DOTO PURE RIM 48
Miska wisząca z deską wolnoopadającą
Instrukcja montażu

CEEX.1404.485.WH

Uwaga!
Prosimy nie używać produktu w wodzie o temperaturze poniżej 0 stopni Celsjusza.
Jeśli otoczenie ma temperaturę poniżej 0 stopni, prosimy usunąć wodę ze środka miski WC i rur.
W przypadku zamarznięcia, lód może uszkodzić produkt. Zabronione jest wrzucanie przedmiotów
takich jak gazety, pieluchy i chusteczki higieniczne, gdyż może to spowodować zablokowanie odpływu. Zabronione jest uderzanie elementów ceramicznych z dużą siłą, może to powodować pęknięcia
i nieszczelności produktu. Aby spłukiwanie działało prawidłowo w dłuższym okresie czasu, zaleca
się czyszczenie produktu minimalnie raz w tygodniu. Prosimy czyścić filtr urządzenia przynajmniej
raz w miesiącu.
Uwagi dotyczące deski sedesowej.
Prosimy nie wystawiać deski sedesowej na bezpośrednie działanie słońca oraz umieszczać w
bezpośrednim otoczeniu źródła ciepła. Prosimy nie używać do czyszczenia deski ostrych przedmiotów takich jak druciana szczotka lub nóż.
Prosimy nie używać rozpuszczalników oraz środków zawierających tlenek chromu do czyszczenia
deski.
Przed instalacją.
Prosimy otworzyć opakowanie i sprawdzić czy produkt nie zawiera uszkodzeń. Prosimy zapoznać
się z instrukcją montażu. Ze względu na delikatność produktów z ceramiki należy przenosić produkt
ostrożnie i nie dokręcać śrub zbyt mocno. Upewnij się że główny zawór wody jest zakręcony.

Narzędzia i części zamienne potrzebne podczas instalacji (nie dostarczane wraz z produktem).
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Ważne uwagi!
Prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją montażu stelaża podtynkowego. Ważne jest, aby metalowa rama stelaża była na tyle mocna, aby mogła udźwignąć 400 kg obciążenia. Następnie należy
ustalić umiejscowienie i określić FFL (ostateczny poziom podłogi). Produkt powinien być montowany przed ułożeniem płytek ceramicznych. Wszystkie wymiary podane są w milimetrach.

Warianty położenia rury odpływowej
pokazane są na rysunkach 1-3. Prosimy
zdecydować jak zamontować rury zgodnie
z pozycją odpływu.
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Podnieś toaletę i nałóż ją na odpływ,
upewnij się że otwory montażowe są w
odpowiednich miejscach i nasuń toaletę do
momentu aż będzie przylegać do ściany.

Przymocuj toaletę poprzez otowory montażowe za pomoca klucza imbusowego.

Potrząśnij delikatnie miską WC aby
sprawdzić czy śruby mocno trzymają.

Zamocuj deskę zgodnie z istrukcją.

Zasilikonuj krawędzie.
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Użyj silikonu aby wypełnić przestrzeń
pomiędzy toaletą a ścianą.
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Prosimy podłączyć wodę zgodnie
z instrukcją stelaża podtynkowego.

Zbiornik na
wodę

Prosimy zainstalować ramę stelaża
zgodnie z instrukcją.

Doprowadzenie
wody

FFL

Zalecenia dotyczące budowy ściany.
Zakres grubości ściany dekoracyjnej powinien być wykonany zgodnie z instrukcją montażu
stelaża podtynkowego,zalecana jest grubość pomiędzy 10.5-33mm ( jest to wartość
pomiędzy zewnętrznym poziomem ramy stelaża i wykończoną powierzchnią ściany po
ułożeniu płytek ceramicznych).

10.5-33
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1.Dopasowanie rozmiaru
a) Nałóż rury na odpływ wody i doprowadzenia wody tak aby nie można było przesunąć
ich dalej do przodu, zaznacz linię przecięcia
na ścianie pomiędzy rurą
i poziomem ściany.

b) Nałóż rury na otwory w misce WC do momentu aż nie będzie ich można przesunąć
dalej, zaznacz linię przecięcia pomiędzy rurą
a tyłem miski wc.

Doprowadzenie
wody
Rura odpływowa

c) Odetnij łączącą rurę o dystans oznaczony
pomiedzyzaznaczonymi liniami w punktach
a) i b)

L2

d) Fazowanie kąta 45 stopni na zakończeniu
łączącej rury.

L1

L2+3 mm

L1+3 mm
45O
a/2

2.Montaż śruby łączącej
a) Użyj klucza sześciokątnego aby wkręcić nakrętkę
stożkową w mocowanie.

b) Włóż część pomocniczą
w śrubę pozycjonującą
poprzez popychanie części
do góryod strony płaskiej
powierzchni.

mocowanie
nakrętka stożkowa

płaska powierzchnia od góry
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c) Pomocnicza część
powinna być całkowicie
schowana.

d) Umieść mocowania w otworach montażowych toalety

e) Odwróć toaletę otworami montażowymi pionowo do góry i umieść trzpienie w środku w ustalonej pozycji.

e) Dopasuj pozycję śrub mocujących i
zakręć śruby łączące.

10 mm

śruba nośna
łącznik

3. Instalacja miski WC
Włóż rurę łączącą do miski WC.

Nałóż smar na powierzchnie
pomiędzy rurą a rurami.
doprowadzenie
wody
smar

odpływ
wody
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