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dette medfølger til Bano cisterne
01 beskyttelsesboks til trykknap

02 skruer til montering af beskyttelsesboks til trykknap

03 Papirskabelon til udskæring

04 Polystyrendele 

05 trykknap

06 system til vægophæng af cisterne (skyllerør og afløbsrør)

07 topbeslag til cisterne

08 Monteringsanvisning sanicontrol

09 Monteringsanvisning bano cisterne

10 beskyttelse til cisterneben

11 bolte til fastgørelse af cisterne

12 selvborende skruer til fastgørelse af pladen til cisternen

13 1/2’’ stophane

14 gevindbolte til toilet

15 blendelåg til afløbsrør

16 blendelåg til skyllerør

17  Pakning til afløb
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1 montering af cisterne
1a. rammen justeres til korrekt højde: 1 meter fra 
det færdige gulv til 1-meter mærket på rammen og 
tjekkes for vater. benene kan højdejusteres.  
Husk at efterstramme skruer til højdejustering.  
(se billede 1a).

1B. rammen fastgøres med beslag (6 stk.). 
se billede på side 17. rammen justeres, så den er 
mindst 19 cm fra væggen til den yderste kant af 
rammen, tjekkes for vater og fastgøres med de 
medfølgende skruer. bindingsværk til fastgørelse af 
rammen skal være konstrueret med minimum 
45x95 konstruktionsarbejde. Hvis man bruger alle  
6 fastgørelsespunkter, behøver man ikke at montere 
på gulvet. (se billede 1b)

2 montering af fleksiBelt afløB til 
110mm afløBsrør
2a. Montering med medfølgende beslag og 
gumminippel.  
tryk rør med gumminippel ned i afløbsrøret. brug de 
medfølgende beslag og fastgør det fleksible afløbsrør 
på rammen, for at forhindre den i at blive trukket ud 
af røret ved højdejustering. det forudsættes at 
afløbsrøret er 110 mm. (se billede 2a). 

2B. Montering med jetkobling (medfølger ikke). det 
er vigtigt at dette er en jetkobling med 2 skruer. For 
eksempel Joti. Hvis afløbet kommer op gennem 
gulvet, så sørg for at der er 30mm med rør over 
gulvet, så det kan forbindes til jetkobling. Montér 
jetkoblingen på rørene, der kommer op fra gulvet, og 
før det fleksible afløbsrør ind i jetkoblingen, stram 
derefter begge møtrikker på jetkoblingen. det 
forudsættes at afløbsrøret er 110 mm. (se billede 
2b).

2c. Montering med afløb fra siden.  
Montér det fleksible afløbsrør med beslag til væggen, 
for at forhindre at røret flytter sig eller kommer løs, 
når toilettet justeres i højden. brug evt. jetkobling 
med 2 skruer. (se billede 2C).

3 vandtilslutning
3a. røret føres ind gennem skabsmuffen 
(skabsmuffe medfølger ikke) (se billede 3a).

3B. tilslut den medfølgende ½” stophane, sørg for 
at den er lukket. Forbind derefter stophane og 
cisterne sammen med den medfølgende fleksible 
ledning, og sørg for den lægger i en pæn bue, og at 
der ikke er nogle knæk i den. (se billede 3b).

3c. Montér beskyttelsesboks med de 4  
medfølgende skruer og placér det medfølgende låg. 
(se billede 3C).

4 facadeBeklÆdning af cisterne
4a. brug den medfølgende papirskabelon til 
udskæring af plade foran cisternen. Kan monteres 
med medfølgende selvborende skruer direkte ind i 
rammen. sørg for at møtrikkerne til kummen har fri 
vandring.

4B. Montering af polystyrendele. de ledsagende 
polystyrendele skal være indsat i åbningerne i 
beklædningspladen for at undgå tilsmudsning af 
udstansninger. (se billede 4b). bemærk! det er 
vigtigt, at der lægges fliser helt ind til polystyrende-
lene.
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5 montering af kumme
5a. gevindbolte. 
efter flisebelægning/belægning monteres gevindbol-
tene. disse skal 10 cm fra den færdige væg til kanten 
af bolten. der må ikke under nogen omstændigheder 
bruges kontramøtrikker på disse. (se billede 5a).

5B. Montering af toiletkumme. 
Montér først pakningen på skyllerøret og afløbsrø-
ret, og montér derefter rørene på kummen, og sæt 
et mærke på niveau med porcelænskanten. (se 
billede 5b).

5c. Fjern rørene og skub dem ind i den væghængte 
ramme, sæt et mærke på røret, der flugter med den 
færdige væg. (se billede 5C).

5d. Mål afstanden mellem disse to mærker 
(afstanden mellem mærkerne er længden, du skal 
skære af røret) og skær rørene til, tilpas kanterne 
med en kniv. (se billede 5d).

bemærk! brug smøremiddel på alle pakninger før du 
installerer toiletkummen.

5e. Pakning mellem toilettet og væggen

skub pakningen ind på gevindboltene og ind til 
væggen. dette vil være mellem væggen og toilet-
kummen.

5f. brug de medfølgende skiver og møtrikker til at 
fastgøre toiletkummen til gevindboltene. Justér 
toilettet til den ønskede højde og stram møtrikkerne. 
(se billede 5F).

6. montering af trYkknaP  
6a. tilskær beskyttelsesboksen, så den flugter med 
væggen. 

6B. Monter derefter beslag til trykknap, disse bør 
være mindst 15 mm inde i den færdige væg. 

(se billede 6b).

6c. Fastgør pladen til trykknappen med 2 skruer, 
tjek pladen for vater og stram skruerne. 

6d. skru plastikboltene ind til trykknappen, brug 
den medfølgende skabelon for at få den korrekte 
længde og sæt dem fast med klammer. Montér 
trykknappen til sidst. (se billede 6d).
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Vanninntak/Waterinled/Vattenintag/Vandindtag

1B



KONTAKTINFORMASJON TEKNISK SUPPORT
CONTACT TECHNICAL SUPPORT

for norWaY, england and denmark:

Bano as

Utstillingsplassen 3

6823 Sandane

Phone: +47  57 86 98 00 

Fax: +47  57 86 98 01

www.bano.no

www.bano.co.uk

www.banodk.dk

 

for sWeden:

Bano aB

Malmskillnadsgatan 58

111 38 Stockholm

 

Phone: +46 (0) 830 1110

Fax: +46 (0) 865 11 622

Email: post@bano.se

www.bano.se
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