
Installationsguide för
RenaRumpor’s Bidé.

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



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 T-kopplingen 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 T-kopplingen 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 T-kopplingen ej passa.

4. Har du en passande sits?
Det är viktigt att din existerande sits fästs till toalettstolen ordentligt. Om din
nuvarande sits inte gör detta rekommenderar vi att uppgradera till en bättre sits, annars
blir montering av denna Bidé omöjligt. Vi rekommenderar vår egen mjukstängande
toalettsits som du når via denna länk: //bit.ly/toasitsen.



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
T-kopplingens och toalettstolens
han-anslutningar. Linda tejpen i
gängornas riktning, i detta fall
medurs. Totalt tejpar du tre gängor.

6. Placera den stora
gummipackningen åt rätt håll i
botten på T-kopplingens
hon-anslutning.



7. Skruva fast T-kopplingen till
både inkommande vatten och
toalettstolen. Använd skiftnyckeln
för att dra åt hårdare, inte mycket
hårdare än du kan med fingrarna.
Vinkla T-kopplingens bas åt det håll
du vill slangen skall gå till
bidésitsen.

8. Skruva fast rätt ände av
slangen till T-kopplingens
mindre anslutning. Dra denna
lika hårt som tidigare
kopplingar, ej för hårt.

9. Skruva loss och lyft bort din
toalettsits från toalettstolen.

10. Tejpa kring gängorna på
vattenanslutningen för bidén.

11. Fäst först anti-glid gummit
kring fästena på bidén. Placera sedan
bidén så att hålen på brickorna
överlappar med hålen i toalettstolen
som används för att fästa
toalettsitsen.



12. Sätt tillbaka toalettsitsen
samtidigt som du för
monteringsskruvarna genom
brickorna.

13. Passa in bidésitsen under tiden
som du skruvar åt toalettsitsen.

14. Skruva fast slangen på
bidésitsens vattenanslutning, var
extra försiktig att du inte skadar
bidésitsen genom att bryta eller dra
för hårt.

15. Sätt på vattenförsörjningen till
toalettstolen igen.

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

17. Skär av synlig gängtejp om det
behövs.

18. Njut av din nya bidé!

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


