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Seznam položek
Jméno Specifikace Množství 

gumové 
těsnění 

průměr
110

1 

přímá 
splachovací 
trubka

1 

splachovací 
trubka

1 

excentrická 
trubka

1 

gumové 
těsnění 

1 

splachovací 
vzduchová 
hadice 
(plné 
splachování)

bílá 1 

modrá 1 

podložka 1 

1 

gumové těsnění 
pro splachovací
trubku 

060 1 

expanzní 
matice

8*40 2 

ST4.8*45 2 šroub

Položka Jméno Specifikace Množství 

expanzní matice SX10 06-8 2 

šroub ST6.8*67 2 

podložka 022•2.o 2 

šroub M12 2 

krytka 2 

M12 matice 2 

velká podložka 032.5*2 5 2 

gumový převlek 2 

podložka
krytky 

2 

expanzní šrouby 2 

podložka 011•1.2 2 
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Položka

splachovací 
vzduchová 
hadice 
(poloviční
splachování)

splachovací 
trubka



Seznam položek

hliníkový rám skleněný panel splachovací ventil sací ventil

páka tlačítko sada šroubů

drenážní excentrická trubkatělo cisterny poloviční rám

3 



Technický výkres, vstupní systém a drenážní systém
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jJ Instalace nádržky
3 

vložte drenážní trubku do 

drenážního otvoru na zdi

Opřete celou nádrž ke zdi a 
zarovnejte polohu proplachovací 
trubky se sponou

2 

závěs na zadní 
šabloně

Sejměte horní kryt a 

vytáhněte hadici, 
dokud se nedostane 

ze závěsu.

5 



Jak ukazují šipky, označte

odpovídajícím způsobem 4 body
na zdi a 2 body na zemi.

poté nejprve odstraňte cisternu

08 and 010 

Vyvrtejte otvory podle vyznačených

míst (hloubka vrtáku musí být větší než
délka rozpínací matice, průměr

znázorněný na obrázku) a odpovídající
rozpínací matici vtlačte do otvoru.

• 

opřete celý rám do správné polohy zdi. 6 



4 

Opět připevněte trubici na závěs a připojte ji
k úhlovému ventilu na zdi.

otevřete uzavírací ventil na

hadici a zkontrolujte, zda je v 

dobrém stavu

7 

Zajistěte odpovídající velikost šroubů do dilatační 
matice ve zdi a ocelový dilatační šroub v podlaze



o 

o 

Nasaďte sklo na hliníkový rám a zatlačte

sponu dolů, dokud se nezajistí na

hliníkovém rámu.

CD 

6 

tlačítko

Namontujte rámeček tlačítka a 

tlačítko na sklo

zasuňte zástrčky do pozic, jak je 
znázorněno

\ 

8 

Spona pro 
držení skla přilepená 
na skle (4 ks)

rám

tlačítka



lJ 

� 

modrá vzduchová hadice

průhledná vzduchová hadice

poloviční spláchnutí

plné spláchnutí

připojte vzduchové hadice do správných pozic

přední strana horního krytu

�-=--=--=--=--=--=-=◊=====�/==� zarovnání
íi ·7�

JW..........,_.ý' ---+11 
Zadní strana horního krytu těsně přiléhá ke zdi 
a přední strana těsně přiléhá k podložce. Levá 
a pravá strana by se měla zarovnat s výše 
uvedenou zarovnávací linií.

Konečný stav: 
Elastické spony musí 
zajistit připevněnou 
zástrčku.

Namontujte horní kryt zpět na rám cisterny

9 

Elastické spony na krytu Pevná zástrčka na boční desce
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Nakreslete čáru nad proplachovací a vypouštěcí potrubí

odřízněte splachovací potrubí a vypouštěcí potrubí

Zkoste ústí proplachovací a vypouštěcí trubky

�6mm 

naneste silikonový olej

10 



1_Qj 

zašroubujte šrouby do rámu nádrže

nainstalujte podložku

nainstalujte splachovací 
trubku na nádržku

nainstalujte splachovací
trubku na toaletu.

nainstalujte toaletu 11 



odřízněte části toaletní rohože

vyzkoušejte obě splachovací funkce

12 



Údržba a denní péče

1.1 odstranění vstupního ventilu

sejměte horní kryt

uzavřete ventil na hadici

odpojte hadici a ventil

vysuňte ventil směrem nahoru

13 



1.2 seřízení vstupního ventilu a čištění

upravte plovák nahoru pro zvýšení objemu 
vody; případně dolů pro snížení

vyjměte část pro
zastavování vody

Omyjte tuto část

1.3 instalace vstupního ventilu

14 



2.1 odstranění vyplachovacího ventilu 

1J průhledná vzduchová hadice

Odpojte vzduchové hadice

vyjměte tento díl
15 

vzduchová hadice



přezky na cisterně

po otevření spony na cisterně zvedněte splachovací ventil

16 



2.2 nastavení splachovacího ventilu a čištění

-

+ 

upravte plovák nahoru pro snížení objemu

splachování; nebo dolů pro zvýšení objemu

gumové těsnění

90 ° 

podložka

kryt 

Sejměte kryt, podložku a gumové těsnění otáčením 
krytu proti směru hodinových ručiček

I ODD 
I ODD 

vyčistěte podložku

@ IODD 

6) 17 

kryt



2.3 instalace splachovacího ventilu 

proplachovací základna 
ventilu

Nainstalujte proplachovací ventil dolů do těla 

nádrže (Poznámka · · Ujistěte se, že dno 
proplachovacího ventilu je zarovnáno se 

základnou proplachového ventilu.

klik 

stiskněte splachovací ventil, 
dokud nezaklapne ve 
správné poloze.

@ 

znovu nainstalujte páku

znovu nainstalujte horní skleněný kryt

18 
Během instalace je také třeba zajistit, aby 
byl proplachovací ventil nainstalován ve 
znázorněném směru.




