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Bano cisterne med elektrisk motor er en cisterne med mulighed for højdejustering 
af toilettet. Cisternen bruges sammen med Bano drejbart toilet. Cisternen kan 
højdejusteres 200 mm ved hjælp af den elektriske motor. Den elektriske 
hæve/sænke-funktion betjenes enkelt fra et integreret panel som er i begge 
toilettets støttehåndtag.

Teknisk information

Advarsel

5920-BVT Bano drejbart toilet
Højdejusterbart cisterne

Der kan bruges almindeligt mildt rengøringsmiddel til rengøring. Brug en blød klud eller svamp sammen med
et mildt rengøringsmiddel. Skyl med vand og tør af med en fugtig klud.Rengøringsmidler som indeholder 
alkohol og bruges i lægemiddelindustrien, er OK.Andet vedligehold af bevægelige del er ikke nødvendig, 
men Bano anbefaler regelmæssig brug afhøjdejusteringen.

Strømforsyning: U In: 230V AC/50Hz, I In: max. 3,9A, U Out: 24V DC, max. 120 VA IPX6
Tilslutning af strøm: Vægmonteret koblingsboks min IP44. 
OBS. placeringen af koblingsboks skal placeres udenfor EL-område 2. Tilslutningen udføres af en elektriker.
Tilkobling vand: 1/2’’ Tilkobling udføres af VVS fagkyndig person.

Maks vægt statisk belastning støttehåndtag: 250kg
Maks vægt statisk belastning toilet: 500kg
Maks vægt ved højdejustering: 300kg (Reduceret  hastighed må forventes).
Løftehastighed: 12mm/s
Vandmængde cisterne: 3/6 liter justerbar til 4,5/7 liter

Rengøring og vedligehold

Brug aldrig skuremidler eller rengøringsmidler som indeholder stærke kemikalier, skurepulver, klor, syrer,
metanol, sprit, terpentin eller lynol.

Affaldshåndtering og genanvendelse
Produktet kan genanvendes. Elektriske komponenter kan let afmonteres og leveres til genanvendelse i
overensstemmelse med myndighedskrav.

Fejlmelding: Hvis cisternens elektriske højdejusteringsfunktion ikke virker, skal cisternens nulstillings funktion 
aktiveres. Hold betjeningspanelets knap for ’ned’ inde i 10 sekunder. Cisternen vil derpå begynde at gå ned 
som en del af dens reset funktion. Når cisternen er i laveste position er cisternens styringssystem nulstillet 
og vil nu fungere som normalt. Hvis ovenstående fremgangsmåde ikke virker, bedes du kontakte din 
nærmeste Bano afdeling for vejledning og assistance.

Materialespecifikation

Hovedramme: Korrosionsbehandlet stål, EL galvaniseret
Afskærmningsdæksel: ABS/ PMMA plast i farvekode RAL 9016 (standard).

Produktinformation



5920-BVT Bano drejbart toilet
Bano drejbart toilet

Produktet er fremstillet i porcelæn og kræver minimal vedligeholdelse. Anvend en blød klud eller en svamp 
sammen med et mildt rengøringsmiddel. Hvis du vil have en skinnende overflade, kan du anvende vinduesrens.  
Genstridige pletter fra hårdt eller rustholdigt vand kan ofte fjernes med pletfjerner, men sørg for at produktet 
skylles grundigt efter rengøring. Regelmæssig rengøring er desuden med til at beskytte produktets overflade 
mod vandpletter. Når tiden er moden til det, kan du friske overfladens udseende op med et poleremiddel.

Vedligeholdelse toiletskål

Anvend aldrig skuremidler eller rengøringsmidler, som indeholder skrappe kemikalier. Du skal også undgå at 
hælde varmt vand eller placere meget varme genstande på overfladen. Den højeste sikre temperatur er 
80˚C (standardtemperaturen på varmt vand fra hanen er kun 60 ˚C). Hvis du bruger en elkedel, er det meget 
vigtigt, at du undlader at hælde varmt vand på produktet.

Tak, fordi du tager dig tid til at læse disse anvisninger grundigt igennem – det er en god investering!

Advarsel

Støttehåndtag: Integralskum med polyuretanlak
Ryglæn: Integralskum med polyuretanlak
Toiletsæde: ABS/ PMMA plast
Toiletskål: Glaseret porcelæn

Ved rengøring kan der anvendes almindelige rengøringsmidler. Anvend en blød klud eller en svamp sammen 
med et mildt rengøringsmiddel. Gør objektet vådt, og tør af med en fugtig klud. Skurepulver og ståluld bør ikke 
anvendes, da det ødelægger finishen. Rengøringsmidler, som indeholder alkohol og anvendes i 
lægemiddelindustrien, kan bruges.

Ved rengøring kan der anvendes almindelige rengøringsmidler. Anvend en blød klud eller en svamp sammen 
med et mildt rengøringsmiddel. Gør objektet vådt, og tør af med en fugtig klud. Skurepulver og ståluld bør 
ikke anvendes, da det ødelægger finishen. Rengøringsmidler, som indeholder alkohol og anvendes i 
lægemiddelindustrien, kan bruges.

Materialespecifikation

Vedligeholdelse støttehåndtag og ryglæn

Vedligeholdelse toiletsæde 

Bruk aldri skuremidler eller rengjøringsmidler som inneholder sterke kjemikalier. Syrer, metanol, rødsprit, 
white-spirit og lynol skal ikke brukes.

Advarsel

Produktinformation
Toiletsædet drejes enkelt ved hjælp af en udløsermekanisme 
integreret i toilettets støttehåndtag. Støttehåndtaget kan hæves 
og sænkes. Rygstøtten og toiletsædet kan enkelt fjernes i 
forbindelse med rengøring.


