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Sanmedi Circumani 
Uspa 7100+ serie 

 
 

Het vastleggen van standaardinstelling na installatie van de  
Sanmedi Circumani USPA SA-7100+ serie (met afstandsbediening): 

 
 

Zorg dat er waterdruk op het toestel staat. Schakel het toestel in met behulp van de schakelaar 
aan de rechterzijde van het toestel. (als je voor het toestel staat). Het controlelampje brandt dan 

rood. 
 

-programmeren van de juiste tijd op de afstandsbediening. Open het klepje, welke over de 
onderste schakelaar zitten. Met de rechter schakelaar, TIME,  kun je switchen tussen uren en 
minuten. Indien deze knipperen kun je met de pijlen (bovenste schakelaars) de gewenste tijd 

vastleggen. Door nogmaals op TIME te drukken leg je de ingestelde tijd vast. 
 

-Stel de gewenste watertemperatuur in. Advies is 37 graden. Open het klepje en druk op  
WATER. De temperatuur verschijnt in het display. Door deze schakelaar een aantal keren in te 

drukken wisselt de temperatuur. Dit is zichtbaar in het display. Het water symbool is dan zichtbaar  
in het display. 

 
-indien gewenst, activeer de zittingverwarming. Open het klepje en druk op de SEAT  

schakelaar. Programmeer 37 Graden door 2x op SEAT te drukken. De ingestelde temperatuur  
wordt weergegeven in het display.  Let op: 40 Graden kan in sommige gevallen te warm aan- 

voelen !!!!  Sluit het klepje en programmeer de eco stand,  met de ECONOMY schakelaar, s onder. 
Door deze in te drukken verschijnt een spaarteken in het display. Het controlelampje bij de aan uit 
schakelaar op de douche wc moet dan groen branden. Deze zit aan de rechter zijde. (als je voor  

het toestel staat) 
 

Indien de zittingverwarming niet gewenst is, programmeer de normale stand (controlelampje  
brandt dan rood.  (boiler wordt continue op de gewenste temp gehouden.) 

 
Om het apparaat te testen moet de sensor in de zitting worden geactiveerd. Deze zit in de 

zitting verwerkt (zit boven de rechter voorste buffer). Gebruikt een nat stukje wc papier. Indien de 
sensor is geactiveerd is een bliep hoorbaar.  Nu kan de douche wc getest worden. Zorg wel dat je 

met de hand de douchestraal tegenhoudt !!!!! 
 

De vereenvoudigde afstandsbediening is automatisch gekoppeld aan de standaard 
afstandsbediening. 

Een simpele druk op de knopjes om de juiste functie te activeren is voldoende. 
 

Overhandig de handleidingen en het servicecontractformulier.   
Bij vragen of opmerkingen neem contact op met de serviceafdeling van Sanmedi BV. 

 

SA-7100U+, SA-7100E+ en SA-7100S+ 
SA-7110U+, SA-711E+ en SA-7110S+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




