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NÁVOD KMONTÁŽI
mycí toalety GENERA Ultimate



Nebezpečí

Instalaci by měla provádět
osoba s příslušnou kvalifikací.

Symboly a jejich význam

Pozor

Před instalací mycí mísy si pečlivě přečtěte návod k instalaci a bezpečnostní pokyny.

Ignorování informací označených tímto znakem může ohrozit život
nebo zdraví uživatele. 

Ignorování informací označených tímto znakem může ohrozit zdraví uživatele
nebo poškodit mycí toaletu nebo jiné movité věci.



Smrtelné nebezpečí úrazu elektrickým proudem
- Ujistěte se, že je elektrická instalace s mísou uzemněna. 
- Elektrická instalace by měla být vybavená proudovou pojistkou a nezávislou
 nadproudovou pojistkou.

Mělo by se dodržovat národní/regionální normy a místní předpisy pro instalaci.

Neinstalujte zařízení v místnosti, kde je teplota nižší než 4°C. Tohe může
způsobit poškození zařízení.

Pokud je zařízení přemístěno ze studené místnosti do teplé, může na některých
součástech systému dojít ke kondenzaci vodní páry. V takovém případě počkejte
před zapnutím zařízení alespoň 12 hodin, aby se zkondenzovaná vodní pára mohla
odpařit.

Vodovodní potrubí k toaletě by měli instalovat pouze kvalifikovaní instalatéři.
Elektrickou instalaci smí provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři s příslušnou
kvalifikací.

Bezpečnostní pokyny

Nebezpečí

Požadavky na osobu instalující
zařízení

Nebezpečí
Je zakázáno demontovat celé zařízení nebo jeho jednotlivé součásti
nekvalifikovanými a neoprávněnými osobami.
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Pozor

Rám K97-439
je třeba zakoupit 
samostatně

Pokyny se vztahují na instalaci mycí toalety se speciální instalační
sadou pod omítku Eterna (K97-439) - je třeba zakoupit samostatně

Instalace mycí mísy je možná pouze s přívodem vody umístěným v horní
části nádrže z pravé strany. 



Potrubie na prívod vody Klzná pasta 
+ penové tesnenie

 

Složení součástí

Tyto pokyny platí pro instalaci se základní sadou Eterna. V případě instalace na rámy
jiných výrobců se předem ujistěte, zda bude možné misku nainstalovat.

Montážní sada
mycí desky

Uzavírací ventil
vody + T-kus

Pěnová
podložka

Mycí deska Keramická
závěsná miska

Dálkové
ovládání

Proudová pojistka a
elektrický spoj

Návod k instalaci 
a obsluze

Připojovací hadice
1x10 cm | 1x16cm

Připojovací hadice
1,35m

Vrták

Pila

Měřicí páska

PeroPilník

Nastavitelný klíčŠroubovák

Vodováha

Nástroje potřebné k instalaci
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x = 20cm

Montáž mísy a přípravu připojení vody a elektřiny by měla provádět kvalifikovaná
osoba s příslušným oprávněním. Pokud keramickou mísu rozbijete, buďte velmi opatrní. 
Kousky keramiky jsou velmi ostré a mohou způsobit zranění!

Instalace keramického závěsného WC a příprava elektrických
a vodovodních přípojek

Nebezpečí
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Instalaci mycí desky a připojení přívodu vody a elektřiny by měla
provádět kvalifikovaná osoba s příslušným oprávněním.
Nesprávná instalace může způsobit úraz elektrickým proudem!

Nebezpečí

Spôsob montáže umývacieho systému
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Baterie do dálkového ovladače

Doporučená instalační poloha
Instalaci by měla provádět kvalifikovaná osoba. Při vytváření otvorů ve stěně věnujte zvláštní
pozornost elektrickým a vodovodním instalacím, které mohou být pod povrchem stěny.
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Děkujeme vám za důvěru


