MONTERINGSVEJLEDNING

Gustavsberg 325 / 325X Nordic

Index C
1. Følg nøje denne monteringsvejledning. Luk for cisternens vandforsyning under monteringen.
2. Afmontér bundventilen:
Type 325 med trækknap (A)
a. Fjern trækknap, møtrik og låg. Centerakslen i ventilrøret har en gevindsamling midt i.
b. Hold den nederste del med 2 fingre under ventilbolden og drej den øverste del. Ventilrøret og
resten følger med. Brug ikke vold!
Type 325X / Nordic med tryktanget (B)
a. Vip tryktangenten ud af rammen og fjern den lyseblå møtrik (B).
b. Bemærk den lille brune hage i udvekslingsmekanismen, der sidder fast på rammen. Skub
hagen fra rammen. NB! Udvekslingsmekanismen er skrøbelig! Brug ikke vold!
c. Fjern nu rammen, bundventilen og udvekslingsmekanismen fra cisternen.
3. Montér stopring, ecoBETA® indsats, afstandsstykke, ventilbold (C):
a. Indsatsens åbning skal vende nedad. Ventilskaftet stikker ca. 6 mm ud af ventilbolden (C).
b. Grå bundventilrør: Fjern den sorte kappe og evt. ”fingeren” for at få plads til ecoBETA®
indsatsen.
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4. Montér bundventilen i cisternen:
Type 325 med trækknap
a. Skru den øverste del af centerakslen samt trækstang og ventilrør på den nederste del af
centerakslen. Hold den nederste del med 2 fingre, så den ikke kan dreje med. Brug kun
håndkraft, ikke værktøj. Delene tåler ikke hård behandling.
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Type 325X / Nordic med tryktangent
a. Sæt samtidig ventilrøret og vippeleddet på centerstangen. Hold vippeleddet så langt oppe på
centerstangen, at rammen af tryktangenten fanger den lille hage først. Undgå at
centerstangen fanger hullet i rammen, inden hagen er på plads. Hold rammen på skrå. Vip
rammen på plads, så centerstangen stikker ud gennem hullet i rammen. Det skal foregå helt
uden brug af vold! Skru den lyseblå møtrik på centerakslen, kun med håndkraft.
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5. Sæt mærkatet på låget. Du har nu et 2-skylstoilet.
BEMÆRK:
Det lille skyl skal kunne skylle 3-4 stykker toiletpapir ud!
Hvis det lille skyl er for lille, fjern 1 eller 2 ringe fra afstandsstykket.
Cisternen må ikke løbe.
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ca. 6 mm

FEJLFINDING

Gustavsberg 325 / 325X Nordic

Index C

1. Toilettet løber:
a. Utæt bundventil
Kalkflager mellem bundventilring og bundstykket
Bundventilbold sidder ikke korrekt.

Fjern kalkflager ved at skylle ud.
Ventilrøret skal stikke ca. 6 mm ud af ventilbolden. Drej ventilbolden nogle gange på
ventilrøret.

b. Utæt forsyningsventil, så vandet strømmer ind i overløbsrøret (ventilrøret)
Snavs eller kalkflager i forsyningsventilen.
Rens forsyningsventilen.
Ventilmembran nedslidt.

Udskift ventilmembranen.

2. Det lille skyl er for lille.
a. Vandstanden når ikke den øverste kant af svømmerbeholderen.

Vandstanden skal justeres af en fagmand.

b. Vandmængden i cisternen er ikke korrekt.

Dette sker sjældent! Vandstanden skal justeres af en fagmand.

c. Det lille skyl skyller ikke ud, som det skal.

Modstand af en eller anden art i kloaksystemet. Har intet at gøre med ecoBETA® indsatsen!

d. Eventuelt

Forkort afstandsstykket med en eller to ringe.
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