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                        Návod na pripojenie a používanie Šetrič vody toalety 
 
 Vážený zákazník, obdržali ste skompletizované zariadenie na šetrenie pitnej vody pri 
splachovaní toalety. Je potrebné urobiť tri jednoduché úkony, aby bolo zariadenie 
prevádzky schopné. 
 
Prvý úkon – viď obrázok č. 1 
- do odpadovej trúbky z umývadlového sifóna je potrebné vmontovať HT odbočku, 
tzv. T kus. Najpoužívanejšou je odpadová trubka PVC o priemere 40 mm, výnimočne 
sa však používa  aj odpadová trubka o priemere 30 mm. Na našom trhu sú bežne 
používané 2 druhy odpadových umývadlových sifónov a) sifón umývadlový, b) sifón 
priestorovo úsporný, tzv. trubkový.   Ak máte vyriešený odpad inak, resp. tak, že by 
sa HT odbočka nedala vmontovať, neváhajte a sifón si vymeňte, alebo si dajte  
vymeniť. Cena bežne používaných sa pohybuje na úrovni max. 7 eur. 
 

 
     
Podstata pripojenia je pri každom rovnaká. Odpadová trubka ktorá ide zo sifóna do 
steny sa preruší a odborne sa nasadí T kus, ktorý je súčasťou dodávky.   V mieste 
rezu, resp. pílenia je potrebné hrany trúbky očistiť a trošku naolejovať, aby sa T kus 
ľahšie vsunul do trúbky. 
 Premyslieť, (radšej 2 x) zmerať, odrezať, začistiť,nasunúť. Hotovo!  
Rez sa dá hravo urobiť pílkou na železo, alebo aj iba samotným plátkom na železo. 
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Druhý úkon – viď obrázok č. 2 
 je ten, že trubičku z PVC o priemere 10 mm, (vonkajší 13 mm) ktorá privádza 
odpadovú vodu z  odpadovej nádržky do splachovača WC , je potrebné volne 
dotiahnuť k splachovacej nádržke WC a tam ju napojiť vsunutím na prechodku, ktorá 
je súčasťou technologického zariadenia Šetrič vody toalety. Každá splachovacia 
nádržka má dva otvory pre napúšťací ventil. Prechodku osadíme do volného otvoru 
nádržky WC a pripojíme trúbku pr. 10 mm. Hotovo. Pri montáži trúbky sa vyhýbame 
pravouhlým ohybom, resp. trasu volíme tak, aby ohybov bolo čo najmenej. 
V prípade, ak má niekto zabudovanú nádržku WC v stene, je potrebné urobiť drobný 
„stavebný zásah“. Vedľa splachovacieho tlačítka je potrebné urobiť otvor, aby sa 
trubka dostala do nádržky splachovača.  
 

 
 V prípade novostavby sa to dá  umne vyriešiť tým, že trubičku na vodu uložíte do 
ochrannej trúbky, napr. takej, akú používajú elektrikári a zabudujete ju priamo do 
steny, aby ju nebolo vidieť. 
 
     Možné varianty riešenia, ak je WC nádržka zabudovaná v stene a voľne stojaca : 
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Tretí úkon – viď obrázok č. 3 
je ten, že zariadenie treba napojiť do elektrickej bežnej zásuvky 230V/16A 
 

 
 
Stlačením diaľkového ovládača  sa zapne čerpadielko a  pomocou elektronicky 
riadeného časového relátka sa dopraví voda z odpadovej zbernej nádržky, do 
nádržky WC. Ďiaľkovým ovládačom je možné čerpadielko vypnúť aj pred ukončením 
časovania, resp. dopustiť vodu na nami zvolený čas. Diaľkovým ovládačom je možné 
zvoliť si aj množstvo vody, ktorým chceme spláchnuť WC. Na výber sú  až štyri 
možnosti. Veľké spláchnutie - 8 litrov, stredné – 7 litrov, malé - 6 litrov a je aj možnosť 
spláchnuť WC iba 2 litrami odpadovej vody. 

Počas celej doby používania technologického zariadenia Šetrič vody toalety je 
stávajúci prívod pitnej vody do nádržky WC zastavený. 
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