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Fixing of a toilet / floor-mounted bidet to the floor.
During fixing of the attachable toilet/bidet to the floor, use the following drawing:

Instructions for assembly and installation 
Installation of the cistern of concealed mounting for attachable toilet is to be performed 
according to the manufacturer instructions attached to it.

Fixing of the wall mounted toilet
Perform steps according to the attached drawings:
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Assembly and mounting of the seat

Mounting of the seat with ladder is to be performed 
according to the drawings depending on the fittings 
supplied.
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Basin mounting

Follow the steps indicated at the drawing below. 
Joints of the basin with a wall and a stand/half-
stand are to be treated by a silicone sealer (having 
ph-neutrality and antifungality properties) and let it 
harden. Usage of the basin is recommended after 
24 hours after mounting / sealing.
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Surface mounted basin installation

Install a basin onto the chosen surface (tabletop). 
Joints are to be treated by a silicone sealer (having 
ph-neutrality and antifungality properties) and let it 
harden.

Installation of a basin mounted below the 
tabletop

Follow the steps at the below drawing. Joints of the 
basin with tabletop are to be treated by a silicone 
sealer (having ph-neutrality and antifungality 
properties) and let it harden. Usage of the basin 
is recommended after 24 hours after mounting / 
sealing.

Recommendations for maintenance of the 
products.

Clean toilet, seat and ladder by a soft moistened 
cloth. Do not use abrasive substances and hard 
cloth. Regular cleaning by a soap solution, using 
of the strong bleachers is forbidden. In case liquids 
having acid have impacted the surface they should 
be immediately removed by a soft cloth.  
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Aufbau- und Montageanleitung
Montieren Sie den UP-Spülkasten für Stand-WC gemäß der beigefügten Herstelleranleitung.

Wand-WC-Befestigung
Erfüllen Sie die Schritte gemäß den beigefügten Abbildungen:
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Fußbodenbefestigung des WC-Beckens /Stand-Bidets
Bei der Fußbodenbefestigung des Stand-WC’s/Bidets befolgen Sie die nachstehend aufgeführte Abbildung:
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WC-Sitz Zusammenbau und Montage

Der WC-Sitz mit Deckel wird gemäß den Bildern und 
je nach der mitgelieferten Befestigung montiert.
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Montage Spüle

Erfüllen Sie die Schritte gemäß der folgenden 
Abbildung. Bearbeiten Sie die Verbindungsstellen 
zwischen der Spüle und der Wand bzw. zwischen 
der Spüle und dem Untersatz/Halbuntersatz mit 
dem Silikon (der entsprechenden ph-Neutralität und 
Schimmelschutzes) und lassen Sie es abhärten. Es 
ist empfohlen, die Spüle nach 24 Stunden nach der 
Montage / Abdichtung zu benutzen.
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Montage Einbauspüle
Bauen Sie die Spüle in der ausgewählten 
Fläche (Arbeitsplatte) ein. Dichten Sie 
die Verbindungsstellen mit dem Silikon 
(der entsprechenden ph-Neutralität und 
Schimmelschutzes.)

Montage Unterbauspüle

Befolgen Sie die Schritte der nachstehend 
aufgeführten Abbildungen. Bearbeiten Sie 
die Verbindungsstellen der Spüle mit dem 
Silikon (der entsprechenden ph-Neutralität und 
Schimmelschutzes) und lassen Sie es abhärten. Es 
ist empfohlen, die Spüle nach 24 Stunden nach der 
Montage / Abdichtung zu benutzen.

Pflegehinweis

Wischen Sie das WC-Becken, den Sitz und 
den Deckel mit einem weichen, feuchten Tuch 
ab. Verwenden Sie keine abrasiven Stoffe oder 
harten Tücher. Es ist regelmäßige Reinigung mit 
Seifenlösung empfohlen. Verwendung von starken 
Bleichmittel ist verboten. Wenn säurehaltige 
Flüssigkeit auf die Fläche tropft, bitte sofort mit dem 
weichen Tuch abwischen.  
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Инструкция по сборке и установке
Установку бачка скрытого монтажа для приставного унитаза осуществляйте, согласно 
прилагаемой к нему инструкции производителя.

Крепление подвесного унитаза
Выполните шаги, согласно приведенным иллюстрациям:
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Крепление унитаза / напольного биде к полу.
При креплении приставного унитаза/биде к полу, руководствуйтесь следующей иллюстрацией:
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Сборка и установка сидения

Установка сидения с крышкой осуществляется 
согласно рисунков, в зависимости от вида 
прилагаемого крепежа.
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Установка раковины

Следуйте шагам, обозначенным на 
нижеприведенной иллюстрации. Места 
соединения раковины со стеной и пьедесталом/
полупьедесталом обработайте силиконовым 
герметиком (обладающим свойствами ph-
нейтральности и противоплесенности) и дайте 
ему затвердеть. Пользование раковиной 
рекомендуется начинать через 24 часа после 
монтажа / герметезации
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Установка накладной раковины

Установите раковину на выбранную поверхность 
(столешницу). Места соединения обработайте 
силиконовым герметиком (обладающим свойствами ph-
нейтральности и противоплесенности).
Установка раковины, монтируемой снизу столешницы

Руководствуйтесь шагами нижеприведенной 
иллюстрации. 

Места соединения раковины со столешницей обработайте 
силиконовым герметиком (обладающим свойствами 
ph-нейтральности и противоплесенности) и дайте ему 
затвердеть. Пользование раковиной рекомендуется 
начинать через 24 часа после монтажа / герметезации.

Рекомендации по уходу за изделиями.

Протирайте унитаз, сиденье и крышку мягкой 
влажной тканью. Не используйте абразивные 
вещества и жёсткие ткани. Рекомендуется 
регулярное мытьё мыльным раствором, 
запрещается использование сильных 
отбеливающих средств. В случае попадания на 
поверхность изделия жидкостей, содержащих 
кислоту, их следует незамедлительно удалить 
мягкой тканью.  
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Інструкція зі зборки й установлення
Установлення бачка схованого монтажу для приставного унітаза здійснюйте, відповідно 
прикладеній до нього інструкції виробника.

Кріплення підвісного унітаза
Виконайте кроки, згідно з приведеними ілюстраціями:
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Кріплення унітаза / біде що крiпиться на пiдлогу до підлоги.
При кріпленні приставного унітаза/біде до підлоги, керуйтеся наступною ілюстрацією:
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Зборка й установлення сидіння

Установлення сидіння із кришкою здійснюється 
згідно малюнків, залежно від типу прикладеного 
кріплення.
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Установлення раковини

Додержуйтеся кроків, позначених на нижченаведеній 
ілюстрації. Місця з'єднання раковини зі стіною й 
п'єдесталом/напівп'єдесталом обробіть силіконовим 
герметиком (що має властивости ph-нейтральності 
й противоплесенности) і дайте йому затвердіти. 
Користування раковиною рекомендується починати 
через 24 години після монтажу / герметизації.
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Установлення накладної раковини

Установіть раковину на обрану поверхню (стільницю). 
Місця з'єднання обробіть силіконовим герметиком (що має 
властивости ph- нейтральності й противоплесенности).

Установлення раковини, що монтується знизу 
стільниці

Керуйтеся кроками нижчеподаної ілюстрації. Місця 
з'єднання раковини зі стільницею обробіть силіконовим 
герметиком (що має властивости ph- нейтральності 
й противоплесенности) і дайте йому затвердіти. 
Користування раковиною рекомендується починати через 
24 години після монтажу / герметизації.

Рекомендації з догляду за виробами.

Протирайте унітаз, сидіння й кришку м'якою 
вологою тканиною. Не використовуйте 
абразивні речовини й цупкі тканини. 
Рекомендується регулярне миття мильним 
розчином, забороняється використання сильних 
вiдбiлюючих засобів. У випадку влучення на 
поверхню виробу рідин, що містять кислоту, їх 
слід негайно видалити м'якою тканиною.  
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Instrukcja montażu i instalacji
Montaż zbiornika podtynkowego do sedesu stojącego wykonać zgodnie z dołączoną instrukcją 
producenta.

Mocowanie sedesu wiszącego
Wykonać kroki zgodnie z rysunkami:

 

1

3

2

4

Mocowanie sedesu/bidetu stojącego
Mocowanie sedesu/bidetu stojącego do podłogi wykonać zgodnie z następującym rysunkiem:
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Montaż i instalacja deski sedesowej

Montaż deski z pokrywą wykonać zgodnie 
z rysunkami w zależności od załączonego 
mocowania.
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Instalacja umywalki

Postępuj według rysunku zamieszczonego poniżej. Na 
miejsca połączenia umywalki ze ścianą i podestem/pół-
podestem nałożyć hermetyk sylikonowy (PH-neutralne, 
antypleśniowy) i pozostawić do stwardnienia. Korzystać 
z umywalki zaleca się po 24 godzinach po instalacji/
hermetyzacji.
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Instalacja umywalki nakładanej

Ustawić umywalkę na wybraną powierzchnię (blat). Na miejsca 
połączenia nałożyć hermetyk sylikonowy (PH-neutralne, 
antypleśniowy).

Instalacja umywalki, ustawianej spod blatu

Postępuj według rysunku zamieszczonego poniżej. Na miejsca 
połączenia umywalki ze ścianą i podestem/pół-podestem 
nałożyć hermetyk sylikonowy (PH-neutralne , antypleśniowy) i 
pozostawić do stwardnienia. Korzystać z umywalki zaleca się 
po 24 godzinach po instalacji/hermetyzacji.

Zalecenia odnośnie pielęgnacji wyrobów

Wycierać sedes, deskę i pokrywę miękką wilgotną 
tkaniną. Nie używać środki ścierne i tkaniny 
twarde. Zalecane jest regularne mycie roztworem 
mydlanym, zabrania się używania silnych 
środków wybielających. W przypadku trafienia na 
powierzchnię wyrobu płynów zawierających kwas 
należy ich niezwłocznie usunąć miękką tkaniną.
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Návod k montáži a instalaci
Instalace nádržky utajené montáže pro přídavnou klozetovou mísu uskutečňovat podle 
přikládaného k ní návodu výrobce. 

Upevnění závěsné klozetové mísy
Výkonat kroky podle přikládaných obrázků:
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Upevnění klozetové mísy/podlahového bidetu k podlaze. 
V případě upevnění přídavné klozetové mísy/bidetu k podlaze je nutné použit následující návod:
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Sestavení a ustavení sedadla 

Instalace sedadla s víkem se uskuteňuje podle 
obrázků v záležnosti na druhu přikládaného 
upevnění. 
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Instalace výlevky 

Sledovat kroky označené na uvedené ilustrace. Místa 
spojení výlevky se stěnou a rozšířeným základem/
polozákladem zpracovat silikonovým hermetíkem 
(majícím vlastnosti pH-neutrality a odolnosti proti plísni) 
a nechat ztvrdnout. Použití výlevky se doporučuje za 24 
hodin po montáži/utěsnění. 
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Instalování naložené výlevky 

Instalovat výlevku na vybrané ploše  (stolní desce). Místa 
spojení zpracovat silikonovým hermetíkem (majícím vlastnosti 
pH-neutrality a odolnosti proti plísni).

Instalování výlvky montované pod stolní deskou

Řídit se kroky uvedené níže ilustrace. Místa spojení výlevky 
se stolní deskou zpracovat silikonovým hermetíkem (majícím 
vlastnosti pH-neutrality a odolnosti proti plísni) a nechat 
ztvrdnout. Použití výlevky se doporučuje za 24 hodin po 
montáži/utěsnění. 

Doporučení k obsluze výrobků.

Utírat klozetovou mísu, sedadlo a víko měkkou 
vlhkou tkaninou. Nepouživat brusné látky a drsné 
tkaniny. Doporučuje se mýtí mydlovým roztokem, 
zakázuje se použití sílných bílicích prostředků. 
V případě zasážení povrchu výrobku kapalinou, 
obsahující kyseliny, je nutné okamžitě jí odstranit 
měkkým hadříkem.   
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Surinkimo ir įrengimo instrukcija
Pristatomo unitazo paslėpto montavimo bakelio įrengimą atlikite pagal pridedamą  prie jo 
gamintojo instrukciją.

Pakabinamo unitazo tvirtinimas
Atlikite žingsnius pagal pateiktas iliustracijas:
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Tvirtinimas unitazo / grindinio bide prie grindų.
Tvirtinant pristatomąjį unitazą / bide prie grindų, vadovaukites sekančia iliustracija:

1

3

2

4

5



40 41

Surinkimas ir įrengimas sėdynės

Įrengimas sėdynės su dangčiu atliekamas pagal 
piešinius, priklausomai nuo pridedamos rūšies 
tvirtinimo detalių.
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Kriauklės įrengimas

Atlikite pagal žingsnius, pažymėtus žemiau 
pavaizduotoje iliustracijoje. Kriauklės sujungimo 
vietas su siena ir pjedestalu / pusiau pjedestalu 
apdorokite silikoniniu hermetiku (su pH-neutrališkumo 
ir priešpelėsinėmis savybėmis) ir duokite jam sukietėti. 
Naudotis kriaukle rekomenduojama pradėti po montažo 
/ hermetizacijos praėjus 24 valandoms.
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Uždėtinės kriauklės įrengimas

Pastatykite kriauklę ant pasirinkto paviršiaus (stalviršio).  
Sujungimo vietas  apdorokite silikoniniu hermetiku (su pH-
neutrališkumo ir priešpelėsinėmis savybėmis).

Įrengimas kriauklės, montuojamos   
stalviršio apačioje 

Vadovaukites žingsniais žemiau pavaizduotoje iliustracijoje. 
Kriauklės sujungimo vietas su stalviršiumi apdorokite 
silikoniniu hermetiku (su pH-neutrališkumo ir priešpelėsinėmis 
savybėmis) ir duokite jam sukietėti. Naudotis kriaukle 
rekomenduojama pradėti po montažo / hermetizacijos praėjus 
24 valandoms.

Gaminių priežiūros rekomendacijos

Šluostikite unitazą, sėdynę ir dangtį drėgnu minkštu 
audiniu. Nenaudokite abrazivinių medžiagų ir kietų 
audinių. Rekomenduojama reguliariai plauti muilo 
skiediniu, draudžiama naudoti stiprias balinančias 
priemones. Patekus skysčiams, turintiems rūgštį, 
ant gaminio paviršiaus, neatidėliotinai pašalinti juos 
minkštu audiniu.
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Құрастыру мен орнату бойынша нұсқаулық
Қондырмалы унитаздың жасырын құрастырылмалы бачогын өндірушінің оған қоса 
берілген нұсқаулығына сәйкес орнатыңыз.

Аспалы унитазды бекіту
Келтірілген суреттерге сәйкес қадамдарды орындаңыз:
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Унитазды / едендік бидені еденге бекіту.
Қондырмалы унитазды/бидені еденге бекіткен кезде, төмендегі суретке қараңыз:

1

3

2

4

5

Отырғышты жинақтау және орнату 

Отырғышы мен қақпағын орнату қоса берілетін 
бекіткіш материалдарға қарай, суретке сәйкес 
жүзеге асырылады.
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Раковинаны орнату

Төменде келтірілген сурттерде көрсетілген 
қадамдарды орындаңыз. Раковинаның қабырғамен 
және тіреутабанмен/жартылай тіреутабанмен 
қосылатын жерлерін силикон герметикпен (ph-
бейтараптық және зеңге қарсы сипаттары бар) 
желімдеңіз де, қатайғанша күтіңіз. Раковинаны 
құрастырғаннан / тұмшалап желімдегеннен кейін 24 
сағатттан кейін пайдалана бастауға болады
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Қондырма раковинаны орнату

Раковинаны таңдалған беткі қабатқа (үстел бетіне) 
орнатыңыз. Қосылатын жерлерін силикон герметикпен (ph-
бейтараптық және зеңге қарсы сипаттары бар) желімдеңіз.

Үстел бетінің астына құрастырылатын 
раковинаны орнату

Төменде келтірілген сурттердегі қадамдарды орындаңыз. 
Раковинаның үстел бетімен қосылатын жерлерін силикон 
герметикпен (ph-бейтараптық және зеңге қарсы сипаттары 
бар) желімдеңіз де, қатайғанша күтіңіз. Раковинаны 
құрастырғаннан / тұмшалап желімдегеннен кейін 24 
сағатттан кейін пайдалана бастауға болады

Бұйымдарды күтіп ұстау  
туралы кеңестер

Унитазды, отырғыш пен қақпағын жұмсақ дымқыл 
шүберекпен сүртіңіз. Түрпілі заттар мен қатты 
маталарды қолданбаңыз. Сабын ерітіндісімен 
үнемі жуып отыру ұсынылады, күшті ағартқыш 
құралдарды пайдалануға тыйым салынады. 
Бұйымның беткі қабатына құрамында қышқыл 
бар сұйықтықтар тиген жағдайда, дереу жұмсақ 
шүберекпен сүртіп кетіру қажет.  
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装配与安装须知     
入墙马桶冲洗器的安装必须按照其附上的生产者说明书要求完成。
悬挂式马桶 的固定安装 
请完成下列图片规定的步骤：

 
1
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如何将入墙马桶/ 落地式坐浴盆固定在地上
入墙马桶/ 落地式坐浴盆固定到地上时，请遵照以下图片
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马桶坐的装配与安装
要求按照以下图片进行马桶坐和马桶
盖的安装，具体方式取决于紧固件的
种类。
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面盆安装
请遵照以下图片规定的步骤次序。将面盆
与墙，台坐/半台坐的连接点用硅酮密封
胶加工（该硅酮密封胶应有ph中性和防霉
菌性能），等到硅酮密封胶变硬。建议面
盆安装/密封完成24小时后，才开始使用
面盆。
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台上盆安装
将面盆安装在台面上。将面盆与墙，台坐/半台
坐的连接点用硅酮密封胶加工（该硅酮密封胶应
有ph中性和防霉菌性能）

台下盆的安装
请遵照以下图片规定的步骤次序。将面盆与墙，
台坐/半台坐的连接点用硅酮密封胶加工（该硅
酮密封胶应有ph中性和防霉菌性能），等到硅
酮密封胶变硬。建议面盆安装/密封完成24小时
后，才开始使用面盆。

维护产品的建议

建议用软湿抹布擦马桶、冲洗器、马桶
坐和马桶盖。不能使用研磨材料和硬抹
布。  建议定期用肥皂溶液洗涤，禁止
使用侵蚀性漂白剂。若产品表面上出现
含酸的溶液，要求立即用软抹布擦掉。  


