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Juhend Keramini WC-pottidele 

 
Paigaldus ja ekspluatatsiooni nõuded. 

Tähelepanu!  

• WC-poti paigaldust on lubatud teha ainult sertifitseeritud torumehele.  

• Reguleerige vee täitmise mehhanismi nii, et kui veetase ulatub äravoolutoru ülemisest otsast 15 

mm allapoole, on veevarustus täielikult välja lülitatud.  

• WC-poti õige kasutamine tagab WC-poti täieliku loputamise.  

• Enne WC-poti kasutamist on soovitatav asetada mõni tükk tualettpaberit või salvrätikut 

veepinnale.  

• Pärast WC-poti kasutamist sulgege kaas ja tühjendage vesi.  

 

Keelatud!  

• Kinnitage WC-pott kuuma veevarustuse külge, kuna see võib armatuuri kahjustada.  

• Visake majapidamisjäätmed WC-potile.  

• Viska WC-potti tsementeerivad ja liimitavad ained.  

• WC-poti puhastamiseks kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid ja metallharju, mis võivad WC-

poti pinda kriimustada.  

• Ronida jalgadega WC-poti peale.  

 

WC-poti paigaldus  

Komplekt sisaldab:  

13. WC-pott  

14. Veemahuti kaanega  

15. Iste  

16. Armatuuri komplekt  

17. Paindlik ühendus (gofra)  

18. Põrandakinnitus  

 

Tähelepanu! Enne WC-poti ostmist veenduge, et kõik kaasasolevad osad oleksid komplektis. 
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1. Kruvige veevarustustoru veemahuti sisselaskeavale.  

 

 
2. Asetage tihendusseib veemahuti väljalaskeavale.  

 

 
3. Keerake veevarustustoru läbi WC-potis oleva ava.  

 

 
4. Paigaldage WC-poti veemahuti WC-poti 

tagaküljele.  

 
5. Kinnitage veemahuti mutritega WC-poti külge.  

 

 
6. Paigaldage WC-poti iste vastavalt istme juhistele 

(komplektis kaasas ka istmega).  

 

 

7. Ühendage WC-pott kanalisatsiooniga kasutades 

paindliku ühendust (gofri).  

8. Kruvige WC-pott põranda külge.  

9. Märkige WC-poti kinnituskohad põrandale 

vastavalt komplektis kinnitustega kaasasolevale 

paigaldusskeemile.  

10. Ühendage veevarustustoru veevarustus trassile.  
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Juhend prill-lauale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 1. 

 

 

 

Joonis 2. 

 
Tähelepanu: 

Olge ettevaatlik, kui paigaldate klambreid 

soft-close mehhanismi jaoks – parempoolne 

klamber on tähistatud R-tähega ja vasak 

klamber on tähistatud tähega L. Mitte 

paigaldada vastupidi! 

Pärast soft-close mehhanismi paigaldamis ei 

ole soovitatav kaant jõuga suruda, sest see 

võib mehhanismi kahjustada. 

Prill-laua paigaldamine toimub 

järgmises järjekorras: 

 

Joonis 1. 

1. Kruvige metallist seibid (2) 

naastudele (1), pange 

kummitihendid (3) kinni. 

2. Paigaldage naastud (1) koos 

kumera osaga istmekinnitustele 

ja keermestatud osa wc-poti 

aukudesse vastavalt joonisele 1. 

3. Reguleerige prill-laua 

kinnitusi liigutades seibi (2) üles 

ja alla. 

4. Pingutage keermestatud 

ühendus plastmutriga (4). 

 

Joonis 2. 

1. Paigaldage soft-close 

mehhanismi (1) kapslid istme 

aukudesse. 

3. Pange kronstein (2) tualeti 

aukudesse. 

4. Pingutage keermestatud 

ühendus poldiga (3). 

5. Pange metallist seib (4) 

kronsteini peale (5). 

6. Paigaldage soft-close 

mehhanism (1) klambrile (5). 
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