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dette medfølger Bano sisterne

01 beskyttelses boks for trykknapp

02  skruer til innfestning av beskyttelses boks for trykknapp

03 Papirmal til utskjæring

04 styropor deler

05 trykknapp

06  sett for veggoppheng av klosettskål (spylerør og avløpsrør)

07 topp feste for sisterne

08 Monteringsanvisning sanicontrol

09 Monteringsanvisning bano sisterne

10 beskyttelse for sisterne bein

11 bolter for innfestning av sisterne

12  selvborrende skruer for festing av plate til sisterne

13 1/2’’ stoppekran

14 gjengebolter for klosett

15 blende lokk for avløpsrør

16 blende lokk for spylerør

17 Pakning for avløp
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1 innfesting av sisterne

1a. rammen justeres til riktig høyde: 1 meter fra 
ferdig gulv til 1 meters merket på rammen og 
vatres opp. bena er høydejusterbare. Husk og 
etterstramme skruer for høydejustering.  
(se bilde 1a)

1B. rammen festes med festebraketter (6 stk.)  
se bilde på side 17. rammen justeres slik at den er 
minimum 19cm fra festevegg til ytterkant ramme, 
vatres opp og festes med medfølgende skruer. 
stenderverk for innfestning av ramme bør være 
konstruert med minimum 45x95 konstruksjons-
virke. Hvis man bruker alle 6 festepunkter trenger 
man ikke feste i gulv. (se bilde 1b)

2 montering av fleksiBelt avløP 
til 110mm avløPsrør

2a. Montering med medfølgende klammer  
og gumminippel.  
trykk rør med gumminippel ned i avløps rør. bruk 
medfølgende klammer og fest det fleksible avløps-
røret til ramme for å unngå at den blir dratt ut av 
rør ved høydejustering. Forutsetter at avløps rør 
er 110mm. (se bilde 2a). 

2B. Montering med Jet kupling (Medfølger ikke) 
Viktig at dette er jet kupling med 2 skruer. For ek-
sempel Joti. Hvis avløp kommer opp gjennom gulv, 
sørg for at det er 30mm med rør over gulv for å 
få feste til jetkupling. Monter jetkupling på rør som 
kommer opp fra gulv og før fleksibelt avløpsrør ned 
i jetkupling, stram så begge muttere på jetkupling. 
Forutsetter at avløps rør er 110mm. (se bilde 2b).

2c. Montering med avløp fra siden 
Fest det fleksible avløprsrøret med klammer til 
vegg for å unngå at røret flytter seg eller løsner 
når toalett høydejusteres. eventuelt bruk jet 
kupling med 2 skruer. (se bilde 2C).

3 vanntilkoBling

3a. rør føres inn gjennom skap muffe (skap muffe 
medfølger ikke) (se bilde 3a).

3B. Koble på ½” stoppekran som medfølger, påse 
at den er stengt. Koble så stoppe kran og sisterne 
sammen med medfølgende fleksibel slange og se til 
at den ligger i en fin bue, og at det ikke er noen 
knekker på den. (se bilde 3b).

3c. Monter beskyttelses boks med 4 medfølgende 
skruer og sett på lokk som medfølger. (se bilde 3C).

4 innkledning av sisterne

4a. bruk medfølgende papirmal til utskjæring av 
plate foran sisterne. Kan festes med medfølgende 
selvborrende skruer direkte i rammen. se til at 
boltene til klosett skålen har fri vandring.

4B. Montering av styropordeler 
de medfølgende styropordelene må settes inn i 
åpningene i innkledningsplaten for å unngå 
tilsmussing av utsparingene. (se bilde 4b).
NB! Viktig at det legges flis helt inn til 
styropordelene.
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5 montering av klosettskÅl

5a. gjengebolter. 
etter flislegging/plating monteres gjengeboltene. 
disse skal være 10cm ut fra ferdig vegg til kant 
bolt. det må ikke under noen omstendigheter 
benyttes kontra mutter på disse. (se bilde 5a).

5B. Montering av klosett skål. 
Monter først pakning på spylerør og avløpsrør 
deretter monterer du rørene på klosett skålen og 
setter et merke jevnt med porselenskanten.  
(se bilde 5b).

5c. ta av rørene og trykk de inn i den vegghengte 
rammen, sett et merke på røret jevnt med ferdig 
vegg. (se bilde 5C).

5d. Mål avstanden mellom disse 2 merkene 
(avstanden mellom merkene er lengden du skal 
kappe av rørene) og kapp rørene, tilpass kant på 
rør med kniv. (se bilde 5d).
NB! Bruk glidemiddel på alle pakningene før 
du monterer toalettskålen.
5e. Pakning mellom klosett og vegg 
skyv pakningen inn på gjengebolter og inn til vegg. 
denne skal ligge mellom vegg og klosett skål.

5f. bruk medfølgende skiver og muttere til å feste 
klosettskålen  til gjengeboltene. Juster klosett til 
ønsket høyde og stram til mutterene. (se bilde 5F).

6. montering av trYkknaPP 

6a. Kapp av beskyttelses boks så den er jevnt 
med vegg. 

6B. Monter så feste for trykknapp, disse skal 
være minst 15 mm innenfor ferdig vegg.  
(se bilde 6b).

6c. Fest plate for trykknapp med 2 medfølgende 
skruer, vatre opp platen og stram skruene. 

6d. skru inn plastbolter til trykknapp, bruk mal 
som følger med for å få riktig lengde, og klips de 
fast i klammer. Monter til slutt trykk knapp. 
(se bilde 6d).
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