
Installationsguide för
RenaRumpor’s Bidé-dusch.

En steg för steg guide som hjälper dig montera
din nya bidé-dusch.



Innan du börjar
Även om du är redo att börja använda din nya bidé finns ett par viktiga saker att
kontrollera för att undvika hinder längre fram i processen.

1. Har du rätt verktyg?
Vårt kit innehåller allt material som krävs för din installation, du kan dock komma att
behöva en skiftnyckel för att dra åt vattenanslutningarna.

2. Kan du stänga av kallvattenledningen fram till din toalettstol?
För att kunna montera ventilen som ingår i kittet behöver vattenförsörjningen till din
toalettstol delas, för detta krävs att vattnet fram till toalettstolen stängs av. Denna

avstängning finns nästan alltid någonstans i din
bostad. Vissa toalettstolar har en
avstängningsventil vid anslutningen till
toalettstolen, du kan använda denna om det
finns möjlighet att montera ventilen efter
avstängningen.

3. Har du rätt dimensioner på toalettanslutningen?
Som standard i Sverige används en ½” anslutning för kallvattnet till toalettstolar.
Kontrollera att detta stämmer för din toalettstol annars kommer ventilen ej passa.



Installation
1. Stäng av vattenförsörjningen
till toalettstolen.

2. Kontrollera att vattnet är
avstängt genom att spola toaletten,
om den inte fylls är vattnet avstängt.

3. Skruva loss den existerande
vattenanslutningen till toalettstolen.
Var beredd på att lite vatten kommer
ut från toalettens sida.

4. Gör rent gängorna på
inkommande vatten och toalettstolen.

5. Linda på 4-6 lager gängtejp på
ventilen och toalettstolens
han-anslutningar. Linda tejpen i
gängornas riktning, i detta fall
medurs. Totalt tejpar du tre gängor.



6. Skruva fast ventilen till både
inkommande vatten och toalettstolen.
Använd skiftnyckeln för att dra åt
hårdare, inte mycket hårdare än du
kan med fingrarna. Vinkla venilens
bas åt det håll du vill slangen skall gå
till bidéduschen. Skruv fast rätt ända
av slangen till ventilens kvarvarande
anslutning. Dra denna lika hård som
tidigare kopplingar, ej för hårt.

7. Tejpa gängorna på
vattenanslutningen för munstycket
samt konstatera att gummitätningen
sitter i slangens anslutning. Skruva
ihop munstycket och slangen.

8. Montera handtags-hållaren på
valfritt sätt. Häng fästet mellan
locket i toalettstolen. För att fästa
hållaren till vägg, skruva isär hållare
och plåt. Fäst sedan endast hållare.

(Går att fästa på andra sätt med, I
detta fall med dubbelhäftande tejp)



9. Sätt på vattenförsörjningen till
toalettstolen igen.

10. Kontrollera om någon
anslutning läcker. Om detta är fallet,
dra då åt den läckande anslutningen
lite hårdare tills läckaget slutar.

11. Skär av synlig gängtejp om det
behövs.

12. Reglera trycket vid munsycket
genoma att vrida på den nya
ventilen.

13. Njut av din nya bidé!

För frågor, kontakta renarumpor@gmail.com eller direkt via renarumpor.se


