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GEBERIT AQUACLEAN MERA CLASSIC/COMFORT

TRANSFERIR 

E USUFRUIR DA APP

www.geberit-aquaclean.com

Através da App Geberit AquaClean, 
podem ser executadas as seguintes 
funções do sistema de lavagem integrada:
• Comando à distância do sistema de 

lavagem integrada Geberit AquaClean
• Adaptação dos ajustes do aparelho

A App Geberit AquaClean oferece 
adicionalmente as seguintes vantagens:
• Guardar os ajustes pessoais no 

smartphone
• Apoio na limpeza e cuidado do aparelho
• Registo simples do seu sistema de 

lavagem integrada Geberit AquaClean
• Vídeos de funcionamento
• Informações sobre o serviço e contacto
A App Geberit AquaClean está disponível 
gratuitamente para smartphones Android 
e iOS na respetiva App Store.

iOS: Android:

Essencial para a limpeza

O conjunto de limpeza Geberit AquaClean (refª 242.547.00.1) contém um produto de 
limpeza pronto a utilizar e perfeito para todas as superfícies Geberit AquaClean.

CUIDADO
Limpeza com produtos de limpeza e líquidos anticalcário agressivos
Produtos de limpeza e líquidos anticalcário agressivos podem causar danos 
na superfície.
• Abastecer o aparelho apenas com o líquido anticalcário Geberit AquaClean.
• Utilizar apenas produtos de limpeza permitidos pela Geberit.

Exclusivamente produtos de limpeza suaves para a pele

Exclusivamente produtos de limpeza líquidos

Produtos de limpeza permitidos

Produtos de limpeza com um nível de acidez reduzido (p. ex., ácido cítrico 
muito diluído)

Produtos de limpeza ligeiramente espumosos

Preferencialmente produtos de limpeza diluídos em água

Aparelhos de limpeza permitidos

Esponjas suaves

Panos sem pó, suaves e que não larguem fiapos

Piaçabas

Consumíveis Geberit AquaClean

Conjunto de limpeza Geberit AquaClean (refª 242.547.00.1)

Líquido anticalcário Geberit AquaClean (refª 147.040.00.1)

Selecionar produtos e aparelhos de limpeza adequadosUtilização do sistema de lavagem 
integrada através da App

App Geberit AquaClean



O aparelho em revista O comando à distância em revista Como operar o aparelho

1 Tampa de sanita
2 Comando à distância com 

suporte magnético para 
fixação à parede

3 Assento de sanita  
(opcional com aquecimento 
do assento da sanita e função 
Quick Release)

4  Painel de comando lateral 
com LED de estado

5  Braço do secador com bocal 
do secador

6 Braço telescópico com 
chuveiro com bocal do jato 
e bocal para senhoras

7 Proteção contra respingos

Geberit AquaClean Mera Classic/Comfort

Ligação do movimento oscilante
Premir simultaneamente as teclas <esquerda> 
e <direita> para iniciar o movimento oscilante.

Voltar a premir as teclas para desligar 
o movimento oscilante antes do tempo.

Premir a tecla <Secador> para ligar o secador.

Utilização do secador

Voltar a premir a tecla <Secador> 
para desligar o secador.

É possível selecionar funções individuais através da parte de trás do comando à distância.

Parte de trás do comando à distância

1 Compartimento da pilha
2 Display LCD
3 Teclas com setas <para cima>/<para baixo>, 

<esquerda>/<direita>

Na parte dianteira do comando à distância, podem ser operadas todas as funções de utilização diária.

Parte dianteira do comando à distância

1 Tecla <Jato de água>
2 Teclas <->/<+>
3 Teclas com setas <esquerda>/<direita>
4  Tecla <Jato de água para senhoras>
5  Tecla <Secador>
6 Tecla <Movimento oscilante>
7 Tecla <Perfil de utilizador>

Os perfis de utilizador possibilitam um acesso direto aos seus ajustes pessoais.  
Pode guardar 4 perfis de utilizador.

As funções do sistema de lavagem integrada do aparelho podem ser operadas por meio do painel de 
comando lateral.

Painel de comando lateral

1 Teclas <para cima>/<para baixo>
2 LED de estado
3 Tecla <Jato de água>

Premir uma vez a tecla <Jato de água> para ligar 
o jato de água anal.

Utilização do jato de água anal

Voltar a premir a tecla <Jato de água> 
para terminar a lavagem antes do 
tempo.

Utilização do jato de água para 
senhoras

Premir uma vez a tecla <Jato de água para 
senhoras> ou a tecla <Jato de água> durante 
2 segundos, para ligar o jato de água para 
senhoras.

Voltar a premir a tecla <Jato de água 
para senhoras> ou <Jato de água> para 
terminar a lavagem antes do tempo.

Regular a intensidade do jato

Premir a tecla <+>/<para cima> ou 
<->/<para baixo>, para aumentar ou reduzir 
gradualmente a intensidade do jato.

A intensidade do jato é ajustável em 
5 níveis.

Memorização dos perfis 
de utilizador

Premir uma das teclas <Perfil de utilizador> 
durante 2 segundos, para guardar nessa 
tecla os ajustes atuais como perfil 
de utilizador.

Voltar a premir a tecla 
<Perfil de utilizador> para 
aceder ao seu perfil de utilizador.

Atribuição do comando 
à distância

Premir a tecla <para cima> no painel de 
comando lateral e a tecla <+> no comando 
à distância durante cerca de 30 segundos, 
até aparecer <Pairing ok> no display, na 
parte de trás.

Ajuste da posição do braço 
telescópico com chuveiro
Premir as teclas <esquerda> ou <direita> para 
mover o braço telescópico com chuveiro para 
a frente ou para trás.

Regular a intensidade ar do secador

Premir a tecla <+> ou <-> enquanto o secador 
está ligado, para aumentar ou reduzir 
gradualmente a intensidade ar do secador.

A intensidade de ar do secador 
é ajustável em 5 níveis. 


