
Parabéns! Você acaba de oferecer o melhor presente para seu
conforto e higiene pessoal! Você adquiriu o Easy Wash Bidet,
um novo conceito em bidet, desenvolvido com o que há de
melhor na tecnologia japonesa. Neste manual procuramos
esclarecer detalhes do produto, inclusive detalhando o proces-
so de instalação. Tudo isso para oferecer o máximo em
economia, conforto e tecnologia.

COMO INSTALAR

Em primeiro lugar é importante lembrar que o Easy Wash
Bidet NÃO UTILIZA CORRENTE ELÉTRICA, eliminando
qualquer preocupação desse tipo na instalação e
principalmente ampliando sua ECONOMIA. A instalação,
portanto tem duas etapas:

� Instalação na corrente de água do edifício
� Encaixe no vaso sanitário

ETAPA 1
Instalação na corrente de água de seu banheiro

O Easy Wash Bidet não faz distinção entre as várias possibili-
dades de alimentação de água que você pode estar usando. É
recomendável você utilizar uma das opções abaixo.
Captação de água a partir da saída de:

� seu bidet atual
� ducha higiênica
� pia
� caixa de descarga do vaso sanitário

ATENÇÃO: PRECAUÇÕES IMPORTANTES

� NUNCA abrir tampa protetora do mecanismo (abaixo do

painel de controle)

� NUNCA abrir a tampa retrátil, onde estão os bicos ejetores.

� NÃO acionar os botões de regulagem de água sem a existên-

cia de um corpo sobre o vaso sanitário

� NUNCA manipular os bicos ejetores de água

� VERIFIQUE as dimensões de seu vaso sanitário.

Seu Easy Wash Bidet é compatível com o modelo padrão de
vaso sanitário, que apresenta 15,5 cm de distância entre furos
(onde vão os parafusos fixadores) e 6 cm de distância entre a
borda inferior e os furos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tamanho da mangueira flexível
Largura total do produto
Largura da prancha suporte do painel
Comprimento da prancha suporte do painel
Altura total do produto
Peso sem embalagem
Consumo de água
Pressão de água

80 cm
30 cm
8,5 cm
45 cm
9 cm

1,15 kg
100 ml/s

1 bar

B) Parte Traseira
9) Direcionadores dos bicos ejetores de água
10)Mangueiras de canalização de água para

os bicos ejetores
11)Tampa protetora de mecanismo

IMPORTANTE: NUNCA RETIRÁ-LA!

A) Parte Frontal
1) Prancha de estrutura
2) Painel de controle
3) Botão para regulagem de água para uso geral
4) Botão para regulagem de água para higiene

íntima feminina.
5) Encaixes da prancha e fixador para o vaso

sanitário
6) Suporte para bicos ejetores de água
7) Janela retrátil
8) Mangueira flexível alimentadora de água

Redutor de pressão
somente na versão
 para apartamentos

C) Acessórios

Niple
adaptador macho/fêmea para

encaixe na alimentação de água.

Easy Wash Bidet
Manual do Proprietário

Instalação a partir do bidet Instalação a partir da ducha higiênica

Instalação a partir da pia Instalação a partir da caixa de descarga

Instalação direta

Para realizar a operação você precisará de:

� 1 ou 2 niples (adaptador macho/fêmea)
� Conector �T�, se for necessário continuar usando uma das

peças acima (bidet, ducha higiênica, pia ou caixa de
descarga)

� Grifo ou ferramenta similar para facilitar o trabalho de
enroscar/desenroscar encanamentos

� Alguns minutos de trabalho!

1) DESLIGUE o registro de seu banheiro. É imprescindível para
evitar alagamentos e desperdício de água

2) Desconecte o cano que atualmente está alimentando uma
das peças escolhidas a partir da lista acima (bidet, ducha
higiênica, pia ou caixa de descarga)

3) Instale o conector Niple diretamente no encanamento (tubo
de água de seu banheiro). Trata-se de um adaptador
macho/macho que permite o encaixe perfeito da mangueira.

4) Em seguida instale o �T�, essencial para a alimentação de
água  da antiga peça de seu banheiro ser preservada. Se
não for necessário preservar o uso da peça de banheiro (por
exemplo um bidet que você não utilizará mais), não há
necessidade do �T�.

Esquemas de instalação
a partir de diferentes

fontes de água.
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5) Após a instalação do �T�, você irá precisar de mais um
�niple�  para realizar o encaixe da mangueira flexível do
Easy Wash em uma das entradas. Na outra entrada você
deverá encaixar a mangueira da antiga peça.

A seqüência de itens, então, deverá ser:

IMPORTANTE: Se você não se sentir apto em realizar essa
instalação consulte nossa Central de Atendimento para
obter um profissional cadastrado pelo Easy Wash Bidet.

COMO UTILIZAR

A utilização do Easy Wash Bidet é muito simples:

1) SEMPRE utilize o Easy Wash Bidet com um corpo sobre o
vaso sanitário.

2) VERIFIQUE  a existência de uma painel com dois botões
seletores, o primeiro na cor rosa e o segundo na cor verde.

3) GIRE SUAVEMENTE o seletor que está de acordo com sua
necessidade: Uso Geral ou Higiene Íntima Feminina.

4) O jato de água será acionado para limpeza.

5) Por fim utilize poucas folhas de papel higiênico para a
secagem.

ETAPA 2
Instalação no vaso sanitário

O Easy Wash Bidet é encaixado entre o assento e o vaso
sanitário, garantindo ainda mais economia na instalação.

1) Desparafuse ou levante os parafusos (conforme o caso) do
acento de seu vaso sanitário, SEM RETIRÁ-LOS
TOTALMENTE, apenas deixando uma folga própria para o
encaixe.

2) Encaixe as dobras da prancha de suporte de seu Easy Wash
Bidet, envolvendo os parafusos.

3) Acerte o eixo do encaixe de acordo com o centro de seu
acento.

4) Após verificar a posição correta, parafuse novamente o
acento de seu vaso sanitário, fixando o EASY WASH BIDET.

SEU EASY WASH BIDET ESTARÁ INSTALADO
E PRONTO PARA O USO!

Como seu Easy Wash Bidet
deverá ficar ao final da instalação

Sequência de instalação
de seu Easy Wash Bidet

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A água não sai de meu Easy Wash Bidet.
R: Verifique se o registro do seu banheiro já está aberto.

Meu Easy Wash Bidet não está firme, balançando um pouco
R: Desparafuse novamente o acento de seu vaso e procure
alinhar o encaixe. Em seguida parafuse firmemente.

PROBLEMAS ADICIONAIS?
Entre em contato com nossa Central de Atendimento. Teremos
o prazer em receber sua ligação!

(11) 3207-2963

Easy Wash Bidet
conforto, inovação e tecnologia japonesa

para sua higiene íntima.

EASY TECH INDUSTRIAL E COMERCIAL. S/C LTDA.
CNPJ 05312464/0001-57

Rua Agata, 64 � Aclimação
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