Monteringsvejledning ecoBETA® 2-skylsventil Model EUROPA
Indeks K
Konvertering af 2-skylstoiletter med rund knap og Gustavsberg Nordic duo
MEDFØLGER VED LEVERING
Til 2-skylstoiletter med 2-delt rund knap:

2-skylsmodeller
med rund 2-delt knap

Gustavsberg Nordic duo







ecoBETA Europa 2-skylsventil med 1 knap
Plastmærkat
Beskrivelse af montering og fejlfinding
Skumgummiring
Ringnøgle

Til Gustavsberg Nordic duo medfølger også:
 Speciallåg

1)
Først skal knappen drejes af
Europa skylleventilen.
NB! Drej knappen, indtil
begge knapdele er helt fri.
Træk IKKE i knappen!

Træk IKKE i
knappen, for så
vil pusheren og
fjederen følge
med ud af bøjlen.

2)

Højde cisterne
308 – 323 mm
318 – 333 mm
328 – 343 mm
338 – 353 mm
348 – 363 mm
358 – 373 mm
368 – 383 mm
378 – 393 mm

Luk for vandforsyningen.
Skru forbindelsesslangen af.
Fjern cisternen fra kummen.

3)
Mål højden "H" i cisternen fra
overkant cisternebund til
overkant låg.

Synlige
huller
1
2
3
4
5
6
7
8

Antal sektioner der skal skæres
af
4
3
2
1
0
0
0
0
Tabel 1

4)

5)

Skær sektioner fra
ventilrøret jf. Tabel 1, om
nødvendigt.

Juster bøjlens position ved
at vælge antallet af synlige
huller jf. Tabel 1.

Sektion

Bøjle (her er fx 5
synlige huller)

Brug en lille sav. Rens de
skarpe kanter. Sæt bøjlen
på igen.

6)

7)

8)

Indstil træksnorens længde
med en dobbeltknude.
Snoren skal være så løs, at
ventilen lukker.

Montér pakning på
bundstykke.

Montér cisternen på
kummen. Glem ikke
skumgummipakningen
mellem cisterne og kumme,
hvis toilettypen kræver den.

Montér ventilen i
cisternen indenfor ved
hjælp af den
medleverede ringnøgle.
Brug ikke andre
tætningsmidler.
Pakning
Bundstykke

Mindre
vand

Tilslut tilslutningsslangen og
åbn vandforsyningen.

Mere
vand
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Montering af vandbesparende ecoBETA® 2-skylsventil Model EUROPA
9)

Indeks K

10)
Læg låget på cisternen.

Juster skyllevolumen i det lille skyl ved at dreje og
flytte koppen opad eller nedad på centerskaftet.
Koppen fastgøres på centerskaftet ved et tydeligt
”klik”.
Det lille skyl skal være i stand til at skylle 2-3 stykker
toiletpapir ud.
Den nye 2-skylsfunktion:
Lille skyl: Tryk og slip
Stor skyl: Hold i 3-4 sekunder

Når knappen spændes mod
låget – HUSK KUN AT BRUGE
MODERATE HÅNDKRÆFTER!
Tjek det lille skyl og ventilens
tæthed.
Sæt mærkat på indersiden af
toiletlåget.

PROCEDURE FOR KORREKT MONTERING AF KNAPPEN
a)
Først skal knappen afmonteres:
Drej knappen, indtil begge knapdele er
helt fri. Træk IKKE i knappen!
Træk IKKE i knappen,
for så vil pusheren og
fjederen følge med ud af
bøjlen.

b)
Tryk pusheren tilbage på plads. NB! Hold
løftearmen i vandret position imens.
c)
Pusheren passer ind i bøjlen kun i én
retning. Find skinnen og notgangen på den
ene side. Husk at sætte fjederen på
pusherens underside, før pusheren sættes
på plads.
d)
Når knappen spændes mod låget – BRUG
KUN MODERATE HÅNDKRÆFTER!

FEJLFINDING
Fejl

Årsag

Afhjælpning

Toilettet løber.

Vandet løber ud i overløbet på
forsyningsventilen.
Kalk eller urenheder ved
gummipakningen eller bundstykket.
Skyllevolumen er ikke indstillet
korrekt.
Skyllevolumen er ikke indstillet
korrekt.
Knappen har været afmonteret, og
fjederen mangler.
Pusher er ikke korrekt monteret.

Justér vandhøjden på
forsyningsventilen nedad.
Rens gummipakningen og
bundstykket.
Justér koppens position på
centerskaftet nedad.
Justér koppens position på
centerskaftet opad.
Fjeder indsættes.

Lille skyl er for lille, og toilettet
skyller derfor ikke ordentligt ud.
Lille skyl er for stort.
Knappens overflade flugter ikke
med overkant knappens hylster

Montér pusher som beskrevet
ovenfor.
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