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MONTÁŽNÍ NÁVOD
Stavební připravenost
Zajistěte stavební připravenost odpadu a přívodu studené vody pro splachování dle typu wc a platných norem ČSN. Pro připojení bidetové trysky si zvolte
jednu z následujících variant připojení.
Nejjednodušší varianta bez stavebních úprav:
Odmontujete rohový ventil pro přívod vody do splachovací nádrže. Osadíte "T" kus a do jednoho otvoru našroubujete zpět rohový ventil pro přívod vody ke
splachování. Do druhého otvoru (blíže k toaletě) umístíte druhý rohový ventil pro ovládání bidetové trysky. Od tohoto ventilu vedete ocelovou hadičku
dozadu ke šroubení bidetové trysky. U kombi WC, které mají podnož mísy až ke zdi, je v boční straně keramické WC mísy otvor pro protažení hadičky.
Doporučujeme použít rohové ventily s plynulou regulací proudu a kvalitní ocelové hadičky!
Další varianta vyžaduje připravení 2 vývodů studené vody - rohové ventily. V montáži postupujete obdobně, kdy jeden rohový ventil slouží k připojení
nádržky splachování a druhý k připojení a ovládání bidetové trysky.
Napojení Kombi WC a Bidetu na teplou vodu, je v podstatě stejné jako u závěsného.
Do blízkosti toalety zhruba do místa dle nákresu je potřeba přivést teplou a studenou vodu. Pro ovládání bidetové trysky je nejvhodnější použít
podomítkovou pákovou baterii. Z ní pak přivedete teplou předmíchanou vodu do trysky.

Montáž bidetové trysky
Z bidetové trysky odšroubujete plastový roh se šroubením3/8´´sundáte matku, podložku a těsnění. Zasunete trysku do otvoru ve wc míse tak, aby těsnění u
pokovené části těsně doléhalo na keramiku. Na trubičku pak ze zadu mísy zpět nasunete těsnění, podložku a dotáhnete matkou. Až bude tryska pevně
ukotvena, našroubujete rohové připojení pro 3/8´´. U závěsných wc je tryska namontována již z výroby.
Na pokovené části trysky, která vystupuje z mísy opatrně prsty, případně tužkou, či podobným předmětem nasměrujete vnitřní kloub směrem šikmo vzhůru.
Tento kloub určuje směr proudu vody z trysky. Doporučujeme ještě odzkoušet a nastavit dle požadavků uživatele po napojení vody. Obecně – proud by měl
jít šikmo vzhůru, nikoli ven z mísy. Přívod vody ke trysce na šroubení 3/8´´ v zední části wc mísy napojíte opletenou hadičkou přívod vody od ovládání
(ventil či páková baterie).
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