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Asennusohje Gaius Duo 
Sähkösäätöiset, mallit 17751 ja 17751N
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Rakenne 
Kuormitustestattu staattisesti 400 kg:lle.
Vähimmäisvaatimus seinävahvikkeiden koolle 45 x 195 mm. Seinävahvikkeiden 
pitää sijaita kiinni seinälevyissä. Seinävahvikkeiden asennus piirustuksen 
mitoituksen mukaisesti.

Sähkö 
Sähkökytkentärasia piirustuksen mukaisesti jalustan keskilinjan vasemmalle 
puolelle. IP44-kytkentärasia (Kytkentärasia ei sisälly toimitukseen).
Jalusta toimitetaan sähköpistokkeella, 230V AC 10A.
Sähkösyötölle 230V AC suositellaan asennettavaksi vikavirtasuoja.

LVI 
Vesiliitäntä piirustuksen mukaisesti jalustan keskilinjan oikealle puolelle. 
Tulovesi  sulkuventtiilillä, jossa on 1/2 "ulkokierre (G15). Kierre osoittaa ylöspäin.
Viemäriputki 110 mm sijoitetaan piirustuksen mukaisesti 110 mm etäisyydelle 
seinästä ja jalustan keskilinjaan edestä katsoen.
Viemäriputken pään etäisyys valmiista lattiasta piirustuksen mukaisesti 20 mm.

Sähkö- ja vesiliitännän maksimisyvyys seinästä +50 mm. 
HUOM! 50 mm maksimisyvyyden ylittyminen estää wc- istuimen liikkeen ala-asentoon!

Keskilinja

Valmis lattia

Seinävahvikkeet
45 x 195

Jätevesiliitäntä 110 mm.
Ilman muhvia.
Sijoitus jalustan keskelle.

Vesi-
liitäntä

Se
in

ä

Sähkö-
liitäntä

Huomioi mitat!
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1 Irrota kansi ja aseta jalusta lattialle. Varo
helmassa olevan näkösuojan taittumista.

4 Kytke sähkö ja nosta jalusta korkeimpaan 
asentoon. Vain sähköalan 
ammattilainen saa suorittaa kytkennän!

2 Aseta kansi jalustan viereen.  Vedä ohjai-
men johto läpivientikumin ja sitten kuvan 
mukaan kannen ja jalustan reikien läpi. 
Aseta läpivientikumi kannen reikään. 
Asenna 25 mm peittotulppa kannen vas-
takkaisen puolen reikään. 

HUOM!  Asenna ohjain suihkuun nähden 
vastakkaiselle puolelle.

Jalusta

Kansi

3 Asenna ohjainlaatikkoon liitettävät
johdot kuvan mukaisesti. Varmista,
että ohjaimen johdon liitin on punaisen
nuolen osoittamassa asennossa.

Moottorin 
ohjaus

Ohjain

230V

Ohjain

5 Kokoa 1. kiinnike viemäriputken ympärille, 
huomioi korvakkeet, kiristä.
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 9  Aseta vesisäiliö kuvan osoittamalla 
tavalla ja asenna syöttöletku säiliöön.

10 Irroita vesisäiliön kiinnikkeet avaamaalla neljä ruuvia (ks. Oikea kuva, punaiset nuolet). Aseta vesi-
säiliö ja asenna putkikäyrä säiliön alle (ks. Vasen kuva, sininen nuoli). Huom! Varmista, että putki-
käyrä on kiinnittyneenä säiliön pohjaan. Asenna vesisäiliön kiinnikkeet takaisin ja vesisäiliö 
kiinnikkeisiin kahdella säiliöpidikkeellä (ks. Oikea kuva, siniset nuolet). 

7 Liitä haitariputken yläpää runkokiinnikkeisiin.

8 Liitä tulovesiletku seinään. Aseta letku 
kaarelle oikealle (katso kuva) ja kiinnitä
letkuohjaimiin. Ylemmän letkuohjaimen
pitää sijaita 60 cm etäisyydellä veden 
seinäliitännästä. Letkun on tällöin 
taivuttava letku-
ohjaimista eteen-
päin kuvan osoit-
tamalla tavalla. 

HUOM! Varmista, 
että letku on 
mahdollisimman 
vähän kierteellä. 

6 Asenna haitariputki läpiviennistä läpi.
Asenna jalusta lattiaviemäriputken 
ympärille. Säädä ruuvattavat jalat 
tukemaan jalustaa. 
Kiinnitä jalusta 
seinään neljällä 
ruuvilla. Asenna 
haitariputki viemä-
röintiin. Liitä 2. 
kiinnike korvakkei-
siin haitariputken 
kauluksen ympä-
rille. Kiristä pannat.
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11 Testaa nuoliohjaimella nostimen virheetön toiminta ajamalla se ylä- ja ala-asentoihin. 

Huomioi, että vesiletku on asennettu oikein eikä jää liikkuvien osien väliin. 

12 Asenna 1. metallikuori ja 2. wc-istuimen kierretapit jalustaan, huomioi tappisyvyys wc-kulhon mukaan.

13 Asenna WC-istuin erillisen wc-istuimen mukana tulleen asennusohjeen mukaisesti.

14 Asenna tukikaiteet, 2x4kpl M8 x 12-kuusiokolopultit sekä valkoiset peittonastat.

15   Asenna huuhtelupainike. Katso huuhtelupainikepakkauksessa olevat erilliset asennusohjeet.




