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1. Følg nøje denne monteringsvejledning. Luk for cisternens vandforsyning under 
monteringen. 

 

2. Det bør sikres, at cisternen fungerer fejlfrit inden monteringen. 
 

3. Fjern låget ved at afmontere trækknappen og løsne den hvide plastikmøtrik. 
Plastikmøtrikken har et skrøbeligt gevind, brug vand eller olie for at lette 
drejningen. 

 

4. Fjern hele bundventilen fra bundstykket ved at trykke et ben indad (A), så benet 
slipper ud af slidsen i bundstykket. Brug en lommelygte. Brug ikke vold! 

 

5. Drej ventilbolden fra trækstangen og montér ecoBETA® indsatsen som vist på 
tegning (B). Indsatsen skal kunne bevæge sig frit over bøjlen. Hvis ”benene” 
klemmer på den øverste del af bøjlen, klem bøjlen lidt sammen som vist på 
tegning (C). 

 

6. Justér vandstanden i den fyldte cisterne, så den er ca. 1 cm over den øverste 
kant af ecoBETA® indsatsen, når den har nået den øverst mulige position i bøjlen. 

 
7. Gevindet i den hvide plastikmøtrik, der holder låget, er skrøbeligt og skal derfor 

smøres med fedt eller olie. Rens evt. gevindet (se pkt. 3).  
 

8. Læg låget på, og du har et 2-skylstoilet. Sæt mærkatet på låget. 
 
 

BEMÆRK: 
Det lille skyl skal kunne skylle 3-4 stykker toiletpapir ud! 

Hvis det lille skyl er for lille, øg vandstanden eller forkort rørskaftet på 
plastikindsatsen ca. 5 mm, se tegning B. 

Hvis det lille skyl er for stort, sæt vandstanden ned. 

Cisternen må ikke løbe. 
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1. Toilettet løber: 
 

a. Utæt bundventil 
Kalkflager mellem bundventilring og bundstykket Fjern kalkflager ved at skylle ud. 
 

Bundstykket er tæret (sker sjældent). Udskift bundstykket. 
 

b. Utæt forsyningsventil, så vandet strømmer ind i overløbsrøret 
Snavs eller kalkflager i forsyningsventilen Rens forsyningsventilen. 
 

Ventilmembran er nedslidt (sker sjældent). Udskift ventilmembranen. 
 

 

2. Det lille skyl er for lille. 
 

a. Vandstanden er for lav.   Sæt vandstanden op til ca. 2 cm under overløbsrørets overkant eller forkort rørskaftet ca. 5  
  mm. Se tegning (B) modsatte side.  

 

b. Det lille skyl skyller ikke ud, som det skal. Modstand af en eller anden art i kloaksystemet. Har intet at gøre med ecoBETA® indsatsen! 
 

 

3. Bundventilen lukker ikke, når det lille skyl forventes. Det lille skyl er for stort. 
 

a. Friktion mellem ecoBETA® indsatsen og kobberbøjlen Klem den øverste del af kobberbøjlen lidt sammen. Se tegning (C) modsatte side.  

 

b. Friktion mellem trækstangens øverste del og kobberrøret. Trækstangen er krum. Den skal rettes ud eller skiftes (sjældent). 


