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•  Před samotnou instalací se prosím přesvědčte, že na produktu nejsou žádné viditelné vady.
•  Před instalací si prosím pozorně přečtěte návod.
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Instalační manuál Instalační manuál

NAPOJENÍ NA STUDENOU VODU NAPOJENÍ NA SMÍSENOU VODU

Namontujte ventil na 
umývátko.

Namontujte ventil na 
umývátko.

3. 3.
Namontujte 
hadičku do ventilu 
(1/2“ / 1/2“).

Namontujte 
hadičku do ventilu 
(1/2“ / 1/2“).

2. 2.

5. 5.

Namontujte výpust na 
umývátko.

Namontujte výpust na 
umývátko.

6. 6.

1. 1.
Namontujte do nádržky vypouštěcí 
(splachovací) ventil a do umývátka 
splachovací tlačítko. Propojte je bovdenem.

Namontujte do nádržky vypouštěcí 
(splachovací) ventil a do umývátka 
splachovací tlačítko. Propojte je bovdenem.

Propojte napouštěcí ventil s 
hadičkou na studenou vodu 
a namontujte ho do otvoru 
ve dně nádržky blíže ke zdi. 
(Umývátko můžete položit 
příčně přes nádržku.)

Propojte napouštěcí ventil s 
hadičkou na studenou vodu 
a namontujte ho do otvoru 
ve dně nádržky blíže ke zdi. 
(Umývátko můžete položit 
příčně přes nádržku.)

4. 4.

7. 7.

8. 8.

Propojte flexibilní hadičky (3/8“ / 1/2“) 
s roháčkem. Propojte hadičku od ventilu 
s přívodem vody k ventilu (průchodkou 
v nádržce).

Propojte flexibilní hadičky (3/8“ / 1/2“) 
s roháčkem. Propojte hadičku od ventilu 
s přívodem vody k ventilu (průchodkou 
v nádržce).

Usaďte umývátko na nádržku. Usaďte umývátko na nádržku.

napouštěcí 
ventil

napojení
ventilu

Připojte druhou 
hadičku na 
studenou vodu 
na průchodku 
nádržkou, kterou 
prostrčte dnem 
nádržky (otvor blíže 
k míse)  
a připevněte.

Připojte druhou 
hadičku na studenou 
vodu a hadičku 
na teplou vodu na 
regulátor teploty. 
Regulátor namontujte 
na průchodku 
nádržkou, kterou 
prostrčte dnem 
nádržky (otvor blíže 
k míse) a připevněte. 

napouštěcí 
ventil

napojení
ventilu

napojení
ventilu
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• Before you begin, carefully inspect the new toilet for visible damage or manufacturing faults.
• Read the installation manual before proceeding to installation.

• Before you begin, carefully inspect the new toilet for visible damage or manufacturing faults.
• Read the installation manual before proceeding to installation.

Installation manual Installation manual

COLD WATER CONNECTION COLD/HOT WATER CONNECTION

Install the valve on the 
basin.

Install the valve on the 
basin.

3. 3.
Connect the 
flexible hose 
(1/2“ / 1/2“) to the 
valve.

Connect the 
flexible hose 
(1/2“ / 1/2“) to the 
valve.

2. 2.

5. 5.

 Install the drain.  Install the drain.

6. 6.
Connect the second 
cold water hose 
to the grommet 
through the tank 
through the 
bottom of the tank 
(opening closer to 
the WC pan) and 
attach.

Connect the second 
cold water hose and 
the hot water hose 
to the temperature 
pre-regulator. Install 
the pre-regulator to 
the grommet going 
through the bottom 
of the tank (opening 
closer to the WC 
pan) and fasten it.

1. 1.
Install a flush (drain) valve to the cistern 
and the controll button to the washbasin. 
Connect them through the pop up waste. 

Install a flush (drain) valve to the cistern 
and the controll button to the washbasin. 
Connect them through the pop up waste. 

Connect the inlet valve to the 
cold water hose and fit it into 
the hole in the bottom of the 
cistern closer to the wall. (You 
can lay the washbasin across 
the cistern.)

Connect the inlet valve to the 
cold water hose and fit it into 
the hole in the bottom of the 
cistern closer to the wall. (You 
can lay the washbasin across 
the cistern.)

4. 4.

7. 7.

8. 8.

Connect the flexible hoses (3/8“ / 1/2“) 
with the angle valve. Connect the hose 
from the valve to the  water inlet which 
goes through the grommet in the cistern.

Connect the flexible hoses (3/8“ / 1/2“) 
with the angle valve. Connect the hose 
from the valve to the  water inlet which 
goes through the grommet in the cistern.

Place the basin on the cistern. Place the basin on the cistern.

inlet valve 
connection 

valve 
connection

Inlet valve 
connection

Valve 
connection

Valve 
connection


