
Ez az útmutató csak a RimOff Fe322 – oldalcsapos modellünke érvényes.
A többi falra szerelhető wc+bidét más módszerrel szereljük.

Készítse elő az öblítő és vízelvezető csöveket és 
csatlakoztassa  awc öblítő és vízelvezető nyílásaira. 
A kép alapján vízszintmérő segítségével jelölje be a 
wc mélységének vonalát mindkét csövön.

A megvásárolt falba rejthető öblítő tartály keretet 
építse ki, illetve burkolja a saját elképzelései szerint. 
Természetesen a keverő egység szabadon kell, hogy 
maradjon.

Vezesse el a hideg és meleg vizet a vízelvezető 
cső alsó részéhez a kép alapján.A kiállást 3/8”
-os végződéssel alakítsa ki.

Miután elvégezte a jelöléseket, távolítsa el a csöveket, 
majd, tolja be a tartály keret megfelelő nyílásaiba. 
Jelölje be a fal síkját a csöveken. Mérés végeztével 
távolítsa el a csöveket.

A burkolás után a szerelő keretbe elhelyezett - wc 
felfogatására szolgáló - menetes száraknak 35mm-re 
szükséges kiállnia a fal síkjából. 

Mérje le a csöveken a két jelölés közötti távolságot 
(a képen a felső csövön X-el jelölt) ), majd ezt a 
távolságot mérje vissza a csövek végétől (a képen 
az alsó csövön látható módon).)

Az így bejelölt részt vágja le. 

FE322-CSAP modell szerelési útmutatója 

Amennyiben további technikai kérdése lenne, úgy keressen minket az alábbi telefonszámon: 

06 20 400 2532
Magyarországi beszállító:

AleaSzan Hungary kft.

Helyezze be a tartály keret nyílásaiba a csöveket.

melegvíz
hidegvíz



Hadjon 10 mm távolságot a fal és a fém tipli között- 
ez nagyon fontos a wc helyes felfüggesztése miatt.

Imbuszkulcs segítségével rögzítse a vécét. Helyezze 
az imbuszkulcsot az ülőke szerelő nyílásába, majd az 
óra mutató járásával megegyező irányba tekerje el.

Fe322 hátsó részének részlete Ideális terület a meleg és a hideg víz kiállás 
elhelyezésére

Engedjen ki egy kis vizet a kevert víz kiállásából, 
hogy a belekerült apró piszkok eltávozzanak a csőből.

A fl exicsöveket rögzítse a megfelelő kiállásra.A vécét csúsztassa a falig és ültesse be a helyére

Helyezze fel a hozzá tartozó ülőkét (saját szerelési 
útmutatója alapján).

A menetes szárra csavarja fel a wc-hez csomagolt 
fém tipliket.

QR kód a 
weboldalunkhoz 
www.wcbidet.hu

Olvassa le a QR kódot 
a szerelési útmutató 
megnyitásához

FE322-CSAP modell szerelési útmutatója 


