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Yksinkertaisesti kätevää

1. Irrota vanha istuin.

2. Irrota kiristysruuvit ja aluslevyt kiinnityspul-
teista. 

3. Akseli asennetaan WC kulhon reikiin siten, 
että akselintapin pidikkeiden 4 ruuvia ... 
  
4. ... ovat vasten WC-kulhon vesisäiliötä. Työnnä 
kiinnityspultit  WC-kulhon kannen reikiin, laita 
pultteihin  takaisin ensin nylonaluslevy, sitten 
teräsaluslevy ja lopuksi  kierrä kiristyruuvit ke-
vyesti kiinni.

5. Jos kiinnityspultit eivät sovi WC-kulhon rei-
kiin, siirrä akselitappeja löysäämällä akselitapin 
pidikkeiden ruuveja ja työntämällä tapit uuteen 
paikkaan. Kiristä lopuksi ruuvit. Jos jousi irtoaa 
akselitapin sisällä, sen voi työntää takaisin, tar-
kista vain, että jousen päät osuvat muoviosissa 
oleviin reikiin.

Olli-pesuistuimen asennus 2
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Olli-pesuistuimen osat

A. istuin

B. kansi

C. akseli

D. akselitappi (2 kpl)

E. akselin jousi (2 kpl, akselitapin 
sisällä)

F. akselitapin pidike (4 kpl)

G. kiinnityspultti (2 kpl)

H. nylonaluslevy (2 kpl)

I. teräsaluslevy (2 kpl)

J. kiristysruuvi (2 kpl)
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Kiinnityspultin pään 
paikkaa voidaan sää-
tää, jotta akseli voi-
daan asentaa oikealle 
etäisyydelle WC-kul-
hon vesisäiliöstä.

Voit laittaa paikoilleen tai irrottaa istuimen kan-
nen ja istuimen yhdessä tai erikseen silloin, kun 
ne ovat yläasennossaan. 

8. Nosta tai työnnä istuinta tai kantta kevyesti. Oh-
jaa toisella kädellä irrotusta. Älä käytä väkivaltaa.

9. Istuinta takaisin laitettaessa varmista, että akse-
lin suorat sivut ovat lähes pystysuunnassa. Jos ne 
ovat vaakasuunnassa tai taaksepäin kallistuneet, 
istuin ei mene paikoilleen.

Olli-pesuistuin on valmistettu tiiviistä ABS-muo-
vista ja se voidaan pestä laitospesukoneessa nor-
maalissa pesuohjelmassa, joka kuumentaa pesun 
hetkeksi lähes sataan asteeseen.
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Muista, akselin 
suora sivu lähes 
pystysuoraan!

6. Istuin voidaan laittaa paikoilleen tai irrottaa 
vain silloin, kun akseli on tässä asennossa.

7. Varmista, että  istuin ja kansi mahtuvat nouse-
maan yläasentoon. Työnnä akselitappi sopivalle 
etäisyydelle  vesisäiliöstä. Kiinnityspultin ja ak-
selitapin kevyt ravistelu auttaa ottamaan kaikki 
säätövarat käyttöön. Oikea paikka löytyy kokeile-
malla. Kun oikea paikka on löytynyt, kiristä ruu-
vit kunnolla. Akselia ei tarvitse enää irrottaa.
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Akselin kallistus 0 - 20 astetta


