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MONTERINGSANVISNING FÖR HÖGSPOLANDE WC

S-LÅS, ART. NR. 832–101

DELAR (ARTIKELNUMMER INOM PARENTES)

1. Cistern med tillbehör (del av 832-131)
2. Klämringskoppling (del av 832-110) 
 med övergångsnippel (del av 832-110)
3. Spolhandtag i porslin (del av 832-110) med tillbehör
4. Kopparrör långt (832-111)
5. Rörklämma

6. Kopparböj (del av 832-110)
7. Kopparrör kort (del av 832-111)
8. Gummiplugg
9. Bakelitsits (832-120)
10. Stol (del av 832-131)
11. Konsoller
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MONTERINGSANVISNING FÖR HÖGSPOLANDE WC

U-LÅS, ART. NR. 832–102

DELAR (ARTIKELNUMMER INOM PARENTES)

1. Cistern med tillbehör (del av 832-132)
2. Klämringskoppling (del av 832-110) 
 med övergångsnippel (del av 832-110)
3. Spolhandtag i porslin (del av 832-110) med tillbehör
4. Kopparrör långt (832-111)
5. Rörklämma

6. Kopparböj (del av 832-110)
7. Kopparrör kort (del av 832-111)
8. Gummiplugg
9. Bakelitsits (832-120)
10. Stol (del av 832-132)
11. Konsoller
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MONTERINGSANVISNING FÖR HÖGSPOLANDE WC

CISTERN

CISTERNENS DELAR

1. Sifon inkl. bräddavlopp
2. Gummipackning
3. Plastmutter
4. Inloppsventil inkl. flottör, gummipackning, plastmutter och kulventil

MONTERING AV CISTERN

1. Skruva fast flottörbollen på flottörarmen.
2. Montera inloppsventilen i hålet på sidan av cisternen med gummipackningen på insidan och plastmuttern på utsidan. 
 Välj sida beroende på var vatteninloppet sitter.
3. Montera kulventilen på inloppsventilen på utsidan av cisternen.
4. Sätt fast den vita plastpluggen i överblivet sidohål på cisternen. Gummipackning och plastmutter ska sitta på insidan 
 av cisternen.
5. Placera sifonen i bottenhålet bortvänd från flottörbollen med gummipackningen på insidan av cisternen och plast-
 muttern på utsidan.
6. Skruva på övergångsnippeln på samma ställe som plastmuttern. Använd gängtejp vid behov.
7. Skruva på klämringskopplingen på övergångsnippeln. Använd gängtejp vid behov.
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MONTERINGSANVISNING FÖR HÖGSPOLANDE WC

SPOLHANDTAG

SPOLHANDTAGETS DELAR

1. Spak
2. Bussning
3. Klämma
4. Plastmutter
5. Spolarm i plast med fästskruv
6. Spolhandtag i porslin med kedja (ej i bild)

MONTERING AV SPOLHANDTAG

1. Montera bussningen på spaken och fäst med klämman.
2. Skruva fast spaken i cisternens främre hål (på samma sida som inloppsventilen) med hjälp av plastmuttern.
3. Haka fast spolarmen i sifonen och trä den på spaken.
4. Fäst spolarmen med fästskruven.
5. Sätt i den förkromade plastpluggen i överblivet hål på cisternen.
6. Fäst spolhandtagets kedja i spaken. Använd tång för att öppna kedjans ögla eller använd öglan på det 
 medföljande gummihandtaget.
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MONTERINGSANVISNING FÖR HÖGSPOLANDE WC

MONTERING AV KOPPARRÖR

1. Kapa kopparröret till önskad höjd och skruva fast i klämringskopplingen. Rekommenderad höjd från golv till cisternens 
 underkant är 1600-1800 mm.
2. Montera kopparböj på kopparröret. Täta med silikon eller, om möjligt, genom lödning.
3. Kapa det korta kopparröret till rätt längd och montera i kopparböjen. Rekommenderat avstånd från vägg till toalettens 
 utlopp är 80-180 mm. Täta med silikon eller, om möjligt, genom lödning.
4. Sätt fast gummipluggen i toalettsitsens inloppshål och montera kopparröret i pluggen.
5. Fäst det långa kopparröret i väggen med rörklämman. Sätt förslagsvis klämman på sådan höjd att locket på sitsen vilar 
 på klämman när det är öppet. Detta för att undvika märken i kopparröret.

INFORMATION OM BAKELITSITSEN

Bakelit är ett hårt och sprött material. Det innebär att det har en fin yta men spricker om det utsätts för slag och stötar. 
Tänk därför på följande:

• Skruva fast sitsen ordentligt men inte för hårt. 
• Smäll inte igen locket.
• Stå inte på sitsen eller locket.

ALLMÄN INFORMATION

• Om spolningen fungerar dåligt, kontrollera att vattenmängden är tillräckligt hög. Flottörarmen bör stå rakt ut.
• Vid lågt vattentryck, skruva isär inloppsventilen och byt ut den vita plasttratten mot den röda som sitter på flottörarmen.
• Tänk på att spoltrycket ökar ju högre cisternen sitter. Se bild för rekommenderad höjd.
• En toalett som monteras i offentlig miljö utsätts för mycket högt slitage. Om delar skulle gå sönder, kontakta oss, vi har 
 reservdelar till försäljning.
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