
Na závit na opačné straně trysky naneste jemnou 
vrstvu teflonové pásky. Vložte kónické těsnění, 
podložku a matici, kterou dotáhněte tak, aby byl 
otvor v keramice zatěsněný (pozor na příliš silné 
dotažení, můžete strhnout závit).

Podle návodu na montáž splachovače (samostatný 
návod) namontujte do nádržky napouštěcí a 
vypouštěcí ventil. Vložte šrouby na spojení s mísou.

Nakonec namontujte kolínko s připojovacím závitem. 
Kolínko stačí dotáhnout rukou.

Do mísy vložte bidetovou trysku (nachází se v krabici 
s mísou) podle obrázku.

Do otvoru na boku mísy vložte zaslepovací zátku a 
přechodové kolínko. Zajistěte je pomocí přiložených 
matic.

Mezi mísu a nádržku vložte černé těsnění, které 
najdete v krabici splachovače.

Nádržku ukotvíte pomocí podložky a matice. Namontujte dodané hadičky podle obrázku. Jestli 
máte ve zdi namontovanou podomítkovou směšovací 
baterii, připojte hadičku na vývod smíšené vody z 
baterie (může se nacházet za WC).

Montážní návod WC+bidet 2v1 – kombi s UNI odpadem
(AN3641, SO3641, MA3641, LR3641,GR3641)
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 www.wcbidety2v1.cz

Výhradní distributor pro ČR:

ARCHADIE s.r.o.

KOMBI WC+BIDET 2V1 SE SKLÁDÁ Z TĚCHTO ČÁSTÍ:
 MÍSA S BIDETOVOU TRYSKOU,
 NÁDRŽKA,
 SPLACHOVAČ.



Nakreslete si značku tužkou – údaj X + 5 mm. K 
této značce položte plastový díl L a označte si místo 
pro vrtání. 

Nasaďte na vyústění odpadu fl exi WC trubku – buď 
s kolenem při spodním dopadu nebo bez kolena při 
zadním odpadu.

WC položte na místo instalace. Udělejte si značky 
tužkou podle obrázku – kraj mísy a střed díry.

Vyvrtejte díry v místě, které jste si označili a vložte 
hmoždinky.

Změřte si tloušťku stěny keramika – údaj X.

Položte WC na své místo s ukotvěte ho pomocí 
šroubů, které vložíte do otvorů na boku mísy. Po 
upevnění nasaďte na hlavičku šroubu krycí klobouček.

Přiložte kotvící díly „L“ a ukotvěte je pomocí šroubů.

WC připojte na vodu. Připojte vodu do splachovací 
nádržky a vodu, která ústí v bidetové trysce. Jestli 
jste použili podomítkovou baterii , vyústění vody může 
být skryté za WC.

Přidělejte na WC sedátko (podle samostatného 
návodu) a máte hotovo!

MONTÁŽNÍ NÁVOD WC BIDET 2v1 – KOMBI AN3641

QR kód na náš web
www.wcbidety2v1.cz

Výhradní distributor pro ČR:
ARCHADIE s.r.o.


