NÁVOD K INSTALACI PŘÍDAVNÉHO BIDETU NA WC MÍSU
1. zavřete rohový ventil
2. odšroubujte stávající flexi hadici od rohového ventilu a zkontrolujte zda-li tento těsní,
v opačném případě zavřete i hlavní přívod vody
3. navlékněte převlečnou plastovou matici na dodanou PVC hadici a nasaďte až na doraz
konektoru bidetu (pro snazší nasazení navlhčete konec hadice) a dotáhněte přiměřenou
silou jistící převlečnou plastovou matici
4. sejměte stávající WC sedátko odšroubováním upínacích matic
5. na očištěnou WC mísu položte MiNi bidet a v obou osách vycentrujte tak, aby se
stavitelné upínací podložky bidetu protínaly s upínacími otvory na WC míse, současně s
tím ponechte minimálně 4 mm prostor pro trysky (tyto se nesmějí dotýkat WC mísy)
6. nasaďte zpátky WC sedátko a zlehka dotáhněte upínací šrouby, které jste před tím
vsadili do vycentrovaných stavitelných podložek MiNi bidetu a upínacích otvorů klozetu
7. zkontrolujte polohu bidetu a povytažením bidetových trysek, které by se měly nacházet
v podélné ose klozetu, se přesvědčte, že jim nic nebrání v hladkém pohybu dolů
8. proveďte případnou korekci polohy a dotáhněte upínací šrouby
9. našroubujte dodaný kovový T- ventil (3/8“ nebo 1/2“) s gumovým těsněním na rohový
ventil, dotáhněte a připojte zpět stávající flexi hadici pro napouštění nádržky 1
10. na volný konec PVC hadice navlékněte převlečnou kovovou matici a nasaďte stejným
způsobem uvedeným v bodě 3 na konektor kovového T- ventilu (hadičku je možné
zkrátit rovným příčným seříznutím na potřebnou délku s rezervou alespoň 15 – 20 cm)
11. otevřete přívod vody a zkontrolujte těsnost všech spojů

UPOZORNĚNÍ (platí pro model B720)
MiNi bidet má z bezpečnostního a hygienického důvodu omezenou maximální teplotu vody
na cca. 37° C (+- 3° dle výchozí teploty připojené vody). Přesto doporučujeme přivřít průtok
rohového ventilu TUV tak, aby byl vždy nižší, než je průtok u vody studené.
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platí pro napojení na rohový ventil pro napouštění nádržky. Pro napojení na samostatný zdroj TU
a TUV otvor T-ventilu uzavřete mosazným víčkem 3/8¨ s těsněním

