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FI Takuu
Tuotteella on takuu, joka on kirjattu tuotteen myyntihetkellä voimassa olevaan IDO Kylpyhuone Oy:n painettuun hinnastoon.

Ohje reklamaation hoitoon
Tuote on valmistettu tarkkojen laatuvaatimusten mukaisesti. Jos tuotteessa kuitenkin ilmenee vikaa, pyydämme ottamaan reklamaation 
hoitamiseksi ensisijaisesti yhteyttä tuotteen myyneeseen liikkeeseen. Reklamaation hoidon helpottamiseksi kannattaa selvittää esim. laskusta 
tuotteen mallinumero, ostopäivämäärä sekä myös ilmoittaa numerosarjat laatumerkistä, joka löytyy WC:n vasemmalta puolelta.
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BRUK

Dubbelspolning 
Seven D WCn är ekonomisk och miljövänlig. WC-stolen har 2 spolalternativ. Stor spolning fungerar med ca. 4 liter och 
liten spolning med ca. 2,5 liter.

  
  Seven D WC:n är på fabrik inställd för 4 och 2,5 liters spolvattenmängder.

Enkelspolning 
Denna Seven D WC har ett spolalternativ. Spolningen fungerar med ca. 4 liter. Om WC-stolen används i offentligasanitets-
utrymmen, bör spolningen ställas in på 6 liter.Spolning med 4 liter är godkänd för bostadsbruk. Om WC-stolen används i 
offentliga sanitetsutrymmen, bör den stora spolningen ställas in på 6 liter. 

  Seven D WC:n är på fabrik inställd för 4 liters spolvattenmäng.

SKÖTSELRÅD FÖR SANITETSPORSLIN

Vad är sanitetsporslin?
IDO har över 100 års erfarenhet av porslinstillverkning. Vid tillverkningen beaktas både kunden och miljön.Sanitetsporslin 
tillverkas av naturmaterial: lera, kaolin, fältspat och kvarts. Produkterna bränns i en temperatur på över 1200°C. Denna 
höga bränntemperatur resulterar i ett tätsintrat porslin med en glatt och hygienisk yta.

Skötselråd
Den hårda och glatta ytan är lätt att hålla ren. Vi rekommenderar att man regelbundet rengör WC:n med borste. För rengö-
ringrekommenderars vanliga rengöringsmedel med ett pH-värde under 10. Om smuts fastnat på skålens väggar bör skålen 
rengöras omedelbart. WC-rengöringsmedel eller universalrengöringsmedelrekommenderas. Efter spolningen sker vanligtvis 
en kort efterrinning längs WC-stolens bakvägg. För att undvika att vattnets mineraler fastnar påskålens inner-väggar rekom-
menderas ett surt rengöringsmedel (pH-värde 1-3). Om WC:n läcker kontinuerligt är det skäl att anlitaen yrkeskunnig 
VVS-installatör.

Om porslinsytan är kraftigt nedsmutsad och vanliga sanitetsrengöringsmedel inte ger önskat resultat rekommenderas 
rengöring med ättiks- eller citronsyralösning. Då man använder dessa medel bör följande beaktas:

 volym är1,5-2,0 l beroende på modell)

Vi rekommenderar ej att rengöringsmedel och andra kemikalier doseras i spolcisternen då dessa kan skada plastdelarna. 
I hus som står ouppvärmda vintertid bör WC-stolens spolcistern tömmas och torkas torr. Häll 3 - 4 dl frostskyddsmedel ivat-
tenlåset. Täck vattenlåset med matolja eller plastfolie för att förhindra avdunstning.

Byte av dofttablett 
I Seven D WC-stolar kan man använda en dofttablett som sätts in i öppningen under spolknappen enligt bilderna 24-25.
Tabletten ärslut när spolvattnet blir ofärgat.Använd endast originaltabletter med      -logo och följ anvisningarna i 
tablettförpackningen.
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SERVICE 

Demontering av spolknapp och kåpa
Slut vattenavstängningsventilen. Demontera komplett spolknapp och kåpa enligt bilderna 1 -5. 
Justering av spolvattenmängd
Före justering av spolvattenmängd bör spolknapp och cisternkåpa demonteras enligt anvisning (bilderna 1 - 5).
Liten spolning
Lösgör bryggan med bräddavlopp enligt bild 6 och 7. Justera spolmängden genom att justera flottören neråt för större 
spolvattenmängd och uppåt för mindre. Se bild 9. Översta läget motsvarar 2,5 liter och följande lägen 3, 4 och 5 liter.
Stor spolning samt enkelspolning
För justering av stora spolvattenmängden, demontera stativet genom att vrida detta medsols och sedan lyfta rakt upp, 
enligt bild 8. 
Justera spolvattenmängden genom att skjuta yttre flottören nedåt för större spolvattenmängd och uppåt för mindre. Se bild 9. 
Spolvolymen kan ställas in efter markeringar på flottörstången. Spolvattenmängden är justerbar mellan 3 och 8 liter.
Byte av bottenventiltätning
Bilden 10. 
Demontering av påfyllningsventil
Bilder 11-13. 
Montering av spolknapp och kåpa
Montering av cisternkåpa och tryckknapp sker i omvänd ordning. OBS! Spänn blåa bulten i bild 2 endast så mycket att tryck-
knappen och kransen hålls på plats. Ifall bulten spänns för mycket kan spolventilen börja läcka (Kontrollera!) och bulten bör 
då öppnas litet.

MONTERING AV WC
Vid montering av WC-stolen bör installationsbestämmelser för våtrummens golv- och väggenomföringar iakttas. Därtill 
rekommenderas att en VVS-yrkesinstallatör anlitas

WC-stolens montering på golv: rekommendationer

Vattenanslutning
WC-stolen är kopplad för anslutning på höger sida. Stolen kan också anslutas på vänster sida. 
För att byta vattenanslutning från höger till vänster, gör så här:
Montera bort cisternkåpan enligt bilderna 1-5. Drag ner avstängningsventilen från sitt transportläge och drag slangen ut 
frånskåran. 
Därefter flytta den till vänster sida och montera i skåran. Montera på kåpan igen. 

Fastsättning med skruvar WC -10, -11, -12, -13
Fastsättning med skruvar är ett traditionellt sätt att montera WC-stolen. Genom en omsorgsfull montering är det också 
med denna fastsättningsmetod möjligt att eliminera fuktrisker, t.ex. i badrum där man ofta tvättar golvet. 

Gör så här:
Lyft WC-stolen på sin rätta plats. Sätt fästholkarna i hålen på WC-foten och märk upp platsen för skruvhålen i golvet med 
en blyertspenna. Håll pennan i så upprätt ställning som holken tillåter. Lyft bort WC-stolen och borra upp skruvhålen med 
8 mm:s borr till djupet 80 mm (WC -10 och -11) och 60 mm (WC -12 och -13) i en sned vinkel. Se bilderna 14-16

Rengör hålen och fyll dem med elastisk mögelresistent silikonmassa. Pressa därefter skruvpropparna in i hålen och jämna 
ut massan runt proppens fläns. Lyft WC-stolen på sin plats. Skruvholkarna tätas också med silikonmassa, monteras och 
skruvarna skruvas fast. Tryck in täck¬propparna så de tätar mot porslinsytan. Se bilderna 15-16. 
Foga runt foten på WC-stolen med elastisk mögelresistent silikonmassa, som hindrar vatten och smuts att tränga in under 
foteni golvkon¬struktionen. Jämna ut massan kring foten och avlägsna överflödig massa med en rektangulär gummispatel. 
Se bild 19.
WC -10 och -12 fastsätt och täta täckluckan. Se bild 19.

Fastsättning med fästbygel WC -14
Se bilderna 22-29.

Montering WC-15
Se sidorna 28-29.

Fastsättning med elastisk limmassa
WC-stolen skall fästas med endamålet lämplig elastisk limmassa om golvet är belagt med kakel. Denna fastsättningsmetod 
rekommenderas ej om golvet är lagt med plastmatta.

En säker limning kräver rengjorda kontaktytor. Placera WC-stolen på sin rätta plats. Märk ut fotens plats med en blyertspenna. 
Lyft bort WC-stolen och applicera fogmassa under foten. Lyft WC-stolen på sin plats och tryck ner den. Stryk bort överflödig 
massa och foga runt foten med mögelresistent silikon. Avlägsna överflödig silikon. WC -10, -11, -12 ja -13 se bilderna 17-19. 
WC -14 se bilderna se bilderna 30-32.

Fastsättning med cement rekommenderas inte. 

Golvgenomföring
Vid golvgenomföring beaktas respektive länders bestämmelser för våtutrymmets golv- och väggenomföringar. 


