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INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE
a toaletei-bideu GENERA Ultimate Washroom



Pericol

Instalarea trebuie realizată de
o persoană cu calificări
corespunzătoare.

Simbolurile și semnificația lor

Observație

Citiți cu atenție instrucțiunile de instalare și instrucțiunile de siguranță înainte de instalarea
vasului-bideu.

Ignorarea informațiilor marcate de acest semn vă poate pune în pericol
viața sau sănătatea.

Ignorarea informațiilor marcate de acest semn vă poate pune în pericol
sănătatea sau poate provoca daune toaletei-bideu sau altor bunuri.



Pericol de deces în caz de electrocutare
- Asigurați-vă că sistemul electric, inclusiv vasul, au legătură la pământ. 
- Sistemul electric ar trebui să fie echipat cu o siguranță de curent rezidual și o
 siguranță independentă de supracurent..

Trebuie respectate standardele naționale/regionale și reglementările locale de
instalare.

Nu instalați aparatul într-o încăpere în care temperatura este mai mică de
4 grade Celsius. Acest lucru poate provoca deteriorarea dispozitivului.

Dacă unitatea este mutată dintr-o încăpere rece într-o încăpere caldă, se poate
produce condens pe suprafața unor componente ale sistemului. Într-o astfel de
situație, așteptați cel puțin 12 ore înainte de pornirea dispozitivului, ceea ce va
permite evaporarea vaporilor de apă condensați pe dispozitiv.

Conducta de alimentare cu apă a toaletei trebuie instalată numai de către instalatori
calificați. Instalația electrică trebuie să fie efectuată numai de către electricieni
calificați cu autorizații corespunzătoare.

Instrucțiuni de siguranță

Pericol

Pericol

Cerințe cu privire la persoana care
instalează dispozitivul

Este interzisă dezasamblarea întregului dispozitiv sau a
componentelor sale individuale de către persoane necalificate și
neautorizate.
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Observație

Cadru K97-439
de achiziționat separat

Instrucțiunile se referă la instalarea toaletei-bideu cu ajutorul kitului de instalare Eterna dedicat 
pentru montajul pe perete (K97-439) - se achiziționează separat

Instalarea unui vas de spălare este posibilă numai dacă alimentarea cu apă este amplasată în 
partea superioară din partea dreaptă a rezervorului. 



Conductă
de alimentare cu apă

Pastă de alunecare
+ garnitură din spumă

 

Kit de asamblare a
capacului cu sistem de

spălare

Supapă de oprire
a apei + piesă în T

Tampon din
spumă

Capac cu sistem de
spălare

Vas suspendat din
ceramică

Telecomandă Siguranță de curent
rezidual și conexiune

electrică

Instrucțiuni de
instalare și Instrucțiuni

de deservire
Furtun de conectare
1x10 cm | 1x16cm

Furtun de conectare
1,35m

Lista componentelor

Aceste instrucțiuni se aplică în cazul instalării cu kitul de bază Eterna. În cazul
instalării pe ramele altor producători, vă rugăm să vă asigurați în prealabil dacă 
va fi posibilă instalarea vasului.

Bormașină

Fierăstrău

Bandă de măsurat

CreionPilă

Cheie reglabilăȘurubelniță

Nivelă

Unelte necesare pentru instalare
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Asamblarea vasului și pregătirea racordării la apă și electricitate trebuie efectuate de
către o persoană calificată, cu autorizații corespunzătoare. Dacă spargeți vasului
ceramic, trebuie să fiți extrem de atent. 
Piesele din ceramică sunt foarte ascuțite și pot provoca răni!

Instalarea vasului ceramic suspendat și pregătirea
conexiunilor electrice și de apă

Pericol
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Instalarea capacului cu sistem de spălare și conectarea alimentării cu
apă și electricitate trebuie efectuate de către o persoană calificată și cu
autorizații corespunzătoare. Instalarea incorectă poate duce la electrocutare!

Pericol

Modul de montare a sistemului de spălare
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Instalarea telecomenzii

Poziția de instalare recomandată
Instalarea trebuie efectuată de o persoană calificată. Când faceți găuri în perete, acordați o
atenție deosebită instalațiilor electrice și de apă care se pot afla sub suprafața peretelui.
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Vă mulțumim pentru
încrederea acordată


