MONTÁŽNÍ NÁVOD
ZÁVĚSNÝ WC+bidet 2v1
Možné napojení na teplou i studenou vodu

1/Vnitřní skryté napojení
2/ Vnější boční napojení





Instalace WC+bidetu 2v1 je jednoduchá, zvládne ji každý řemeslník.
Je k ní potřeba běžný instalatérský materiál a instalatérské nářadí (flexi kovová hadička, odpadní koleno, …)
Doporučujeme použít rohové ventily s plynulou regulací proudu a kvalitní ocelové hadičky!



Šroubení na trysce = 3/8“ závit ( podomítková baterie = 0,5“)



Pákovou podomítkovou baterii nebo ventil umístěte tak, aby se Vám snadno ovládalo spouštění
vody do trysky a stačilo jen „lehce natáhnout ruku“.




Možné napojení na teplou i studenou vodu
Nejběžnějším způsobem pro spouštění vody do trysky je podomítková směšovací baterie. Vodu lze také
spouštět ventilem / kohoutkem.
Umístění baterie / ventilu je možné kdekoliv dle potřeby a technických možností (vzadu vedle toalety, na
boční stěně, vpravo i vlevo).



Pokud nemáte v blízkosti zdroj teplé vody, nebo nechcete sekat do zdi, nabízí se jako alternativa: použijete
přívod studené vody, který máte pro splachování. Uděláte odbočku. Zapojíte malý průtokový ohřívač
s minimálním výkonem, který vodu předehřeje. Nízký výkon ohřívače vodu zahřeje na tělesnou teplotu, takže
nehrozí opaření. Pak teprve umístíte ovládací ventil či baterii a odtud přivedete předehřátou vodu do trysky.



Všechny modely mají standardní rozteč šroubů pro všechny typy zazdívacích splachovacích
modulů pro závěsné wc.



Tryska je již od výroby namontovaná v toaletě



Pozor - schéma napojení na studenou vodu nelze použít pro typ SM320 a SM350. Toto WC nemá možnost
bočního připojení vody k trysce - použijte schéma "vnitřní - skryté napojení".



Všechny ostatní modely mají otvor na levém boku toalety pro případné boční připojení hadičky do trysky.
Tento otvor je zakryt pochromovanou krytkou.



Pokud se jedná o toaletu např. pro hendikepované osoby či seniora, kde se předpokládá, že trysku bude
ovládat asistující osoba, umístěte ovládání do vyššího místa tak, aby na ně asistent pohodlně dosáhl
i v případě, že musí hendikepovaného přidržovat.

