
Kombi WC+BIDET 2v1 sa skladá z týchto častí: 
misa s bidetovou tryskou a ventilom, nádržka, set splachovača IT5130 
(napúšťací ventil, vypúšťací ventil, montážna sada, tesnenie).

Na záver namontujte kolienko s pripojovacím závitom. 
Kolienko stačí dotiahnuť rukou. 

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.

Do otvorov na boku misy vložte zaslepovaciu 
zátku a prechodové kolienko. Zaistite ich pomocou 
priložených matíc.

Na závit na opačnej strane trysky naneste jemnú 
vrstvu tefl ónovej 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). 

Medzi misu a nádržku vložte čierne tesnenie, ktoré 
nájdete v krabici splachovača.

Nádržku ukotvite v mise pomocou podložky a matíc
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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.

Hadičky zo zabudovaného ventilu namontujte na svoje 
miesto. Postupujte podľa ďalšieho obrázka. 



Nasaďte na vyústenie odpadu fl exi WC rúru - verziu 
s kolenom pri spodnom odpade, bez kolena pri zadnom 
odpade.

Urobte si značku ceruzkou – údaj X + 5 mm. K tejto 
značke položte plastový diel L a označte si miesto 
pre vŕtanie. 
Vyvŕtajte diery v mieste, ktoré ste si označili a vložte 
hmoždinky.

Položte WC na svoje miesto a ukotvite ho pomocou 
skrutiek, ktoré vložíte do otvorov na boku misy. Po 
upevnení nasaďte na hlavičku skrutky krycí klobúčik.

WC pripojíme na vodu. Na pripojenie stačí jeden 
prívod vody. Z tohto prívodu je napájaná nádržka 
aj bidetová tryska (rozdelenie vody zabezpečuje 
zabudovaný ventil).

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

WC položte na miesto inštalácie. Urobte si značky 
ceruzkou, podľa obrázka – kraj misy a stred diery.

Zmerajte si hrúbku steny keramiky –údaj X. Priložte kotviace diely „L“ a ukotvite ich pomocou šróbov.

Máte technickú otázku? Sme tu pre Vás na tel. čísle:

0901 703 297
Distribútor pre SR: 

ALEA Slovakia s.r.o.
Oskenujte QR kód 
a pozrite si naše
videonávody

QR kód
na náš web
www.wc-bidet.sk
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Hadičku označenú „Su girisi“ pripojte k hlavnému 
prívodu vody. Hadičku označenú „Taharat 
girisi“ pripojte ku tryske. Hadičku označenú 
„Rezervuargirisi“ pripojte k napúšťaciemu ventilu v 
nádržke (hadičky sú súčasťou dodávky).


