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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. VIGTIGT! Brug varmt vand som glidemiddel under monteringen.  
 

4. Fjern låget. Træk bundventilen ud. Fjern broen ved at trække stopstykket ud af broen. Drej 
og træk samtidig på stopstykket (A). Hvis delene er tilkalket, brug forsigtigt en 
papegøjetang til at dreje stopstykket. 

 

5. Sæt ecoBETA® indsatsen på ventilen. Pres gummiadaptoren ind mellem bundventil og 
ecoBETA® røret. Begynd med de løse ender og pres derefter resten ind i spalten. Brug vand 
som glidemiddel. Skub indsatsen helt ned ad ventilskaftet med drejende bevægelser. Brug 
igen vand som glidemiddel, ellers kan indsatsen ikke skubbes på plads (B). VIGTIGT! 
Gummiadaptoren må ikke afkortes! 

 

6. Sæt balanceskiven på svømmeren. Fjern støbningskanalen midt på svømmeren om 
nødvendigt (C).  

 

7. Sæt låget på, og du har et 2-skylstoilet. Sæt mærkatet på låget.  
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ventil til 
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BEMÆRK: 

Det lille skyl skal kunne skylle 

3-4 stykker toiletpapir ud! 

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. 
 

Bundventilring sidder ikke korrekt. Pres ventilringen ind i notgangen jævnt rundt omkring. 
 

b. Utæt forsyningsventil, så vandet strømmer ind i overløbsrøret 
Snavs eller kalkflager mellem svømmer og svømmerbeholder. Dette sker sjældent! 

  Fjern kalkflagerne med eddikesyre, kør svømmeren med 

  håndkraft op og ned. 
 

Ventilmembran nedslidt. Dette sker sjældent! 

  Udskift ventilmembranen. 
 

c. Hele bundventilenheden har løsnet sig fra bundstykket. Dette sker sjældent! 
 Tryk bundventilen ned i bundstykket (se skitse). Brug 

 evt. hanefedt. Broens finger skal hvile på bundventilens  

 krave. Se tegning på modsatte side. 
 

 

2. Det lille skyl er for lille. 
 

a. Vandstanden når ikke den øverste kant af svømmerbeholderen. Kalkflager mellem ventilkoppen og svømmerbeholderen. Den lille sorte kop kan  
  nås med fingrene under svømmerbeholderen og kan trækkes nedad ud af beholderen. 
 

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. 
 

ecoBETA® indsatsen sidder skævt på bundventilen og rører ved andre dele. Monter ecoBETA® indsatsen lige på bundventilen. Se tegning modsatte side. 


