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Bano kassett/Cistern med elektrisk motor är en kassett för höjdjustering av toalett.
Kassetten används med det vändbara toalettet. Kassetten kan höjdjusteras 200 mm 
med hjälp av elektrisk motor. Den elektriska höj- och sänkningsfunktionen styrs 
enkelt från en integrerad panel i båda WC-stödhandtagen.

Teknisk information

Varning

5920-BVT Bano vändbar toalett
Höjdjusterbar kasset/cistern

Till rengöring används vanligt milt rengöringsmedel. Använd en mjuk trasa eller svamp tillsammans med 
miltrengöringsmedel. Spraya på objektet, och torka av med en fuktig trasa.Rengöringsmedel som 
innehåller alkohol som används i läkemedelsindustrin, är OK.Annat underhåll av rörliga delar är ej 
nödvändigt, men Bano rekommenderar regelbunden användning avhöjdjusteringen.

Strömförsörjning: U In: 230V AC/50Hz, I In: max. 3,9A, U Out: 24V DC, max. 120 VA IPX6
Kassetten är beräknad för monterin i Zon 1 med fast installation.
Tillkoppling ström: väggmonterad kopplingsbox min IP44. Tillkoppling utföres av elektriker.
Tillkoppling vatten: 1/2’’ gänga. Tillkoppling utföres av VS-fackkunnig person.

Maxvikt statisk belastning wc-stödhandtag: 250 kg
Maxvikt statisk belastning toalett: 500 kg
Maxvikt vid höjdjustering: 300kg (reduceras hastighet förväntas).
Lyfthastigheten: 12mm/s
Vattenmängd cistern: 3/6 liter, justerbar till 4/7.5 liter.

Rengöring och underhåll

Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller starka kemikalier, slipmedel, skurpulver, klor, syror, metanol,
rödsprit, vit-sprit eller lynol.

Avfallshantering och återvinning
Produkten kan återvinnas. Elektriska komponenter kan lätt tas bort och skickas för återvinning i enlighet
med gällande föreskrifter.

Felsökning: Om kassetten/fixturen med elektrisk höjdjusteringsfunktion ej fungerar, så behöver 
kassetten/fixturens nollställningsfunktion aktiveras. Håll brytarpanelens knapp för ”ned” intryckt i 
10 sekunder. Kassetten/fixturen vill då starta med att gå nedåt, som en del av sin nollställningsfunktion. 
När kassetten/fixturen är i nedersta position är kassetten/fixturens styrningssystem nollställt och vill 
fungera normalt igen.Om beskrivningen ovan ej fungerar, ta kontakt med närmaste Bano-avdelning.

Materialspecifikation

Huvudram: korrisionsbehandlat stål, elgalvaniserat
Kåpa: ABS/ PMMA plast i färgkod RAL 9016 (standard färg)

Produktinformation



5920-BVT Bano vändbar toalett
Vändbar Modul och WC-skål

Produkten är tillverkad av porslin och har en yta som är mycket enkel att rengöra. Använd en mjuk trasa eller 
svamp och ett milt rengöringsmedel. För en skinande ren yta, använd fönsterputs. Svåra fläckar från kalk- eller 
järnrikt vatten går ofta att få bort med fläckborttagningsmedel. Skölj noga efter rengöring. Om ytan rengörs 
regelbundet minskar risken för att det bildas avlagringar från vattnet. Vid behov kan ytan fräschas upp med 
poleringsmedel.

Vedlikehold av toalettskål

Använd aldrig skurmedel eller rengöringsmedel som innehåller starka kemikalier. Undvik att spilla hett vatten 
och placera aldrig varma föremål på produkten. Den högsta säkra temperaturen är 80°C (varmvatten från 
kranen är vanligtvis inte varmare än 60°C).

Tack för att du tog dig tid att läsa igenom dessa instruktioner!

Varning

WC-stödhandtag: Integralskum med polyuretanlack
Ryggstöd: Integralskum med polyuretanlack
Toalettsitsen: ABS/ PMMA plast i färgkod RAL 7001 (standard färg).
WC-skål: glaserat porslin

För rengöring används vanliga rengöringsmedel. Använd en mjuk trasa eller svamp och ett milt rengöringsmedel. 
Spreja och torka av med en fuktig trasa. Skurpulver och stålull bör ej användas då de förstör ytfinishen. Det går 
bra att använda rengöringsmedel som innehåller alkohol och används inom sjukvården.

För rengöring används vanliga rengöringsmedel använd en mjuk trasa eller svamp och ett milt rengöringsmedel. 
Spreja och torka av med en fuktig trasa. Skurpulver och stålull bör ej användas då de förstör ytfinishen. Det går 
bra att använda rengöringsmedel som innehåller alkohol och används inom sjukvården.

Materialspecifikation

Rengöring och underhåll WC-stödhandtag och ryggstöd

Rengöring och underhåll toalettsits

Använd aldrig skurmedel eller rengöringsmedel som innehåller starka kemikalier. Syror, metanol, rödsprit, 
lacknafta och lösningsmedel får ej användas. 

Varning

Produktinformation
Toalettsitsen vänds enkelt runtmed hjälp av en utlösningsmekanism
som är integrerad i toalettens WC-stödhandtag. WC-stödhandtagenkan 
fällas upp och ner. Ryggstödet och toalettsitsen kan lätt tas bort I 
samband med rengöring.


