
 

 

 

 

 

Instrukcje bezpieczeństwa 
1 .1 .1 .1 . podczas montażu , 
2.2.2.2. przy stawianiu muszli na twardym podłożu wykorzystaj dołączoną do 

opakowania , aby zapobiec uszkodzeniom ceramiki. 

Instrukcja instalacji  bidetotoalety Aquapurit  

 wymieniasz starą muszlę klozetową typu kompakt (stojącą z rezerwuarem) 
instrukcję instalacji rozpocznij od . 

 wymieniasz muszlę podwieszaną lub montujesz bidetotoaletę od nowa przejdź do 
 instrukcji. 

DEMONTAŻ 1. 

Stara toaleta przed . . . 

1.1 

. . . i nowa bidetotoaleta po instalacji. 

1.2 Zdemontuj starą muszlę klozetową . . . 

. . . i usuń z 
posadzki 
pozostałości 
po kleju, 
akrylu, 
silikonie lub 
fudze. 

Jeśli źródło ciepłej i zimnej wody będzie stanowiła stojąca w pobliżu umywalka . . . 

. . .odłącz wężyki doprowadzające do niej wodę oraz odpływ. 
Jeśli to konieczne zdemontuj umywalkę i odstaw na bok. 

1.3 



 

 

 

MONTAŻ  STELAŻA 2. 

2.1 

Minimalna przestrzeń    
po obu stronach stelaża 
da miejsce na zamontowanie 
baterii podtynkowej, 
jak również pozwoli na 
korzystanie z funkcji mycia 
w całkowicie wygodny i 
ergonomiczny sposób. 

Posiłkując się instrukcją instalacji stelaża wyprowadź odpływ ścieków  
w taki sposób, aby po instalacji stelaża po obu jego stronach pozostało 

odstępu od ścian i innych urządzeń. 

      Zamontuj stelaż zgodnie z dołączoną 
do niego instrukcją instalacji. 
2.3 

Wyreguluj wysokość stelaża tak, aby po zawieszeniu muszli jej górna krawędź  
(bez deski) znajdowała się na wysokości .  

2.2 

Rozstaw szpilek montażowych ustaw na 
lub  w przypadku muszli XL. 

      Wokół zamocowanego stelaża 
wykonaj z profili aluminiowych 
konstrukcję pod ściankę regipsową.  
Pamiętaj aby konstrukcja po obu 
stronach stelaża miała .... 

2.4 



 

Zwróć uwagę aby: 
 
- odległość od średnicy dopływu do linii szpilek 
montażowych wynosiła , 
 
-odległość od średnicy odpływu do linii szpilek 
montażowych wynosiła . 
 

 Dotnij frontową płytę regipsową i 
nanieś na nią miejsca otworów na pod-
stawie szablonu dołączonego do stelaża.  

 
Wytnij 
otwór 
odpływowy, 
dopływowy 
oraz 
otwory na 
szpilki i 
przycisk 
do 
spłukiwania. 
 

2.5 

2.6 

Zmierz średnicę baterii podtyn. i wytnij 
otwór na baterię w miejscu znajdującym się: 

 od podłoża i   od środ-
ka symetrii muszli, po jej lewej lub prawej 
stronie. Upewnij się czy nawiercony otwór 
wychodzi poza stelażem muszli podwieszanej. 
 

      ,,,, po prawej lub 
lewej stronie otworu odpływowego nawierć 
otwór na zawór zwrotny. Zwróć uwagę aby 
uwzględnić grubość ścianki muszli i 

. 
 

 Zalecana pozycja umiejscowienia baterii w linii poziomej, która gwarantować 
będzie jej ergonomiczne użytkowanie, to odległość od środka symetrii muszli, 
znajdująca się w zakresie . W każdym przypadku odległość 
ta może być inna, ponieważ uzależniona ona będzie od takich czynników jak: 
szerokość zastosowanego stelaża, ilość dostępnego miejsca za stelażem, 
średnica baterii oraz rozmiary rozety (zewnętrznego elementu maskującego 
baterii). Sugerowane miejsca otworów pod baterię i zawór zwrotny podane są 
również na rysunku technicznym każdej bidetotoalety. 
 

Odstaw płytę gipsowo-kartonową na bok i przejdź do 
etapu podłączenia instalacji wodno-kanalizacyjnej (pkt 3). 
 

2.7 

2.8 
2.9 

2.10 



 

 

PODŁĄCZENIE INSTALACJI WOD.-KAN. 3. 

      Wykonaj podłączenie ciepłej i zimnej 
wody do dyszy bidetowej. 
3.1  

- woda mieszana do dyszy bidetowej 
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- zawory kulowe 

- bateria podtynkowa 3/8’’ 

- zawór zwrotny EA i nypel 1/2’’ x 3/8’’ 
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- trójniki przed zaworami kątowym umywalki - zimna woda do spłukiwania 

- ciepła woda do baterii podtynkowej 

- zimna woda do baterii podtynkowej 

Uproszczony schemat instalacji 



 

      Po wykonaniu instalacji ciepłej i zimnej wody przykręć uprzednio przygotowaną fronto-
wą płytę regipsową. Zamontuj baterię podtynkową zgodnie z dołączoną instrukcją producenta. 

Zwróć uwagę, aby po założeniu elementu natynkowego bateria wystawała na tyle, 
aby można było swobodnie poruszać dźwignią (uwzględnij grubość płyty, płytek etc.) 

3.2 

       

Na końcu instalacji 
zamontuj zawór 
zwrotny EA 1/2’’ 
oraz  
nypel redukcyjny  
1/2'’ x 3/8’’ ,  
do którego 
przykręcisz wężyk 
od dyszy bidetowej. 

3.3 

Dotnij rurę dopływu i odpływu na wymaganą długość, a następnie . . . 3.4 

Zamontuj muszlę na 
uchwytach (zgodnie z 
punktem 4)    
Sprawdź szczelność 
i działanie 
bidetotoalety. 

3.5 

. . . wciśnij obie rury w 
otwory na stelażu. 

 Aby uzyskać 
szczelne łączenie nie 

nakładaj silikonu. 



 

 

MONTAŻ MUSZLI PODWIESZANEJ 4. 

Po wykonaniu czynności wymienionych w pkt 3.4 i 3.5 zamontuj muszlę w jeden z 
przedstawionych poniżej sposobów. Sposób montażu różni się w zależności od wybranego 
rodzaju muszli i zastosowanego w niej typu mocowania. 

 Tradycyjny sposób mocowania występujący w 
tańszych modelach muszli. Uwaga, dostosuj odpowiednią długość szpilek montażowych poprzez 
ich wkręcenie w stelaż, wykręcenie lub docięcie zgodnie ze wskazówkami z punktu 4.1 a. 

4.0 

4.1 

Umieść muszlę na szpil-
kach instalacyjnych i nałóż na nie 
elementy dołączone do stelaża w 
następującej kolejności:  
podkładka plastikowa, podkładka 
metalowa i nakrętka.  
Dokręć lekko nakrętki, a 
następnie wypoziomuj muszlę w 
płaszczyźnie prawa-lewa strona.  
 

 

(pod zaślepką). Nowszy sposób mocowania 
pozwalający na ukrycie elementów montażowych muszli, który stosowany jest w droższych 
modelach. Uwaga, w razie potrzeby dostosuj odpowiednią długość szpilek poprzez ich 
wkręcenie w stelaż, wykręcenie lub docięcie. 
 

Po wypoziomowaniu 
muszli dociśnij jej górną część 
do ściany ze stelażem i dokręć 
nakrętki na tyle silnie, aby 
muszla pozostała nieruchoma.  
Na tak skręcony zestaw nałóż 
dołączone do stelaża zaślepki 
plastikowe. 
 

4.1 b 

4.1 c 

4.2 

Za pomocą klucza 
plastikowego dołączonego do 
zestawu (nr ) dokręć do 
siebie elementy nr  i , 
które umieszczone są w 
otworach montażowych 
muszli. 

Zmierz  
od środka bocznego otworu 
montażowego do tylnej 
krawędzi muszli. Wkręć na 
szpilki czopy montażowe 
tak, aby środek wgłębienia 
czopa znajdował się w 
odległości  od 
ściany.  Wgłębienia czopów 
ustaw , w kierunku 
otworów montażowych. 

4.2 a 4.2 b 4.2 c Wsuń muszlę na 
szpilki i lekko dokręć 
imbusem śruby kontrujące. 
Następnie wypoziomuj muszlę 
w płaszczyźnie prawa-lewa 
(rys. 4.1 b). Po wypoziomo-
waniu muszli dociśnij jej 
górną część do ściany ze 
stelażem i dokręć śruby na 
tyle silnie, aby muszla 
pozostała nieruchoma. Za-
maskuj otwory zaślepkami. 

4.2 c 

 

A  +   25mm  =   B 

Zmierz grubość tylnej 
ścianki muszli w miejscu 
mocowania do stelaża .  

 co 
w sumie da wymaganą długość 
szpilek montażowych  

4.1 a 



 

 

 

(pod deską). Innowacyjny sposób mocowania muszli 
pozwalający na całkowite ukrycie elementów montażowych w otworach przeznaczonych do 
montażu deski sedesowej.  
Uwaga: w razie potrzeby dostosuj odpowiednią długość szpilek poprzez ich wkręcenie w 
stelaż, wykręcenie lub docięcie. 
 

Za pomocą klucza 
plastikowego dołączonego do 
zestawu (nr ) dokręć do 
siebie elementy nr  i , które 
umieszczone są w otworach 
montażowych muszli. 

Zmierz  
od środka otworu montażo-
wego deski do tylnej 
krawędzi muszli. Wkręć na 
szpilki czopy montażowe   
(nr ) tak, aby środek wgłę-
bienia czopa znajdował się w 
odległości  od 
ściany. Wgłębienia czopów 
ustaw , w kierunku 
otworów montażowych 
deski. 

4.3 a 4.3 b Wsuń muszlę na 
szpilki. Włóż imbus w otwory 
montażowe deski i lekko 
dokręć śruby kontrujące. 
Następnie wypoziomuj muszlę 
w płaszczyźnie prawa-lewa 
(rys. 4.1 b). Po wypoziomo-
waniu muszli dociśnij jej górną 
część do ściany ze stelażem 
i dokręć śruby na tyle silnie, 
aby muszla pozostała 
nieruchoma. 

4.3 c 

4.3 

WYKOŃCZENIE 5. 

                    Przykręć 
pozostałe ścianki 
regipsowe i wykończ 
je na gotowo. 

5.1 

                        Zamontuj przycisk 
zgodnie z dołączoną do 
niego instrukcją instalacji. 

5.2 

                        Załóż gumowe podkładki pod uchwyty deski jeżeli dołączono je do zestawu. W miejscu 
mocowania uchwytów przetrzyj muszlę z kurzu i pyłu. Włóż kołki rozporowe uchwytów 
deski w otwory zlokalizowane na górnej powierzchni muszli. 

W kolejnym kroku dokręć lekko uchwyty i zamontuj deskę. Odpowiednio skoryguj 
ustawienie deski tak, aby jej krawędzie odpowiadały krawędziom muszli. Następnie dokręć 
uchwyty na tyle mocno, aby założona deska nie ruszała się na boki. Na przykręcone uchwyty 
załóż metalowe zaślepki. Jeżeli dostarczone zawiasy różnią się od przedstawionych w tej 
instrukcji, kieruj się wskazówkami z instrukcji, która została dołączona do deski. 

5.3 



 

 

 

Odkręć lekko wodę i sprawdź czy kierunek strumienia 
wody jest odpowiedni. Jeśli nie, skoryguj regulację. 

Jeśli na dyszy bide-
towej znajduje się 
plastikowa nakładka lub 
folia zabezpieczająca - 
usuń ją.  
Za pomocą niemetalowe-
go, miękkiego elementu 
(np. patyczka do uszu) 
wyreguluj dyszę w 
dowolnej płaszczyźnie, 
kierując otwór dyszy 
nieznacznie w górę. 

5.4 

5.5 

INFORMACJE  DOT.  UŻYTKOWANIA PRODUKTU 6. 

Proszę o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej informacjami, abyście mogli Państwo bez 
przeszkód cieszyć się z zakupionego właśnie produktu. Znajomość kilku ważnych zasad 
pozwoli Państwu uniknąć niepotrzebnych problemów na etapie użytkowania produktu. 

KONSERWACJA 
Do mycia deski i elementów chromowanych urządzenia (tj. dysza bidetowa, zawiasy, bateria) 

nie używaj żrących środków czyszczących lub odkamieniających przeznaczonych do stosowania 
pod kołnierzem muszli, jak również środków zawierających granulat ścierny (tj. ścierające mleczka 
czyszczące, proszek do prania). Środki te zawierają substancje, które agresywnie działają na 
strukturę materiałów plastikowych i chromowanych wchodząc z nimi w reakcję fizykochemiczną, 
w wyniku czego może dojść do nieodwracalnego uszkodzenia tych powierzchni objawiającego się ich 
zmatowieniem, zarysowaniem, odbarwieniami (plamami) bądź odpryskami w przypadku elementów 
chromowanych. 

Żrących środków czyszczących lub odkamieniających używaj tylko i wyłącznie do 
czyszczenia ceramiki stosując je - zgodnie z ich zastosowaniem - pod kołnierzem muszli. 

Do mycia deski i elementów chromowanych nie używaj drucianych szczotek bądź gąbek z 
powłoką ścierającą, które mogą uszkodzić czyszczoną powierzchnię. Użyj w tym celu miękkiej 
ściereczki.  

Nie usuwaj trwałych zabrudzeń z kamienia w sposób mechaniczny, przy użyciu twardych 
narzędzi. 

Do zwykłego mycia powierzchni plastikowych i chromowanych używaj środków o 
neutralnym lub lekko zasadowym odczynie (o PH od 7 do 9). Będą to na przykład preparaty na 
bazie mydła (mydło w płynie, mydła gospodarcze), płyn do mycia naczyń lub inne preparaty, 
bezpośrednio przeznaczone do mycia powierzchni plastikowych bądź chromowanych zgodnie z 
zaleceniami ich producenta. 

W przypadku konieczności usunięcia kamienia z elementów plastikowych lub chromowanych 
oczyść je za pomocą nieżrących środków odkamieniających (najlepiej na bazie naturalnego octu 
winnego lub kwasku cytrynowego).  W takiej sytuacji wskazane będzie również użycie preparatów, 
których producenci zalecają je jako skuteczne i bezpieczne do usuwania kamienia z powierzchni 
plastikowych i chromowanych. 

Aby uniknąć problemów związanych z osadzaniem się na urządzeniu i jego elementach 
trudnozmywalnych zabrudzeń oraz kamienia, oczyszczaj urządzenie regularnie w zalecany powyżej 
sposób. 

UŻYTKOWANIE 
Przy zamykaniu deski wolnoopadającej należy pozwolić jej swobodnie opadać i nie domykać jej przy 
użyciu siły, gdyż takie działanie może być w dłuższej perspektywie przyczyną uszkodzenia 
mechanizmu wolnoopadającego. 

NAPRAWY 
W okresie gwarancyjnym nie podejmuj się samodzielnej naprawy bądź przeróbek produktu (oraz 
jego części składowych) bez wyraźnej zgody gwaranta. W przypadku problemów skontaktuj się z 
nami, aby uzyskać odpowiednią pomoc techniczną. Na nasze wsparcie możesz również l iczyć po 
upływie okresu gwarancyjnego. 


