknop of met de afstandsbediening worden bediend.

GEURAFZUIGING

Onaangename geuren worden door de geurafzuiging onder de zitting 
afgezogen. De slechte lucht wordt door het geurfilter met actieve 
kool gefilterd en geurloos onder het apparaat weer aan de ruimte 
toegevoegd.

Zodra u op de Laufen douche wc gaat zitten, wordt de geurafzuiging,  
voor zover u deze in het basisprofiel of in de gebruikersprofielen heb 
opgeslagen, geactiveerd. Door het indrukken van “Geurafzuiging” op 
de afstandsbediening kan de geurafzuiging altijd en onafhankelijk 
van het geselecteerde profiel worden geactiveerd of gedeactiveerd.

Het witte symbool betekent
dat de geurafzuiging actief is.

Het zwarte symbool betekent 
dat de geurafzuiging niet actief is.

9.1 

9 BEDIENING VAN DE RIVA DOUCHE WC

Afstandsbediening met  
touchscreen

Controller met 
draaiknop
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BASISPROFIEL EN GEBRUIKERSPROFIELEN SELECTEREN

Bediening van de douche wc
Wanneer u op de douche wc zit, kunt u de draaiknop aan de  
rechterkant naar voren draaien. Daarbij kunt u schakelpunten voelen.  
Bij elk schakelpunt wordt het gebruikersprofiel met één verhoogd.

Als u de controller naar achteren draait, wordt het gebruikersprofiel  
bij elk schakelpunt met één verlaagd. De controller kan maximaal tot  
aan het basisprofiel worden teruggedraaid. 

Als u geen gebruikersprofiel selecteert, is automatisch het  
basisprofiel actief.

Door het kort indrukken van de draaiknop worden de instellingen van  
het geselecteerde gebruikersprofiel gestart.

Wanneer de afstandsbediening geactiveerd is, ziet u welk profiel u  
met de draaiknop selecteert. Het geselecteerde profiel wordt met  
een witte achtergrond weergegeven.

Bediening met afstandsbediening
U kunt het gebruikersprofiel direct met de afstandsbediening  
selecteren. Druk daarvoor op het gewenste gebruikersprofiel.  
Als u geen gebruikersprofiel selecteert, is automatisch het  
basisprofiel actief.

Het basisprofiel en de gebruikersprofielen kunnen individueel worden  
aangepast en opgeslagen. Nadere informatie en beschrijvingen vindt u  
in hoofdstuk 8 “Basisprofiel en gebruikersprofielen met de  
afstandsbediening instellen”.

 9.2 

9 BEDIENING VAN DE RIVA DOUCHE WC
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BILLENDOUCHE

BILLENDOUCHE

Bediening van de douche wc
Wanneer u op de douche wc zit, kunt u de draaiknop aan de  
rechterkant kort indrukken om de billendouche te starten.  
Om de billendouche vroegtijdig te stoppen, drukt u de draaiknop  
nogmaals in. De douche-instellingen komen overeen met de  
basisinstelling of het geselecteerde gebruikersprofiel.

Als u de douche nogmaals wilt gebruiken, kunt u de draaiknop  
nogmaals indrukken, terwijl de douchearm na de eerste douche 
terugschuift. 

Bediening met afstandsbediening
Druk op “Billendouche” om de douche te starten. De display  
schakelt daarna over naar het menu “Billendouche”.

Om de billendouche vroegtijdig te stoppen, drukt u op “Stop”.  
De douche-instellingen komen overeen met de basisinstelling of  
het geselecteerde gebruikersprofiel. Na afloop van de billendouche  
verschijnt weer het hoofdmenu.

Als u de douche nogmaals wilt gebruiken, kunt u “Billendouche”  
nogmaals indrukken, terwijl de douchearm na de eerste douche  
terugschuift.

Als u de douche herhaaldelijk gebruikt,  
wordt het water steeds koeler.

 9.3 

9 BEDIENING VAN DE RIVA DOUCHE WC
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BILLENDOUCHE

BILLENDOUCHE

POWERMODUS

Met “Power-douche” in het menu “Billendouche” kunt u de  
maximale straalsterkte activeren. De powermodus werkt zolang 
u op het symbool drukt. De watertemperatuur blijft gedurende 
de gehele eerste douche constant. Als u de douche herhaaldelijk 
gebruikt, wordt het water steeds koeler.

Bij zeer hoge geselecteerde straalsterktes, vooral bij de  
powermodus en bij lange douchetijden, kan het voorkomen dat de 
douche vroegtijdig wordt beëindigd. In dat geval is het volume van 
het water in de warmwaterboiler niet meer voldoende. 

De powermodus kan alleen met de afstandsbediening worden  
geactiveerd.

STRAALSTERKTE

Tijdens de billendouche kunt u de straalsterkte op zeven niveaus 
instellen. 

Bediening van de douche wc
Tijdens de douche kunt u door verdraaien van de draaiknop de  
straalsterkte wijzigen.

Draai de draaiknop naar voren, 
om de straalsterkte te verhogen.

Draai de draaiknop naar achteren, 
om de straalsterkte te verlagen.

Bediening met afstandsbediening
Tijdens de douche kunt u de straalsterkte met de  
afstandsbediening wijzigen.

Druk herhaaldelijk op “Straalsterkte plus”, 
om de straalsterkte te verhogen.

Druk herhaaldelijk op “Straalsterkte minus”, 
om de straalsterkte te verlagen.

 9.3.1

 9.3.2 

9 BEDIENING VAN DE RIVA DOUCHE WC
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BILLENDOUCHE

DOUCHEARMPOSITIE

Tijdens de billendouche kunt u de positie van de douchearm  
op zeven niveaus instellen.

Bediening van de douche wc
Tijdens de douche kunt u de draaiknop indrukken en tegelijkertijd 
naar voren of naar achteren draaien. De douchearm volgt de  
draairichting.

Druk op de draaiknop en draai deze tegelijkertijd naar voren  
om de douchearm naar voren te bewegen.

Druk op de draaiknop en draai deze tegelijkertijd naar achteren  
om de douchearm naar achteren te bewegen.

Bediening met afstandsbediening
Tijdens de douche kunt u de douchearm met de afstandsbediening 
naar voren of naar achteren bewegen.

Druk herhaaldelijk op “Douchearm vooruit”, 
om de douchearm vooruit te bewegen.

Druk herhaaldelijk op “Douchearm terug”, 
om de douchearm naar achteren te bewegen.

OSCILLEREN

Druk op “Oscilleren” (vooruit- en achteruit bewegen van de douchearm) 
op de afstandsbediening om de functie te activeren of te deactiveren. 

Het witte symbool betekent dat  
“oscilleren” actief is.

Het zwarte symbool betekent dat  
“oscilleren” niet actief is.

 9.3.4
 

 9.3.3 

9 BEDIENING VAN DE RIVA DOUCHE WC

BILLENDOUCHE
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PULSEREN (MASSAGEDOUCHE)

Druk op “pulseren” op de afstandsbediening om de pulserende  
massagedouche (toe- en afnemende straalsterkte) te activeren of te 
deactiveren.

Het witte symbool betekent dat  
“pulseren” actief is.

Het zwarte symbool betekent dat  
“pulseren” niet actief is.

OPSLAAN VAN DE WIJZIGINGEN

Alle tijdens de douche aangebrachte wijzigingen (par. 9.3.2 t/m 
9.3.5) kunnen met “opslaan” worden opgeslagen.

Wanneer vóór de douche een gebruikersprofiel wordt geselecteerd, 
worden de wijzigingen direct in dit gebruikersprofiel opgeslagen.

Wanneer vóór de douche geen gebruikersprofiel wordt geselecteerd, 
heeft men automatisch het basisprofiel gebruikt. De display schakelt over 
naar het menu “Opslaan”. Selecteer nu het gewenste profiel (basisprofiel, 
gebruikersprofielen) om de aangebrachte wijzigingen op te slaan.

Symbolen

Basisprofiel

Gebruikersprofiel 1-4

      

Wanneer de wijzigingen niet moeten worden opgeslagen, kan men  
door het indrukken van “Menu” het menu “Opslaan” sluiten.

De opgeslagen instellingen in het basisprofiel zijn standaard actief  
telkens als u naar de wc gaat, voor zover geen individueel  
gebruikersprofiel wordt geselecteerd.

 9.3.5 

 9.3.6 

9 BEDIENING VAN DE RIVA DOUCHE WC

BILLENDOUCHE

BILLENDOUCHE

OPSLAAN

Gebruikerspro-
fiel opslaan
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OMSCHAKELEN VAN BILLENDOUCHE NAAR  
DAMESDOUCHE

Tijdens of na de billendouche kunt u op de afstandsbediening op  
“damesdouche” drukken. De douchearm wordt ingeschoven, spoelt 
de sproeier en gaat dan naar de positie voor de damesdouche.

 9.3.7 

9 BEDIENING VAN DE RIVA DOUCHE WC

BILLENDOUCHE
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DAMESDOUCHE

Bediening van de douche wc
Wanneer u op de douche wc zit, kunt u de aparte toets onder  
de draaiknop indrukken om de damesdouche te starten.  
De doucheinstellingen komen overeen met de basisinstelling of het  
geselecteerde gebruikersprofiel. Om de damesdouche vroegtijdig te 
stoppen, drukt u de toets nogmaals in.

Als u de douche nogmaals wilt gebruiken, kunt u de toets nogmaals 
indrukken, terwijl de douchearm na de eerste douche terugschuift.

Bediening met afstandsbediening
Druk op “Damesdouche” om de douche te starten. De display  
schakelt over naar het menu “Damesdouche”. De douche-instellin-
gen komen overeen met de basisinstelling of het geselecteerde  
gebruikersprofiel.

Om de damesdouche vroegtijdig te stoppen, drukt u op “Stop”.  
Na afloop van de damesdouche verschijnt weer het hoofdmenu.

Als u de douche nogmaals wilt gebruiken, kunt u “Damesdouche”  
nogmaals indrukken, terwijl de douchearm na de eerste douche 
terugschuift.

Als u de douche herhaaldelijk gebruikt,  
wordt het water steeds koeler.

 9.4

DAMESDOUCHE

9 BEDIENING VAN DE RIVA DOUCHE WC
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STRAALSTERKTE

Tijdens de damesdouche kunt u de straalsterkte op zeven niveaus 
instellen. Er zijn zachtere straalsterktes beschikbaar dan bij de  
billendouche.

Bediening van de douche wc
Tijdens de douche kunt u door draaien van de  
draaiknop de straalsterkte wijzigen.

Draai de draaiknop naar voren, 
om de straalsterkte te verhogen.

Draai de draaiknop naar achteren, 
om de straalsterkte te verlagen.

 
Bediening met afstandsbediening
Tijdens de douche kunt u de straalsterkte met de  
afstandsbediening wijzigen.

Druk herhaaldelijk op “Straalsterkte plus”, 
om de straalsterkte te verhogen.

Druk herhaaldelijk op “Straalsterkte minus”, 
om de straalsterkte te verlagen.

De powermodus is alleen voor de  
billendouche beschikbaar.

 9.4.1 

DAMESDOUCHE

9 BEDIENING VAN DE RIVA DOUCHE WC
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DOUCHESTRAALPOSITIE

Tijdens de damesdouche kunt u de positie van de douchearm op 
zeven niveaus instellen.

Bediening van de douche wc
Tijdens de douche kunt u de draaiknop indrukken en tegelijkertijd 
naar voren of naar achteren draaien. De douchearm volgt de  
draairichting.

Druk op de draaiknop en draai deze tegelijkertijd naar voren om  
de douchearm naar voren te bewegen.

Druk op de draaiknop en draai deze tegelijkertijd naar achteren om  
de douchearm naar achteren te bewegen.

Bediening met afstandsbediening
Tijdens de douche kunt u de douchestraal met de afstandsbediening 
naar voren of naar achteren bewegen.

Druk herhaaldelijk op “Douchearm vooruit” om de  
douchearm naar voren te bewegen.

Druk herhaaldelijk op “Douchearm terug” om de  
douchearm naar achteren te bewegen.

OSCILLEREN

Druk op “Oscilleren” (vooruit- en achteruit bewegen van de douchearm) 
op de afstandsbediening om de functie te activeren of te deactiveren.

Het witte symbool betekent dat  
“oscilleren” actief is.

Het zwarte symbool betekent dat  
“oscilleren” niet actief is.

 9.4.2

 9.4.3 

DAMESDOUCHE

DAMESDOUCHE

9 BEDIENING VAN DE RIVA DOUCHE WC
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DAMESDOUCHE

DAMESDOUCHE

OPSLAAN

Gebruikerspro-
fiel opslaan

PULSEREN (MASSAGEDOUCHE)

Druk op “pulseren” op de afstandsbediening om de pulserende  
massagedouche (toe- en afnemende straalsterkte) te activeren of  
te deactiveren.

Het witte symbool betekent dat  
“pulseren” actief is.

Het zwarte symbool betekent dat  
“pulseren” niet actief is.

OPSLAAN VAN DE WIJZIGINGEN

Alle tijdens het douchen aangebrachte wijzigingen (par. 9.4.1 t/m 
9.4.4) kunnen met “Opslaan” worden opgeslagen.

Wanneer vóór de douche een gebruikersprofiel werd geselecteerd,  
worden de wijzigingen direct in dit gebruikersprofiel opgeslagen.

Wanneer vóór de douche geen gebruikersprofiel werd geselecteerd, 
heeft men automatisch het basisprofiel gebruikt. De display schakelt 
over naar het menu “Opslaan”. Selecteer nu het gewenste profiel (basis-
profiel, gebruikersprofielen) om de aangebrachte wijzigingen op te slaan.

Symbolen

Basisprofiel

Gebruikersprofiel 1-4

      

Wanneer de wijzigingen niet moeten worden opgeslagen, kan men 
door het indrukken van “Menu” het menu “Opslaan” sluiten.

De opgeslagen instellingen in het basisprofiel zijn standaard actief  
telkens als u naar de wc gaat, voor zover geen individueel  
gebruikersprofiel wordt geselecteerd.

 9.4.4 

 9.4.5 

9 BEDIENING VAN DE RIVA DOUCHE WC
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DAMESDOUCHE

OMSCHAKELEN VAN DAMESDOUCHE NAAR  
BILLENDOUCHE

Tijdens of na de damesdouche kunt u op de afstandsbediening 
afstands bediening op “Billendouche” drukken. De douchearm wordt 
ingeschoven, spoelt de douchekop en gaat dan naar de positie voor 
de billendouche.

LED VERLICHTING

Als de LED verlichting wit brandt, fungeert deze als nachtverlichting.  
Druk herhaaldelijk op “LED verlichting” om een van de vier  
lichtsterkteniveaus te kiezen of de led verlichting te deactiveren. 

Het witte symbool betekent dat de witte LED verlichting actief is.  
In het symbool wordt het lichtsterkteniveau weergegeven (1-4).

Het zwarte symbool betekent dat de witte
LED verlichting niet actief is.

De symbolen op de afstandsbediening zijn alleen zichtbaar wanneer 
u op de douche wc zit en dus de gebruikerscode geactiveerd is. 

Onderhouds- en storingsmeldingen blijven ook bij  
nietgeactiveerde nachtverlichting actief en worden weergegeven.

 9.4.6 

 9.5 

9 BEDIENING VAN DE RIVA DOUCHE WC
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VAKANTIEPROGRAMMA

Verkwist niet onnodig water en energie  
tijdens uw afwezigheid. Met de resetknop kunt 
u het apparaat altijd in de vakantiemodus  
zetten. Druk hiervoor de resetknop drie 
seconden in. De witte LED verlichting gaat uit 
en de rode verlichting knippert drie keer. Het 
energieverbruik is in deze stand zeer laag.

Om de douche wc na uw terugkeer weer  
te activeren, moet u de resetknop nogmaals 
indrukken. De douchearm wordt opnieuw 
geïnitialiseerd en beweegt zich kort.

REINIGING ZITTING-/DEKSELEENHEID

Zitting en deksel vormen vanwege het automatische 
neerlaatmechanisme een eenheid. Voor de betere 
reiniging van de douche wc kan de zitting-/ 
dekseleenheid heel eenvoudig worden verwijderd,  
door zitting en deksel omhoog te klappen en beide 
delen verticaal (ca. 85 ° t.o.v. van het keramiek) uit het 
scharnier te trekken. Reinig zitting en deksel  
bijvoorbeeld in het bad met lauwwarm water.  
U mag ook een verdund, mild vloeibaar reinigingsmiddel 
gebruiken. Na de reiniging moet u zitting en deksel weer 
in elkaar zetten en verticaal in het scharnier  
aanbrengen.

Naast het vakantieprogramma kan de stroomvoorziening van het apparaat helemaal worden  
uitgeschakeld. Daarvoor moet u de hoofdschakelaar linksonder op het apparaat uitschakelen.

 10.1 

 10.2 
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REINIGING KERAMIEK

Dankzij het speciaal geglazuurde keramiek zijn agressieve reinigingsmiddelen niet meer  
noodzakelijk. Reinig het keramiek met een normaal in de handel verkrijgbaar multifunctioneel  
reinigingsmiddel en verdun dit met water. Gebruik daarvoor een spons met een zacht,  
niet-schurend oppervlak of een microvezeldoek.

Voor de reiniging mogen geen agressieve of schurende middelen,  
gereedschap of instrumenten worden gebruikt.

REINIGING KUNSTSTOFOPPERVLAKKEN EN METALEN DELEN

Kunststofoppervlakken
 Zitting-/dekseleenheid
 Afdekring en douchekop
 Geurafzuiging en ontkalking

Veeg deze delen met een zachte, met water bevochtigde doek en eventueel met een zeer  
mild en verdund afwasmiddel af. Daarna kunt u deze met een zachte doek afdrogen.

Voor de reiniging mogen geen agressieve of schurende middelen,  
gereedschap of instrumenten worden gebruikt.

REINIGING AFSTANDSBEDIENING

Veeg de display met een zachte, met water bevochtigde doek af. 

Voor de reiniging mogen geen agressieve of schurende middelen,  
gereedschap of instrumenten worden gebruikt.

 10.3 

 10.4 

 10.5 

Metalen delen
 Draaiknop en metalen afdekking
 Scharnier
 Douchearm 

10 ONDERHOUD EN REINIGING
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NIET-GESCHIKTE REINIGINGSMIDDELEN EN -APPARATEN

 Schurende en poedervormige reinigings- en schuurmiddelen zoals schuurpoeder,  
zand en schuurmelk

 Sterke, bijtende middelen zoals staal- of armatuurreinigers, agressieve buis- of  
afvoerreinigers, logen, bleekmiddelen en schimmelverwijderingsmiddelen 

 Chloorhoudende reinigingsmiddelen
 Voor de ogen en huid irriterende reinigingsmiddelen
 Harde en krassende sponsen
 Staalwol, pannenreinigers, etc.
 Spitse voorwerpen, zoals spatels voor de mechanische reiniging

VERBRUIKSMATERIALEN BESTELLEN

De volgende onderhouds- en  
verbruiksmiddelen kunt u online 
op www.laufen-cleanet.com  
of bij speciaalzaken bestellen.

GESCHIKTE REININGSMIDDELEN, -APPARATEN EN -TIPS

 Licht zure reinigingsmiddelen zoals azijnhoudende, multifunctionele, glas-, bad- of kalkreinigers
 Schuimende reinigingsmiddelen
 Reinigingsmiddelen met water verdunnen
 Uitsluitend vloeibare reinigingsmiddelen gebruiken
 Zorgen dat het reinigingsmiddel onschadelijk voor de huid is
 Normale wc-borstels
 Zachte en niet-krassende sponsen
 Microvezeldoeken

Artikelnr.

Geurfilter Laufen Cleanet Riva, 1 stuk 8.9169.5.000.000.1

Ontkalkingsmiddel Laufen Cleanet Riva 
voor 2 beurten

8.9169.6.000.000.1

Set met geurfilter en ontkalkingsmiddel 
Laufen Cleanet Riva 1 geurfilter en  
ontkalkingsmiddel voor 2 beurten

8.9169.7.000.000.1

Wijzigingen voorbehouden

 10.7 

 10.8 

 10.6 
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THERMISCHE REINIGING, AUTOMATISCH

Met de thermische reiniging wordt het gehele waterleidingsysteem van uw douche wc met heet 
water gereinigd en worden bacteriën en kiemen verwijderd. Het apparaat informeert u met  
rood brandende LED verlichting en service informatie op de afstandsbediening dat een  
thermische reiniging moet worden uitgevoerd. Nadat de melding is verschenen, kunt u de douche 
wc zoals gebruikelijk gebruiken. Wij raden u echter aan de voorgestelde thermische reiniging  
binnen enkele dagen na het verschijnen van de melding uit te voeren. Dit duurt ongeveer  
35 minuten.

De automatische herinneringsfunctie voor de thermische reiniging wordt in de fabriek  
geactiveerd. Nadere beschrijvingen vindt u in service informatie 6.5 Thermische reiniging,  
automatisch, en in paragraaf 10.10 Thermische reiniging, handmatig.

De gestarte thermische reiniging kan worden onderbroken. Wij raden u echter aan het programma 
zonder onderbreking uit te voeren, zodat de thermische reiniging volledig kan worden voltooid. 

Voor de thermische reiniging wordt water verwarmd en de geurafzuiging wordt geïntensiveerd.  
Het is normaal dat dit gepaard gaat met enig geluid. Wacht totdat de thermische reiniging  
helemaal is voltooid. 

Voor de thermische reiniging wordt heet water gebruikt. Let op: Verbrandingsgevaar!  
Ga tijdens de thermische reiniging nooit op de douche wc zitten.

Melding thermische reiniging
De LED verlichting op de douche wc brandt rood. 

Uw afstandsbediening meldt “Thermische reiniging noodzakelijk”. 
Druk op “Service informatie” om naar het menu “Thermische  
reiniging” over te schakelen.

Ga niet op de douche wc zitten.

Laat de deksel tijdens de  
thermische reiniging open.

Thermische reiniging vereist

 10.9 
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THERMISCHE REINIGING

Begint over
+3 uur

THERMISCHE REINIGING

De thermische reiniging 
begint over 3 uur.

Open deksel.

De thermische reiniging 
begint over 3 uur.
Open deksel.

Thermische reiniging vertragen
Druk op “plus” of “minus” om de start van de thermische reiniging in 
stappen van één uur te wijzigen. U kunt de start maximaal negen uur 
uitstellen. 

Druk op “plus” om de start van de thermische reiniging  
met een uur te vertragen.

Druk op “minus” om de start van de thermische reiniging  
met een uur te vervroegen.

Thermische reiniging starten
Druk op “verder” om de thermische reiniging te starten  
of de ingestelde vertraging te bevestigen. 

De afstandsbediening geeft aan wanneer de  
thermische reiniging begint. 

Wanneer u door het indrukken van “Menu” naar het hoofdmenu  
omschakelt, wordt de informatie nog steeds weergegeven.

Druk op “Service informatie”, wanneer u naar het menu  
“Thermische reiniging” terug wilt gaan.

10 ONDERHOUD EN REINIGING
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Thermische reiniging 
gereed in 15 minuten.
Een zeker geluidsniveau 
is normaal.

THERMISCHE REINIGING

Thermische reiniging 
gereed over 15 minuten.
Een zeker geluidsniveau 

is normaal. 
Niet afbreken.

Na de start van de thermische reiniging ziet u op de display van de 
afstandsbediening hoe lang het programma nog duurt. 

De gestartte thermische reiniging kan met “annuleren” altijd worden 
beëindigd. De melding op de display verdwijnt en de verlichting  
op het apparaat gaat uit. Het apparaat begint met het berekenen  
van het volgende tijdstip voor de thermische reiniging.

Wanneer u door het indrukken van “Menu” naar het hoofdmenu 
omschakelt, wordt de informatie nog steeds weergegeven.

Druk op “Service informatie”, wanneer u naar het menu  
“Thermische reiniging” terug wilt gaan.

Wanneer de thermische reiniging is voltooid, verdwijnt de melding 
en de douche wc kan met al zijn functies weer worden gebruikt.

10 ONDERHOUD EN REINIGING
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BASISINSTELLINGEN

SPECIALE FUNCTIES

Eco

1

15-25 °fH, 8,4-14 °dH

Nederlands

THERMISCHE REINIGING

Begint over 
+3 uur.

THERMISCHE REINIGING, HANDMATIG

De thermische reiniging van de douche wc kan handmatig,  
zonder herinnering door het apparaat, worden gestart.

Druk op “Algemene instellingen” en dan op  
“Thermische reiniging” onder “Speciale functies”. 

Op de afstandsbediening verschijnt het menu “Thermische reiniging”. 
Volg de procedure zoals bij paragraaf 10.9 Thermische reiniging,  
automatisch beschreven.

 10.10
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ONTKALKING, AUTOMATISCH

De Laufen douche wc beschikt over een geïntegreerd ontkalkingsprogramma, dat alle water-
voerende delen ontkalkt. Uw apparaat herkent wanneer een ontkalking noodzakelijk is en wijst u 
daarop. Nadat de ontkalkingsmelding is verschenen, kunt u de douche wc tot aan een effectieve 
ontkalking zoals gebruikelijk gebruiken. Wij raden u echter aan de voorgestelde ontkalking binnen 
enkele dagen na het verschijnen van de melding uit te voeren. Het ontkalkingsprogramma duurt 
ongeveer 75 minuten.  
Bij Laufen is het vereiste ontkalkingsmiddel verkrijgbaar.

De kalkaanslag van de douche wc is afhankelijk van het gebruik. De kalkaanslag hangt af van de  
hardheidsgraad van het water, de temperatuurinstelling en het gebruik van de douche wc. 

Wanneer u de voorbereiding van de ontkalking met “annuleren” beëindigt, verdwijnt de  
ontkalkingsmelding. Het apparaat begint dan met het berekenen van het volgende  
ontkalkingstijdstip.

Het gestarte ontkalkingsprogramma kan niet worden onderbroken. De douche wc functies zijn  
tijdens de ontkalking vergrendeld. Het apparaat kan echter als normale wc zonder douchefunctie  
worden gebruikt.

Wij wijzen u erop dat bij het gebruik van niet-geschikte ontkalkingsmiddelen beschadigingen  
van het apparaat en waterresten niet kunnen worden uitgesloten. Garantie- en  
aansprakelijkheidsclaims vanwege dergelijke schade worden uitdrukkelijk afgewezen.

 10.11
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Ontkalkingsmelding
De LED verlichting op de douche wc brandt rood. 

Uw afstandsbediening meldt “Ontkalking noodzakelijk”.  
Druk op “Service informatie” om naar het menu “Ontkalking”  
over te schakelen.

Ontkalking voorbereiden
Druk op “verder” om de voorbereiding van de  
ontkalking te starten.

Ga tijdens de voorbereiding van de ontkalking niet  
op de douche wc zitten. 

Bij Laufen is het vereiste ontkalkingsmiddel verkrijgbaar.  
Het is afgestemd op het ontkalkingsprogramma van uw apparaat.  
Gebruik alleen origineel Laufen ontkalkingsmiddel. 

10 ONDERHOUD EN REINIGING

Ontkalking vereist

ONTKALKING

Het apparaat moet 
ontkalkt worden. 

Druk op "Doorgaan".

Druk op "Afbreken" 
om ontkalking af 

te breken.
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Druk op “verder”, wanneer u de voorbereiding niet wilt annuleren.

Wanneer u annuleert, wordt de boiler met vers water gespoeld.  
Wij raden u aan de voorgestelde en gestartte ontkalking volledig  
uit te voeren.

Het ontkalkingsprogramma wordt nu gestart. Op de display wordt  
aangegeven hoe lang de procedure nog duurt.

Wanneer de ontkalking is voltooid, verdwijnt de melding en kan de  
douche wc met al zijn functies weer worden gebruikt.

Wij wijzen u erop dat het apparaat beschadigt kan raken als de 
voorgestelde ontkalking niet wordt uitgevoerd. Garantie-  
en aansprakelijkheidsclaims vanwege dergelijke schade worden 
uitdrukkelijk afgewezen.

10 ONDERHOUD EN REINIGING

U wordt nu verzocht om te wachten totdat de melding voor het vullen 
van het ontkalkingsmiddel verschijnt.

Open de zitting-/dekseleenheid en 
leeg twee zakken origineel Laufen 
ontkalkingsmiddel rechts in de  
opening. Sluit de opening en daarna 
de zitting-/dekseleenheid weer.

ONTKALKING

Een ogenblik a.u.b..

ONTKALKING

Plaats LAUFEN ontkalkingsmiddel in 
de RH-opening. Druk op "Doorgaan".

Ontkalking gereed
over 5 minuten. 

Spoelfuncties geblokkeerd.
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ONTKALKING, HANDMATIG

De ontkalking van de douche wc kan handmatig,  
zonder herinnering door het apparaat, worden gestart.

Druk op “Algemene instellingen” en dan op “Ontkalking”  
onder “Speciale functies”. 

Op de afstandsbediening verschijnt het menu “Ontkalking”.  
Om de procedure te starten, volgt u de stappen zoals  
in paragraaf 10.11 Ontkalking, automatisch, beschreven.

 10.12 
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BASISINSTELLINGEN

SPECIALE FUNCTIES

Eco

1

15-25 °fH, 8,4-14 °dH

Nederlands

ONTKALKING

Om te ontkalken 
druk op "Doorgaan".
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Geurfiltermelding
De LED verlichting op de douche wc brandt rood. 

Op de afstandsbediening verschijnt de melding “Geurfilter  
vervangen”. Druk op “Service informatie” om naar het menu  
“Geurafzuiging” over te schakelen.

De LED verlichting en de melding op de afstandsbediening blijven 
net zolang branden c.q. weergegeven totdat het geurfilter wordt 
vervangen.

Druk op “verder” om het geurfilter  
te vervangen.

GEURFILTER VERVANGEN, AUTOMATISCH

Onaangename geuren worden door de douche wc afgezogen. De slechte lucht wordt door  
het geurfilter met actieve kool gefilterd en geurloos onder het apparaat weer aan de ruimte  
toegevoegd. Uw apparaat herkent wanneer het geurfilter is verbruikt en meldt u dat deze moet 
worden vervangen. Nadat deze melding is verschenen, kunt u de douche wc tot aan het  
effectief vervangen van het geurfilter zoals gebruikelijk gebruiken. Wij raden u echter aan het 
geurfilter, zoals voorgesteld, binnen enkele dagen na het verschijnen van de melding te  
vervangen.

Het verbruikte geurfilter kan met het  
huishoudelijk afval worden afgevoerd.

 10.13
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Vervang het geurfilter

GEURAFZUIGING

Vervang geurfilter.
Druk op "Doorgaan".

Proces stoppen? 
Druk op "Afbreken".
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Geurfilter vervangen
Klap de zitting-/dekseleenheid omhoog en trek deze verticaal  
(ca. 85° t.o.v. het keramiek) uit het scharnier.

Druk op “verder”. Het geurfilter komt uit het keramiek te  
voorschijn en kan worden vastgepakt. 

Trek het verbruikte geurfilter recht omhoog. 

Druk op “verder”.

Plaats een nieuw geurfilter. Let daarbij op de  
geleide ribbels op het geurfilter.

Druk op “verder”. Het nieuwe geurfilter zakt terug  
in het keramiek. 

10 ONDERHOUD EN REINIGING

GEURAFZUIGING

Trek zitting/deksel verticaal 
uit scharnier. Druk op "Doorgaan".

GEURAFZUIGING

Trek geurfilter uit. 
Druk op "Doorgaan".

GEURAFZUIGING

Doe nieuw geurfilter in. 
Druk op "Doorgaan".
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Uw apparaat herkent wanneer een nieuw geurfilter wordt geplaatst. 

Druk op “verder”.

Steek de zitting-/dekseleenheid weer in het scharnier. 

Druk op “Menu” om  
de procedure af te sluiten.

10 ONDERHOUD EN REINIGING

GEURAFZUIGING

Nieuw geurfilter 
herkend. 

Druk op "Doorgaan".

GEURAFZUIGING

Zet zitting/deksel 
verticaal in 
scharnier. 

Sluit met "Menu".
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GEURFILTER VERVANGEN, HANDMATIG

Het geurfilter kan handmatig, zonder herinnering door het apparaat,  
worden vervangen.

Druk op “Algemene instellingen” en dan op “Geurfilter vervangen”  
onder “Speciale functies”.

Op de afstandsbediening verschijnt het menu “Geurafzuiging”.  
Volg de procedure zoals bij paragraaf 10.13 Geurfilter vervangen,  
automatisch beschreven.

 10.14
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GEURAFZUIGING

Geurfilter 
vervangen? Druk 

op "Doorgaan".

Proces stoppen? 
Druk op "Afbreken".
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DOUCHEKOP VERVANGEN

De douchearm kan worden uitgeschoven om de douchekop 
te reinigen of te vervangen.

Druk op “Algemene instellingen” om naar de  
speciale functies te gaan. 

Druk op “Douchearm vooruit” om de douchearm uit te schuiven.

Trek de douchekop voorzichtig 
eruit. 

Reinig de douchekop en ontkalk 
deze met een normaal in de  
handel verkrijgbaar ontkalkings-
middel zoals schoonmaakazijn. 

Alle afdichtingen van de  
sproeiers moeten na de  
reiniging worden ingevet. 

Bij Laufen of bij speciaalzaken zijn reservesproeiers verkrijgbaar,  
indien u de sproeier liever vervangt.

Druk op “Douchearm terug” om de douchearm zonder douchekop 
weer naar binnen te schuiven. De opening voor de douchearm kunt u 
met een vochtige doek reinigen. 

Druk op “Douchearm vooruit” 
om de douchearm opnieuw uit 
te schuiven. Plaats de  
gereinigde of nieuwe douchekop 
voorzichtig.

Druk op “Douchearm terug” om 
de douchearm weer naar binnen 
te schuiven en dan op “Menu” 
om naar het hoofdmenu terug 
te keren.

 10.15
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AFDEKRING VERVANGEN

Wanneer de afdekring verkalkt of bekrast is, kan hij  
door een nieuwe ring worden vervangen.  
Reserveafdekringen zijn in de set met de douchekop bij  
Laufen of via speciaalzaken verkrijgbaar. 

Voor het vervangen van de afdekring hebt u speciaal  
gereedschap nodig. Dit wordt bij de nieuwe afdekring  
meegeleverd.

Plaats het speciale gereedschap tegen de onderste rand  
van de afdekring. Daar bevindt zich een opening voor  
het gereedschap.

Druk het gereedschap zachtjes omlaag, totdat de  
afdekring losklikt. Pak de afdekring met uw andere hand 
vast zodat hij niet omlaag kan vallen. Til de afdekring  
helemaal op en verwijder deze.

Plaats de nieuwe afdekring tegen de bovenste rand en  
klik deze met lichte druk vast. Let erop dat de  
gereedschapsopening zich aan de onderkant bevindt.

 10.16
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BATTERIJEN VAN AFSTANDSBEDIENING VERVANGEN

Melding: “Afstandsbediening: batterij bijna leeg”
De LED verlichting op de douche wc brandt rood. 

Op uw afstandsbediening verschijnt de melding “Afstandsbediening:  
batterij bijna leeg”. Pak vier 1,5 V-batterijen van het type AAA. 

Druk op “Service informatie” om naar de handleiding  
voor het vervangen van de batterijen te gaan. 

Blijf daarbij in de buurt van de douche wc.  
De afstand mag maximaal twee meter zijn.

Open de achterkant van de afstandsbediening, door de deksel aan 
de daarvoor bestemde opening op te tillen. Verwijder de oude  
batterijen en plaats vier nieuwe. Let daarbij op de plus- en minpool.  
Sluit de deksel weer.

Wanneer op de afstandsbediening alleen nog de handleiding voor het 
vervangen van de batterijen verschijnt en de achtergrondverlichting van 
de display niet meer brandt, moeten de batterijen onmiddellijk worden 
vervangen. 

De douche wc kan dan alleen nog met de controller  
met draaiknop worden bediend.

Voer de lege batterijen op deskundige manier af.  
Afvoer via het huishoudelijk afval is niet toegestaan.

 10.17
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Afstandsbediening:
lage batterijspanning

BATTERIJWISSEL

1. Verwijder deksel
2. Vervang batterij
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BATTERIJ VAN CONTROLLER VERVANGEN

De LED verlichting op de douche wc brandt rood. 

Melding 1: “Controller: batterij bijna leeg” 
Op uw afstandsbediening verschijnt de melding  
“Controller: batterij bijna leeg”. Pak een 3 V-batterij van het type CR2032.  
De vervanging moet pas bij de tweede melding plaatsvinden.

Melding 2: “Controller: Batterij vervangen”
Op uw afstandsbediening verschijnt de melding  
“Controller: Batterij vervangen”.  
Druk op “Service informatie” om naar de handleiding voor het  
vervangen van de batterijen te gaan. 

Blijf daarbij in de buurt van de douche wc.  
De afstand mag maximaal twee meter zijn.

De douche wc kan nu alleen nog met de afstandsbediening  
worden bediend.

 10.18
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Bedieningsknop:
lage batterijspanning

Bedieningsknop:
batterij vervangen
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Trek de draaiknop recht en zonder draaibeweging eruit en trek het 
controllerblok eruit. Maak de batterijdeksel los door deze naar links 
te draaien en trek de batterij er recht uit. Verwijder de oude batterij en 
voer deze op deskundige manier af. Plaats een nieuwe batterij en let 
daarbij op de plus- en minpool.

Zet de onderdelen in omgekeerde volgorde als hierboven  
beschreven weer in elkaar.

Voer de lege batterijen op verantwoorde manier af.  
Afvoer via het huishoudelijk afval is niet toegestaan.

10 ONDERHOUD EN REINIGING

BATTERIJWISSEL

1. Verwijder draaiknop
2. Verwijder bedienblok

3. Schroef deksel los
4. Batterij vervangen
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Elektrische schok!  
Levensgevaar!

 Open het apparaat nooit om het zelf te repareren.
 Neem contact op met de Laufen klantenservice.

INFO EN RESET

In het menu “Info” kunnen voor de klantenservice relevante  
meldingen en andere belangrijke informatie worden opgeroepen. 
Bovendien kan het apparaat worden gereset.

Info
Druk op “Info” om naar het overzicht te gaan. Hier vindt u het  
serienummer en alle voor de klantenservice relevante informatie.

Reset
Wanneer algemene problemen met het apparaat ontstaan, kan het  
worden gereset. Het apparaat voert dan een nieuwe initialisatie uit.  
Daarbij beweegt zich de douchearm kort vooruit en terug. Het 
basis profiel en de vier gebruikersprofielen blijven opgeslagen.

Bediening van de douche wc
Druk linksonder op het apparaat 
op de resetknop.

Bediening met  
afstandsbediening

Druk op “Reset”. 

Met “Menu” keert u terug  
naar het hoofdmenu.

 11.1

11 VERHELPEN VAN STORINGEN

Resetknop

INFORMATIE
A: artikelnummer
B: serienummer/1.2.3
C: 0.0.12/3898/1.2.3/1011
Servicedienst:
NL: +31 33 450 20 90

www.laufen-cleanet.com
BE: +32 800 32790

Reset herstart de douche-wc.
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MELDINGEN EN STORINGEN

LED verlichting op de douche wc
Aan de onderkant van het apparaat bevindt zich de LED verlichting. Het dient als oriëntatie als  
u 's nachts naar de wc gaat en informeert u over het vereiste onderhoud of mogelijke storingen  
van uw douche wc.

Meldingen op de afstandsbediening
Meldingen en storingen van uw douche wc worden op de  
afstandsbediening onder “Service informatie” nader uitgelegd.

Druk op “Service informatie” voor  
extra informatie.

Laufen service hotline
Neem contact op met de Laufen servicehotline bij storingen die  
u niet met behulp van de gebruiksaanwijzing kunt verhelpen  
en houd dan de afstandsbediening bij de hand. U kunt de storing  
ook op www.laufen-cleanet.com melden.

Led verlichting Informatie Beschrijving
wit Normaal Alles is OK.

rood Onderhoud Activeer de afstandsbediening voor  
nadere informatie.

rood knipperend Storing Neem contact op met de service hotline en houd uw  
afstandsbediening voor nadere informatie bij de hand.

wit afwisse- 
lend knipperend

Onderhouds- 
programma actief

Als de witte LED verlichting afwisselend knippert,  
is de ontkalking of de thermische reiniging actief.

 11.2 

11 VERHELPEN VAN STORINGEN

Thermische reiniging vereist
Ontkalking vereist
Vervang het geurfilter
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DEMONTAGE KERAMIEK

Deze functie is alleen bedoeld voor de installateur resp. voor  
vakbekwame personen en wordt in de montagehandleiding  
en -film beschreven.

 11.3 

11 VERHELPEN VAN STORINGEN

INFORMATIE
A: artikelnummer
B: serienummer/1.2.3
C: 0.0.12/3898/1.2.3/1011
Servicedienst:
NL: +31 33 450 20 90

www.laufen-cleanet.com 
BE: +32 800 32790

Reset herstart de douche-wc.
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Meldingen en storingen  
tijdens gebruik

Mogelijke oorzaken Oplossing Par.

Apparaat werkt niet Hoofdschakelaar is uitgeschakeld. Schakel de hoofdschakelaar linksonder op het  
apparaat in. 

5.1

Algemeen probleem met het 
apparaat.

Druk linksonder op het apparaat kort op de resetknop. 11.1

Stroomvoorziening is onderbroken. Laat de stroomvoorziening door een vakbekwaam  
persoon controleren.

Gebruikerscode reageert niet. Druk linksonder op het apparaat kort op de resetknop 
en wacht vijf seconden. De douche wc mag in die tijd 
niet met gewicht worden belast.

11.1

Afstandsbediening werkt niet. Batterijen zijn leeg. Vervang de batterijen van de afstandsbediening en blijf 
daarbij in de buurt van de douche wc.

10.17

Geen batterijen aanwezig. Plaats de batterijen in de afstandsbediening en blijf 
daarbij in de buurt van de douche wc.

10.17

Batterijen zijn verkeerd geplaatst. Controleer de batterijen in de afstandsbediening en let 
op de plus- en minpool. Blijf daarbij in de buurt van de 
douche wc. 

10.17

Afstandsbediening is defect. Neem contact op met de Laufen klantenservice.

De symbolen op de afstandsbedie-
ning kunnen niet worden geselec-
teerd.

Afstandsbediening kan alleen  
worden bediend wanneer iemand  
op de douche wc zit.

Ga op de douche wc zitten. 5.2

Melding op afstandsbediening:
Storing 0 tot 31

Apparaat meldt een storing. Schakel de hoofdschakelaar 30 seconden uit.  
Als de storing na het inschakelen nogmaals verschijnt,  
neem dan contact op met de Laufen klantenservice. 

5.1

Melding op afstandsbediening:
“Afstandsbediening: batterij bijna 
leeg” 

Batterijen van de afstandsbediening 
zijn bijna leeg.

Pak vier 1,5 V-batterijenvan het type AAA. 10.17

De afstandsbediening toont alleen 
nog de handleiding voor het  
vervangen van de batterijen van de 
afstandsbediening.

Batterijen zijn leeg. Vervang de batterijen van de afstandsbediening en blijf  
daarbij in de buurt van de douche wc.

10.17

Melding op afstandsbediening:
“Geen verbinding” 

Afstandsbediening is te ver weg van 
de douche wc.

Breng de afstandsbediening dichter bij de douche wc.

Vakantieprogramma is geactiveerd. Druk linksonder op het apparaat kort op de resetknop. 10.1

Hoofdschakelaar is uitgeschakeld. Schakel de hoofdschakelaar linksonder op het  
apparaat in.

5.1

Aardlekschakelaar is gedeactiveerd. Schakel de aardlekschakelaar in.

Stroomvoorziening is onderbroken. Laat de stroomvoorziening door een vakbekwaam  
persoon controleren.

Afstandsbediening is defect. Neem contact op met de Laufen klantenservice. 

Melding op afstandsbediening: 
“Afstandsbediening: klaar voor  
verbinding. Druk op resetknop op 
douche wc”

De afstandsbediening heeft een  
draadloze verbinding met de  
douche wc gevonden.

Druk linksonder op het apparaat kort op de resetknop.  
Schakel de afstandsbediening direct daarna in de buurt  
van de douche wc in.

11.1

Controller werkt niet. Batterij is leeg. Vervang de batterij van de controller. 10.18

Geen batterij aanwezig. Plaats de batterij in de controller. 10.18

Batterij is verkeerd geplaatst. Controleer de batterij in de controller en let op de  
plus- en minpool.

10.18

Controller is defect. Neem contact op met de Laufen klantenservice en houd 
de afstandsbediening bij de hand. 

11 VERHELPEN VAN STORINGEN



65

Meldingen en storingen  
tijdens gebruik

Mogelijke oorzaken Oplossing Par.

Melding op afstandsbediening:
“Controller: batterij bijna leeg”

Batterij van de controller is bijna leeg. Pak een 3 V-batterij van het type CR2032. 10.18

Melding op afstandsbediening:
“Controller: Batterij vervangen” 

Batterij is leeg. Vervang de batterij van de controller. 10.18

Melding op afstandsbediening:  
“Controller: Geen verbinding met  
douche wc” 

Geen draadloze verbinding tussen 
controller en douche wc

Open de wc-deksel en druk vervolgens  
op de draaiknop.

Controleer of een batterij in de controller aanwezig is en  
of deze juist is geplaatst. Zo ja, vervang de batterij. 
Als de controller desondanks niet werkt, is hij wellicht 
defect. Neem contact op met de Laufen klantenservice 
en houdt de afstandsbediening bij de hand. 

10.18

Melding op afstandsbediening:  
“Controller: klaar voor verbinding.  
Druk op resetknop op douche wc”

De controller heeft een draadloze 
verbinding met de douche wc 
gevonden.

Druk linksonder op het apparaat kort op de resetknop.  
Druk direct daarna op de draaiknop.

11.1

Watertemperatuur is laag. Verwarming is gedeactiveerd. Druk op de afstandsbediening op “Algemene  
instellingen” en zet de energiebesparingsmodus  
op ECO of AAN.

6.3

Opwarmtijd in de energiebesparings-
modus ECO is te kort.

Druk op de afstandsbediening op “Algemene  
instellingen” en zet de energiebesparingsmodus  
op AAN.

6.3

Algemeen probleem met het apparaat Druk linksonder op het apparaat kort op de resetknop. 11.1

Geurafzuiging werkt niet. Geurafzuiging is gedeactiveerd. Druk op de afstandsbediening op “Douche-instel-
lingen” en schakel de “Geurafzuiging” in. Sla de 
instelling in het basisprofiel of in het betreffende 
gebruikersprofiel op.

8.7

Douchestraal is zwak of er komt  
geen water.

Sterkte van de douchestraal is te laag 
ingesteld.

Verhoog de sterkte van de douchestraal met de 
afstandsbediening of draai de draaiknop tijdens de  
douche naar voren. Sla de instelling in het basisprofiel  
of in het betreffende gebruikersprofiel op.

9.3.2
9.4.1

Douchekop is verkalkt of verstopt. Ontkalk de douche wc. Ontkalk de Douchekop of  
vervang deze.

10.12
10.11
10.15

Billendouche te vaak achter elkaar 
met hoge straalsterkte gebruikt.

Wacht ten minste tien minuten totdat de billendouche  
weer onbeperkt kan worden gebruikt.

Douchearm schuift niet terug. Douche wc is defect. Druk linksonder op het apparaat kort op de resetknop.  
Als u geen reactie waarneemt, kunt u de douchearm  
voorzichtig met uw hand terugdrukken. Neem contact  
op met de Laufen klantenservice en houdt de afstands-
bediening bij de hand.

11.1

Automatisch neerlaatmechanisme 
bij zitting-/dekseleenheid werkt niet.

Demper is defect. Neem contact op met de Laufen klantenservice en 
houdt de afstandsbediening bij de hand. 

Rode LED verlichting brandt continu. Onderhoud nodig (geurfilter 
vervangen, thermische reiniging of 
ontkalking uitvoeren, batterijen van 
afstandsbediening of controller 
vervangen).

Let op de Service informatie op de afstandsbediening 
en volg de voorgestelde instructies op.

 

Rode LED verlichting knippert. Er is een storing bij de douche  
wc opgetreden, die niet door  
de interne correctiemodus kon 
worden verholpen. 

Druk linksonder op het apparaat kort op de resetknop. 
Neem contact op met de Laufen klantenservice als het 
apparaat niet reageert en houdt de afstandsbediening 
bij de hand. 

11.1

11 VERHELPEN VAN STORINGEN
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De Laufen douche wc voldoet aan de eisen in de EG-richtlijn “Restriction of Hazardous Substances” 
(2002 / 95 / EG). Hij bevat zo weinig mogelijk milieugevaarlijke stoffen zoals lood, cadmium, kwik of  
chroom VI.

Deskundige afvoer van oude apparaten
Oude elektrische apparaten bevatten vaak nog bruikbare materialen. Tegelijkertijd zijn er echter  
ook vele schadelijke stoffen, die de goede werking en veiligheid van de apparaten garanderen.  
Door een verkeerde behandeling of ondeskundige afvoer zijn deze stoffen schadelijk voor  
mens en milieu.

Het symbool op het typeplaatje van uw douche wc wijst erop dat afvoer samen met normaal  
huishoudelijk afval verboden is. Voer de lege batterijen op deskundige manier af. Afvoer via  
het huishoudelijk afval is niet toegestaan.

Geef oude elektrische apparaten af bij een door uw woonplaats erkend inzamelpunt, zodat  
deze gerecycled kunnen worden.

Bewaar uw oude apparaat tot aan het terugsturen buiten het bereik van kinderen. 

Door de markering van de kunststofdelen met internationaal erkende tekens wordt een  
soortspecifieke scheiding van kunststofafval mogelijk. Zo kan uw oude apparaat milieubewust  
worden gerecycled.

12 AFVOER EN MILIEU
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Nominale spanning 220-240 V (AC)

Netfrequentie 50 / 60 Hz

Opgenomen vermogen bedrijf (max.) 1 400 W

Opgenomen vermogen vakantieprogramma ca. 0,25 W

Beschermingsgraad IPX4

Beschermingsklasse I

Stromingdrukbereik water 0,1 tot 1 MPa of 1 tot 10 bar

Belasting zitting en deksel (max.) 150 kg

Opslagtemperatuurbereik –10 tot +60 °C

Bedrijfstemperatuurbereik +5 tot +40 °C

Aantal drukniveaus douche 7 niveaus

Aantal temperatuurniveaus douche 7 niveaus

Doucheduur instelbereik 15 tot 25 s

Massa-eenheden
V = volt, Hz = hertz, W = watt, m = meter, MPa = Megapascal, bar = bar, kg = kilogram, °C = graden Celsius, s = seconde

Wijzigingen voorbehouden

De douche wc Laufen Cleanet Riva voldoet aan de eisen van de: 

 EG-richtlijn 2014 / 35 / EG (Laagspanningsrichtlijn)
 EG-richtlijn 2014 / 30 / EG (EMC, elektromagnetische compatibiliteit)
 EG-richtlijn 2014 / 53 / EG (RAR, radioapparatuur)
 EG-richtlijn 2011 / 65 / EG (RoHS)
 EN 1717 / 13077

13 TECHNISCHE SPECIFICATIES LAUFEN  
CLEANET RIVA
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Deze handleiding bevat essentiële informatie over het beoogd gebruik, de juiste bediening en  
het deskundige onderhoud van het apparaat.

Kennis en het opvolgen van de instructies in deze gebruiksaanwijzing zijn voorwaarde voor 
zowel het veilige gebruik van het apparaat en voor de veiligheid bij het gebruik en het  
onderhoud ervan. 

In deze gebruiksaanwijzing kunnen niet alle denkbare toepassingsmogelijkheden en verkeerde  
toepassingen worden beschreven.

Bovendien wordt op het volgende gewezen: De inhoud van deze handleiding is geen onderdeel  
van een vroegere of bestaande overeenkomst of een rechtsverhouding, en wijzigt ook niet  
een bestaande overeenkomst, toezegging of rechtsverhouding. Elke verplichting van Laufen 
blijkt uit de betreffende garantievoorwaarden. Deze bevatten ook de volledige en  
doorslaggevende garantieverplichting van Laufen. De mededelingen in deze  
gebruiksaanwijzing vormen geen uitbreiding of beperking van de rechten overeenkomstig  
de garantievoorwaarden.

Deze handleiding is auteursrechtelijk beschermd. Kopieën en/of vertalingen in een andere taal  
mogen alleen na voorafgaande goedkeuring door Laufen worden gemaakt.

14 JURIDISCHE INFORMATIE
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