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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 offentliga sanitets-
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 vid leverans  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
Vanliga WC-stolar, bidér och tvättställ har en glaserad yta. Glaserade ytor är lätta att hålla rena och är beständiga mot de 
flesta kemikalier. Gör rent ofta så uppstår aldrig rengöringsproblem. Använd vanliga rengöringsmedel avsedda för porslin.

Undvik dock dessa rengöringsmedel till spolknappen utan använd här istället varmvatten och tvål samt eftertorka med trasa. 
Detta på grund av att rengöringsmedel till porslin inte är avsett för kromade detaljer/plastmaterial och kan därmed riskera 
spräcka spolknappen vid flitig användning.

Rengöringsredskap, som innehåller hårda slipmedel, såsom stålull och fibersvamp,skall inte användas. Starka syror, 
t. ex. saltsyra och svavelsyra och starka alkalier, t.ex. kaustiksoda bör inte användas. Droppande
kranar och rinnande WC-stolar bör snarast repareras.

I hus som står ouppvärmt vintertid skall WC-stolens spolcistern tömmas och torkas torr. Häll 3-4 deciliter frostskyddsvätska i 
vattenlåset och täck vattenspegeln 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 20-21.
Tabletten är slut när spolvattnet blir ofärgat.Använd endast originaltabletter med      -logo och följ anvisningarna i tablettför-
packningen.


