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WATERGATE EASYFIX předstěnový sádromodul pro závěsné WC  
WG-MS001

INSTALAČNÍ MANUÁL



1) Technický nákres:
500 

2) Instalace   odpadu:
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A=45/65 I 
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3) Instalace modulu:
umístění

4) Postavení a uchycení modulu:
A B.uchycení do podlahyuchycení do zdi



5) Instalace uzavíracího ventilu:

==> 

6) Instalace závitových šroubů a ochranných krytek:

7) Instalace provizorního ochranného krytu splachovadla pro zamezení vniku nečistot:
o



9)  Po uchycení rámu do stavební konstrukce a zakrytí stěny:
8) Instalace provizorních ucpávek odpadní a splachovací trubky:

provizorní zátky, závitové tyče i kryt  splachovače obezděte, tak aby šly volně vysunout při instalaci mísy - udžujte mezeru nejméně 3 mm



10) Instalace ovládacího tlačítka:
(1) Zarovnejte plastový žebrovaný rám s povrchem hotové stěny 

(2) Zašroubujte  plastové vruty 

(3) Upevněte rám krycího rámečku (4) Zašroubujte splachovací páčky 
pro krycí rámeček

(5) Nainstalujte bloky (6 ) Ujistěte  se , že  páčky 
fungují 

Pevně stisknuto



11) Instalace toalety:

Označte ryskou splachovací a odpadní trubku nejprve s    hranou toalety a  poté  rovněž  s hranou stěny.

Odřízněte přebytečný konec splachovací a odpadní trubky.

Zkoste vnější hryny  splachovací a odpadní 
trubky.

Mtj! 

Naneste silikonový olej. 



Po odstranění ochranného pláště na závitových tyčích upravte vnější závitový 
šroub. Poté připevněte odpadní potrubí na 
toaletu a splachovací potrubí na zeď.

12) Instalace splachovacího tlačítka:

oo 

13) Nastavení a čištění plovacího ventilu:

Vodováha

Nasaďte na závitový šroub 4 5
příslušenství v uvedeném pořadí a 
nastavte toaletu do správné polohy.

GP 
6 

Pro zvýšení vstupního objemu vody nastavte 
plovák nahoru; případně dolů pro jeho snížení.



t 

==> 
==> 

Pokud je plnění vody pomalé nebo 
nezastavitelné, sundejte část plovákového 
ventilu pro zastavování vody a omyjte jej.

Kompletace plovákového ventilu 

Těsnění

==> 

Údržba těsnění

Upravte hladinu vody 
splachovacího ventilu



14) Náhradní díly:
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BRACKETT FOR LEVER 
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SPLACHOVACÍKRYT  

PŘÍVODNÍ KRYT
ZÁVITOVÉ SADY (X2)

RÁM

SPOJOVACÍ 
ŠROUB

SPLACHOVACÍ POTRUBÍ 
ODPADNÍ POTRUBÍ

SADA K 
PŘICHYCENÍ 

RÁMU

84mm NÁDRŽ
PŘÍVODNÍ VENTIL PLOVÁKOVÝ VENTIL

DRŽÁK NA SPLACHOVÁNÍ

PLOVÁKOVÝ VENTIL

DESKA NÁDRŽE

DRŽÁK NA SPLACHOVÁNÍ

SPLACHOVACÍ TLAČÍTKO

SPLACHOVACÍ VENTIL
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