
Medzi misu a nádržku vložte čierne tesnenie, ktoré 
nájdete v krabici splachovača.Nádržku ukotvite v 
mise pomocou podložky a matíc

Do misy vložte bidetovú trysku (nachádza sa v krabici 
s misou) podľa obrázka. 

Podľa návodu na montáž splachovača (samostatný 
návod) namontujte do nádržky napúšťací a vypúšťací 
ventil. Vložte šróby na spojenie s misou.

Zamerajte a vyznačte stredovú os podľa odpadu v 
stene/podlahe.

Na závit na opačnej strane trysky naneste jemnú 
vrstvu teflónovej pásky (nie tangitovú šnúrku). 
Vložte kónické tesnenie, podložku a maticu, ktorú 
dotiahnite tak, aby bol otvor v keramike zatesnený 
(pozor na prílišné doťahovanie, môžete strhnúť 
závit). Na záver namontujte kolienko s pripojovacím 
závitom. Kolienko stačí dotiahnuť rukou. 
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Máte technickú otázku? Sme tu pre Vás na tel. čísle:

0901 703 297
Distribútor pre SR: 

ALEA Slovakia s.r.o.

Kombi WC+BIDET 2v1 sa skladá z týchto častí: 
misa s bidetovou tryskou
nádržka

  set splachovača IT5130 (napúšťací ventil, vypúšťací ventil, montážna sada, tesnenie)



Hadičky pripojíme na zdroj vody. Hadičku z 
napúšťacieho ventilu z nádržky na rohový ventil 
a hadičku z bidetovej trysky na ventil (v prípade 
studenej vody) alebo zmiešavaciu batériu (v prípade 
teplej vody).Ak ste použili podomietkovú batériu, 
vyústenie vody môže byť skryté za WC. 

Osadíme WC dosku (podľa návodu ku konkrétnej WC 
doske) a máme hotovo!

Položte WC na svoje miesto a ukotvite ho pomocou 
skrutiek, ktoré vložíte do otvorov v mise. Po upevnení 
nasaďte na hlavičku skrutky krycí klobúčik.
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WC položte na miesto inštalácie. Urobte si značky 
ceruzkou – v mieste ukotvenia misy - podľa obrázka.

Vyvŕtajte diery v mieste, ktoré ste si označili a vložte 
hmoždinky.

Pripojte hadičky na napúšťací ventil v nádržke a na 
prívod do bidetovej trysky (plastové kolienko)

Oskenujte QR kód 
a pozrite si naše
videonávody QR kód na náš web
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