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detta medfÖlJer Bano fiXtur/cistern
01 skyddsbox till tryckknapp

02 skruvar för infästning av tryckknappens skyddsbox

03 Pappersmall för utskärning

04 styropordelar 

05 tryckknapp

06 sats för upphängning av wc-skål (spolrör och avloppsrör)

07 toppfäste till fixtur

08 sanicontrol monteringsanvisning 
09 bano monteringsanvisning för inbyggnads fixtur/cistern

10 skydd till fixturens ben

11 skruvar för infästning av fixturen

12 självborrande skruvar för fastsättning av skivan i fixturen

13 1/2’’ avstängningsventil

14 gängade bultar till wc-skål

15 skyddspropp till avloppsrör

16 skyddspropp till spolrör

17 gumminippel till avlopp
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1 infÄstning av fiXturen

1a. ramen ställs in på rätt höjd: 1 meter från färdigt 
golv till ramens 1-metersmärke och monteras i våg. 
benens höjd kan justeras. Kom ihåg att efterdra 
skruvarna till höjdjusteringen. (se bild 1a)

1B. ramen fästes med monteringsbeslag (6 st.)se 
bild på sidan 17. ramen ställs in så att den är minst 
19 cm från fästväggen till ramens ytterkant. 
Montera i våg och fäst med de medföljande skru-
varna. regelverket för infästning av ramen bör vara 
konstruerat med konstruktionsvirke som är minst 
45x95. om man använder alla 6 fästpunkterna 
behöver man inte fästa i golvet. (se bild 1b)

2 montering av fleXiBelt avloPP 
till 110 mm avloPPsrÖr

2a. montering med medföljande klammer 
och gumminippel. tryck ner röret med gumminip-
peln i avloppsröret. använd den medföljande 
klammern för att fästa det flexibla avloppsröret vid 
ramen för att undvika att det dras ur röret vid 
höjdjustering av wc. Förutsätter att avloppsröret är 
110 mm. (se bild 2a). 

2B. montering med jetkoppling  
(medföljer inte) Viktigt att detta är en jetkoppling 
med 2 bultar, som t.ex. Ma. om avloppet kommer 
upp genom golvet, måste röret vara 30 mm ovanför 
golvet för att få fäste för jetkopplingen. Montera 
jetkopplingen på röret som kommer upp ur golvet 
och för ner det flexibla avloppsröret i jetkopplingen. 
dra åt de båda muttrarna på jetkopplingen. Förut-
sätter att avloppsröret är 110 mm. (se bild 2b).

2c. montering med avlopp från sidan. 
Fäst det flexibla avloppsröret med klammer i väggen 
för att förhindra att röret flyttar sig eller lossnar när 
wc:n höjdjusteras. använd eventuellt jetkoppling med 
2 bultar. (se bild 2C).

3 inkoPPling av vatten

3a. röret förs in genom rörmuffen  
(rörmuff medföljer inte) (se bild 3a).

3B. Koppla på den medföljande 1/2’’ avstängnings-
ventilen och kontrollera att den är stängd. Koppla 
därefter samman avstängningsventilen med den 
medföljande flexibla slangen, och se till att slangen 
ligger i en fin båge och att den inte är knäckt.  
(se bild 3b).

3c. Montera skyddsboxen med de 4 medföljande 
skruvarna och sätt på locket. (se bild 3C).

4 inklÄdning av fiXturen

4a. använd den medföljande pappersmallen för att 
skära ut skivan framför fixturen. skivan kan fästas 
direkt i ramen med de medföljande självborrande 
skruvarna. Kontrollera att bultarna till wc-skålen har 
fri rörelse.

4B. montering av styropordelar. 
de medföljande styropordelarna bör placeras i 
inklädningsskivans öppningar, för att förhindra att 
det kommer smuts i öppningarna. (se bild 4b).
obs! Viktigt att man lägger kakelplattor ända intill 
styropordelarna.
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5 montering av Wc-skÅlen

5a. gängade bultar. 
efter plattläggningen monteras de gängade bultarna. 
de ska vara 10 cm ut från den färdiga väggen till 
bultkanten. Man får under inga förhållanden använda 
kontramutter på dessa.  (se bild 5a).

5B. montering av wc-skål. 
Montera först packningarna på spolröret och 
avloppsröret. Montera därefter rören på  
wc-skålen och sätt ett märke i jämnhöjd med  
porslinskanten. (se bild 5b).

5c. ta av rören och tryck in dem i den vägghängda 
ramen, sätt ett märke på rören jäms med den 
färdiga väggen. (se bild 5C).

5d. Mät avståndet mellan de 2 märkena  
(avståndet mellan märkena är den längd rören ska 
kapas av med) och kapa rören, ta bort grader på 
rören med en kniv. (se bild 5d).  
obs! använd glidmedel på alla packningarna innan du 
monterar wc-skålen.

5e. Packning mellan wc-skål och vägg. 
För in packningen på gängbultarna och in till väggen. 
den ska ligga mellan väggen och wc-skålen.

5f. använd de medföljande skivorna och muttrarna 
för att fästa wc-skålen vid gängbultarna. Justera 
wc-skålen på önskad höjd och dra åt muttrarna. (se 
bild 5F).

6. montering av trYckknaPP  

6a. Kapa av skyddsboxen så att den är jäms  
med väggen.

6B. Montera därefter fästet till tryckknappen, som 
ska vara minst 15 mm innanför den färdiga väggen. 
(se bild 6b). 

6c. Fäst plattan till tryckknappen med de 2 
medföljande skruvarna, montera plattan i våg och 
dra åt skruvarna. 

6d. skruva i plastbultarna till tryckknappen, använd 
den medföljande mallen för att få en korrekt längd 
och kläm fast dem i klammern. Montera slutligen 
tryckknappen. (se bild 6d och 6d2).
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