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Bezpečnostní opatření

Legenda

DANGER

NOTICE

FORBID 

MUST BE ABIDED 

DANGER

Explanation of symbols

DANGER

NOTICE

FORBID 

MUST BE ABIDED

Refers to potentially dangerous situation that may cause serious injury 
or death.

Refers to potentially dangerous situation that may cause  injury or 
property losses.

Refers to forbidded to do.

  Refers to abide by the rules.

/ Safety precautions

Symbolizuje potencionálně nebezpečnou situaci, která může 
zapříčinit vážná zranění nebo smrt.

Symbolizuje potencionálně nebezpečnou situaci, která může 
zapříčinit zranění nebo majetkové ztráty.

Symbolizuje zákaz.

Symbolizuje nutnost řídit se pravidly.

DANGER The supplier shall not be liable for any loss arising from the
failure to comply with the following regulations

11..This equipment is “I” type electric appliance, must be completed connected to the groundi
system

2.. I the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

3. This equipment is electric appliance, please do not be installed at the place where can easily
be splashed with water or high temperature. Please install exhaust fan or ventilation opening to
make sure there is a good ventilation when using at Bathroom.

Dodavatel není zodpovědný za jakékoliv ztráty způsobené nedodržením následujících pravidel

1. Toto zařízení je elektronické zařízení typu „I“ a musí být připojeno k uzemňovacímu
systému.

Pokud je kabel zařízení poškozen, musí být vyměněn u výrobce, servisního technika, 
nebo
2.

jinou kvalifikovanou osobou, aby se předešlo riziku.

3. Toto zařízení je připojené k el.proudu, neumísťujte jej proto na místa, kde hrozí namoč ení
nebo vystavení vysokým teplotám. Používejte vzduchotechniku nebo jinou ventilaci  pokud
zařízení používáte v koupelně.



Tapeline Marker Cross screwdriver Screwdriver

Knife File Adjustable wrench Wire stripper

Vrtačka
Electrodrill

Vrták o průměru 12 mm
12 mm diameter drilling bit

Pravítko
Ruler

Pilka na kov
Hacksaw

Potřebné nářadí / Tools in need



e na  položek KOMBI BLOCK FLOOR 
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e na  položek KOMBI BLOCK FLOOR
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Soupis materiálu  sprchovací tolaety / Shower toilet Bill of material 

Držák 
Holder 

Dálkové ovládání (bez baterií) 
Remoter (without batteries)

Dilatační šrouby
Expansion screws 

Zarážky
Screws stoppers

Lepidlo
Adhesive

Omezovač splachování
Flush rate limiter

Zařízení
Host machine

Přívodní hadice 0.8m 
Inlet hose Kulový ventil

Ball valve
Filtr
Filter

Přívodní trubka s těsnícím kroužkem
Inlet pipe with sealing ring

Odpadní trubka s těsnícím kroužkem 
Flushing pipe with sealing ring

Spojka
Coupler

Instrukce k instalaci
Installation instructions

Návod k použití
User manual



Držák toalety
Holder of toilet

Šestihranné šrouby 
Hexagonal crews

T- odbočovací ventil
T-valve

Hadice k filtru - A
Filter hose - A Hadice k filtru - B 

Filter hose - B
Uzavírací ventil
stop valve

Hmoždínky
Dowels

Šroub
Sunk screw

Přírubová deska
Flange plate

Krytky šroubů
Screw covers



ec n ck  v kres KOMBI BLOCK FLOOR

Doporučené umístění 

skrytého přívodu vody

Recommended location of 

hidden water supply 

●Před instalací zkontrolujte přívod vody a elektřiny v místě
instalace toalety.

●Before installation, make sure the inlet hose
and the power cord equipped in the toilet installation area.



nstalace 

ak uka uje o rá ek  na ákladě středov o 
odu odpadního otvoru v podla e nakreslete 

středovou áru podla  a středovou áru 
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Opět připevněte ad c  na závěs 
a př pojte ji k vent lu na zdi



Krátce otevřete ventil a zkontrolujte, zda-li 
se voda napouští a ventil opět zavřete. 

a rou ujte at c  a podložku přibližně 
do středu rou u

pevněte odpadní tru ku na e  po ocí 
tvercov  desk



Zatla te rá  
tla ítka

Zatla te tla ítko

a ontujte rá e ek tla ítka 
a tla ítko na sklo.

pona pro 
držení skla 
př lepená na 
skle  ks .

asa te sklo na l níkov  rá  a atla te sponu dol  
dokud se ne aj stí na l níkov  rá u asu te ástr k  do po c        

jak je ná orněno na obrázku.



odrá v duc ová had ce

ílá v duc ová had ce

olov ní splac ování

ln  splac ování

apojte v duc ov  had ce do správn c  po c.

Přední strana orní o kr tu

Zarovnání
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př pevněnou 
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last ck  spon  na kr tu evná ástr ka na o ní desce

a ontujte horní kryt zpět na rám.

Zadní strana horního krytu těsně přiléhá ke zdi 
a přední strana těsně přiléhá k podložce. Levá 
a pravá strana by se měla zarovnat s výše 
uvedenou zarovnávací linií.



NádržkaPřívod vody

Instalace filtru / Filter Installation

Bidet

Water supply Water tank

Směr toku 

Flow direction

A

B



1 2

3 4

Instalace filtru a elektrického vedení  / Filter and power line installation



5 6



Vyvrtejte dva otvory v podlaze



L1 L1+6mm

L2 L2+3mm

11 12



1817



19 20

21

RESET

Před zapojením elektrického přívodu vždy nejprve 
proveďte tlakovou zkoušku vody přívodních hadic 
do nádržky a přívodu k bidetovací jednotce
Filter hose - A

Before connecting the power supply, always first 
perform a water pressure test of the supply hoses 
to the tank and the supply to the bideting unit.
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Instalace dálkového ovládání PREMIUM

PREMIUM remote control installation

Doporučená oblast instalace 
Recommended installation area

Jen pro dálkové ovládání PREMIUM
Just for PREMIUM remote control

Varianta A / Mode A



A5 A6

B1 B2

B3 B4

Varianta B / Mode B



B5 B6

B7



A1 A2

A3 A4
Touto stranou nahoru
This side up

Instalace dálkového ovládání COMFORT / COMFORT remote control installation

75
0~
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m
m

Doporučená oblast instalace 
Recommended installation area



drž a KOMBI BLOCK FLOOR

 e ontáž plovacího vent lu

ej ěte orní kr t.

avřete přívodní vent l

ddělte ventil a ad c

jměte plovací vent l



 astavení a tění plovací o vent lu

Pro zvýšení vstupního objemu vody nastavte 
plovák nahoru; případně dol  pro je o snížení

Vyjměte část pro zastavování vody.

O jte tuto část.

 Kompletace plovákového vent lu



 e ontáž splachovacího vent lu

odrá v duc ová hadice

ílá v duc ová hadice

Odpojte v duc ov  ad ce

e ontujte páku.



Závlečky na nádržce

tevřete závlečky a vytáhněte splachovací vent l.



dstra te kr t  podložku a u ov  těsnění oto ení  
kr tu prot  s ěru od nov c  ru ek o  .

 Nastavení a očista splachovacího vent lu

astavte plovák na oru pro snížení o je u splachování
případně dol  pro jeho v ení

stěte podložku

 u ov  těsnění

r t

 r t

odložka

lovák



 Kompletace splac ovací o vent lu

Zaklapněte splac ovací vent l do správn  polohy.

Nainstalujte páku.

Základna vent lu

Vložte splac ovací vent l do těla nádrže

o ná ka  kontrolujte  že spodní část
splac ovacího vent lu je správně zasunuta do
základny vent lu

j stěte se  že je splac ovací vent l na nstalován 
ve ná orněn  s ěru

 Zavřete orní kr t.
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