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Budowa spłuczki umożliwia podłączenie giętkiego przewodu
doprowadzającegowodęodpionuwodociągowegoz jejpra
wej lub lewejstrony.Nabocznychściankachspłuczki,blisko
górnych krawędzi są otwory. Giętki przewód montuje się
w otworzeznajdującymsiębliżejpionuwodociągowego.Drugi
otwórzaślepiasiękorkiem,najczęściejplastikowym.
Na zewnątrz, w  otworze pokrywy spłuczki, widoczny jest
uchwyt dźwigni spustowej. Podniesienie dźwigni uruchamia
mechanizmodprowadzającywodęzgromadzonąwzbiorniku.
W innychrozwiązaniachmechanizmówspustowych,dźwignię
naciskasię.
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1. Przymocowaćmiskęustępowąw ustalonymmiejscudopod
łogi,ustawićspłuczkęnauszczelce,ułożonejnawytłoczonym
profilu.

2. Pod łby śrubmontażowychpodłożyćpodkładki gumowe lub
z tworzywa,anastępnieśrubyprzełożyć(odwewnątrz)przez
otworyw dniezbiornika.

3. Ustawić spłuczkę na półcemiski ustępowej i przeprowadzić
śrubykolejnoprzezuszczelki,spłuczkęi półkę.

4. Nawystającekońceśrubzałożyćpodkładkii nakrętkimotylko
we, a  następnie dokręcić nakrętki szczelnie przytwierdzając
zbiornikdomiski.
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Montażpokrywymiskiustępowej.

1. Przeprowadzić trzpienie zawiasów  przez przygotowane
w tymceluotworyw misce.

2. Natrzpienieodspoduzałożyćplastikowepodkładkiinaich
nagwintowane końce nakręcić nakrętki motylkowe; przed
ostatecznymdokręceniemnakrętekwyregulowaćpołożenie
pokrywy;otwórpierwszejczęścipokrywypowinienbyćusy
tuowanycentralniew stosunkudomiskiustępowej.

dwuczęściowa
pokrywamiski

spłuczka

nakrętkimotylkowe

podkładki
nakrętek

otworyw półce,przezktóre
należyprzeprowadzićtrzpienie
zawiasówpokrywy

trzpie nie za wia sów
pokrywy

Wszystkiepodkładkimusząbyćwykonanez materiałuela
stycznego.Niewolnotustosowaćpodkładekmetalowych.
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Montaż giętkiego
przewodu(wężyka)
łączącego zbiornik
z  instalacją wodo
ciągową.



1. Jedenkoniecprzewodugiętkiegozałożyćnadoprowadzeniu
zimnejwodyodpionu;zapołączeniemwartozainstalować
zawórodcinający,umożliwiającyodcięciedopływuwodydo
spłuczki,bezpotrzebyodcinaniadopływuwodydo innych
odbiorników.

2. Nakrętkę(zuszczelką)znajdującąsięnadrugimkońcuprze
woduwkręcićkluczemnastawnymw otwórbocznyspłuczki;
tenkoniecgiętkiegoprzewodułączysięzpływakiem,regu
lującymnapełnianiezbiornikawodą;niektórerodzajewęży
ków(jeślisązbytdługie)możnaskrócićpiłkądometalu.

3. Zapomocąwkrętakaustawićśrubęregulującądopływwody
dospłuczkiwody,.

4. Naotworzespłuczkiułożyćpokrywęz uprzedniozainstalo
wanymw niejuchwytemdźwignispustowej.

W przypadkuawarii któregośz elementówspłuczki,przed
przystąpieniemdojegonaprawylubwymiany,należyodciąć
dopływwodydozbiornika.Kolejnośćopisanychczynności
podczasdemontażupowinnabyćodwrotna.
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Konserwacja

Ceramicznykompaktz elementamimontażowymiwykonanymi
z  tworzywa i stalinierdzewnej (śruby,nakrętki,podkładki) jest
łatwydoutrzymaniaw czystościi trwały.Wymagajednakokre
sowegousuwaniaz dna,ścianeki elementówmechanicznych
spłuczki.Copewienczasnależyrównieżsprawdzaći ewentu
alnie wymieniać zużywające się uszczelki: między miską
a spłuczkąi nadolnymzakończeniudzwonu.

Usuwanieprzyczyntypowychawarii

Wodawyciekazespłuczkipopółcemiski.
Zlokalizowaćprzecieki zaznaczyćtomiejsce.Następnieodciąć
dopływwodydozbiornika, opróżnićgoizdjąćpokrywę.Spró
bować mocniej docisnąć nakrętki na śrubach mocujących
spłuczkędopółkimiskiustępowej.Napełnićzbiorniki obserwo
wać,czywodawypływaw uprzedniozaznaczonychmiejscach.
Jeślitak,ponowniegoopróżnić,zdjąćz półkii sprawdzićjakość
znajdującej się pod nim uszczelki. Zużytą lub uszkodzoną
uszczelkęwymienićnanową.

Eksploatacja



Wodabezprzerwyspływazespłuczkidomiski.
Otworzyćpokrywęspłuczki.Sprawdzić,czypoziomwodyznajdu
jesięnawysokościotworuawaryjnegozbiornikai czywodatam
tędywypływa.Jeślitak,wyregulowaćwkrętakiemśrubęregulującą
dopływ wody: poziom wody w  zbiorniku musi znajdować się
poniżejotworuawaryjnego.
W zależnościodrodzajuzastosowanegomechanizmuw spłucz
ce,nadmiarwodymożeprzelewaćsiędomiskiwlotem(otworem
awaryjnym)w górnymkońcudzwonulubpouniesieniusiędzwo
nu–dolnymkanałemwylewowym.

Wodanieutrzymujesięw spłuczce,mimojejciągłegodopływu.
Sprawdzić położenie i  jakość uszczelki dolnego zakończenia
dzwonu.Możesięokazać,żeuszczelkajestuszkodzonai nadaje
siędowymiany,albodzwonpogwałtownympodniesieniudźwi
gniąspustową,niepowróciłnaswojemiejsce.Należygowtedy
prawidłowoustawić,wsuwając jegodolnezakończeniew otwór
wypływuwody.

Uszkodziłsiępływak.
Przyczynąuszkodzeniamożebyćmałyotwór,przezktóryz pływaka
wydostajesiępowietrze,anajegomiejscewlewasięwoda,zata
piającpływakiuniemożliwiającjegonależytąwspółpracęz dozow
nikiem.Jeśliotwórjestniewielkimożnagozakleićklejemdotwo
rzywa.Większeuszkodzeniewymagawymianypływaka.

Noweelementymiskiustępowej ispłuczki,przeznaczonedo
montażu w miejsce uszkodzonych, muszą pasować do
naprawianegourządzenia.Jegonazwaityppodanesąprzez
producentawinstrukcjimontaż,dlategonależyjązachować.

UWAGA

Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny. Szczegóło-
we zasady montażu i wykorzystania poszczególnych produktów 
określa instrukcja użytkowania. 

Leroy Merlin Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 
szkody będące następstwem wadliwego montażu lub wykorzy-
stania produktów, a w szczególności ich montażu i wykorzysta-
nia w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania.




