
Vid fabrikationsfel ger Bano kunden
rätt att få den felaktiga produkten utbytt
mot en motsvarande produkt eller till
produkt med likvärdiga egenskaper, 
i upp till 3 år efter installation.

ANVÄNDARHANDBOK
Bano Clean

12
05

21

NO

EN

SE

DK

BANO AS
Industrivegen 22
6823 Sandane-Norge
Phone: +47 57 86 98 00
post@bano.no
www.bano.no

BANO AB
Hammarby Allé 91
120 63 Stockholm - Sverige
Phone:+46 (0) 8 30 11 10
post@bano.se
www.bano.se

BANO A/S
Møllehaven 8
4040 Jyllinge - Danmark
Phone: +45 26 24 55 14
post@bano.dk
www.bano.dk

5950 BANO CLEAN



(2/10)

Säkerhet.......................................................................................................... 3
 Generella säkerhetsanvisningar.......................................................... 3
Bano Clean .................................................................................................... 4
 Om produkten..................................................................................... 4
 Bano Clean översikt............................................................................ 5
 Funktionsöversikt................................................................................ 5
 Teknisk data........................................................................................ 6

Monteringsanvisning....................................................................................... 6
 Innehållsförteckning............................................................................ 6
 Förberedelse montering...................................................................... 7
 Montering av toalettsits....................................................................... 8

Drift- och skötsel............................................................................................. 9
 Uppstart.............................................................................................. 9
	 Materialspecifikation...........................................................................	 9
 Underhåll och rengöring...................................................................... 9
 Avfallshantering och återvinning....................................................... .. 9

Felsökning /problemlösning............................................................................ 10

Kontakt............................................................................................................. 10

Innehållsförteckning

OBS! Det är viktigt att följa uppstartsproceduren i 
Drift- och skötsel (sidan 9).

Vattentillförseln måste alltid öppnas innan strömmen ansluts!
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LÄS INSTRUKTIONEN FÖRE ANVÄNDNING

• Denna enhet kan användas av barn och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga 
eller brist på erfarenhet och/eller kunskap, om de övervakas eller har utbildats i att använda apparaten på 
ett säkert sätt. Samt har förstått farorna som kan orsakas av felaktig användning.

• Läs användarhandboken innan du installerar och använder produkten.
• Spara användarhandboken för framtida referens
• Använd inte produkten om den är skadad. Koppla bort ström och vatten och kontakta Bano.
• Använd endast produkten för avsedd användning.
• Använd inte tillbehör som inte rekommenderas av Bano.
• Följ Banos instruktioner för underhåll och rengöring
• Om produkten inte ska användas under en längre tid, koppla bort nätsladden och stäng vattentillförseln

VARNING! Fara för elektrisk stöt

Om följande varningar inte följs kan det leda till elektriska stötar, brand, personskador, skador på egendom
eller produktskada:
• Använd inte en skadad nätkontakt eller ett löst eluttag.
• Var noga med att använda ett lämpligt eluttag.
• Flytta inte produkten genom att dra i nätsladden.
• Hantera inte strömkontakterna med våta händer.
• Böj inte nätsladden med kraft eller placera tunga föremål på den, för att förhindra att den blir skadad eller 

deformerad.
• Koppla bort produkten innan du reparerar, inspekterar eller byter ut delar.
• Ta bort damm eller vatten från strömkontakten.
• Om	nätsladden	är	skadad	måste	den	bytas	ut	av	tillverkaren	eller	en	kvalificerad	person	för	att	undvika	

fara. 
• Dra ut strömkontakten om produkten ger ett konstigt ljud, luktar bränt eller avger rök.
• För inte in föremål i produktens öppningar.
• Använd inte produkten om den inte fungerar som den skall. Kontakta Bano. 
• Om främmande föremål kommer in i produkten, dra ut strömkontakten och stäng av vattentillförseln. 
• Ta	inte	isär,	reparera	eller	modifiera	produkten	själv.
• Blockera inte varmluftsutloppet för hand. 
• Se till att kontrollera alla vattenanslutningar efter installationen, så att de inte läcker.
• Anslut inte vattentillförseln till varmvattenförsörjningen (endast till kallvattenförsörjning)

Enligt avsnitt 21 i Reglerna för elektrisk utrustning är Bano AS skyldig att informera våra konsumenter om att detta 
installationsmaterial avsedda att ingå i ett fast elsystem, endast kan installeras av ett registrerat installationsföretag. För 
att garantier skall vara giltiga måste allt elektriskt material installeras i enlighet med installationsanvisningarna och alla 
försiktighetsåträder och begränsningar och utföras av ett registrerat installationsföretag.

Säkerhet

Generella säkerhetsanvisningar
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Effektiv rengöring 
Spolar med en varm och behaglig
vattenstråle.

Lätt att använda 
Helautomatisk rengöringscykel med
bara en knapptryckning. Automatisk
före- och efter rengöring av
duschmunstycket med färskt vatten.
Statusindikering med tre lysdioder.

Behaglig torkfunktion 
Efter rengöring startar valmluftsfönen,
som torkar med en behagligt 
tempererad luft.

Enkel demontering för rengöring 
En knapp för att lossa toalettsitsen och
toalettlocket för att lätt kunna rengöra.

UV-ljus för desinfektion 
Med hjälp av UV A/B -lysdioder
reduceras bakterier avsevärt. Invändig 
belysning av WC-skål (Av/På).

Ingen behov av avkalkning 
Spolningssystemet töms på vatten
efter varje spolning, vilket eliminerar
risken för förkalkning. Detta medför
att Bano CLEAN inte behöver
regelbunden service eller påfyllning av
avkalkningsmedel.

Antibakteriell yta 
Bano CLEAN är tillverkad i antibakteriell
plast (ABS/PE).

Bekväm sitsdesign med värme 
Modern design med snabb
uppvärmning (Av/På). Toalettsits och
toalettlock med soft close.

Bano Clean

Om produkten
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Rengöring med vatten
och Varmluftstork

Tryck en gång på aktiveringsknappen för att aktivera rengöringsprogrammet.
Programmet sköljer och torkar sekventiellt i tre minuter vardera. Om du trycker på
knappen under programmet hoppar du över den aktuella cykeln.

Funktionen fungerar bara när sätessensorn är aktiverad. Om sätessensorn inte är
aktiverad avbryts operationen så snart den tappar kontakten.

Ändra
vattentemperaturen,
sitsvärmare och
torktemperatur

Funktion Drift

1. Tryck och håll ned för att gå in i temperaturinställningsläget, aktiveringsknappen 
på en av LED-indikatorerna längst upp på toalettsitsen blinkar blått.

2. Tryck på aktiveringsknappen för att välja önskad temperatur mellan 
omgivningstemperatur (blått ljus) och varmt (rött ljus), tryck och håll ned 
aktiveringsknapp för att bekräfta och gå vidare till nästa inställning.

3. Eller bara håll ned aktiveringsknappen till önskad inställning och utför steg 2 för 
förändring.

4. Åtgärden är klar när ingen av lamporna blinkar och de önskade inställningarna 
är satta. Om inte, starta om processen.

1. Duscharm
2. Varmluft
3. UV-lampa
4. LED-indikatorer
5. Aktiveringsknapp
6. Knapp för att lossa toalettsitsen
7. Anslutning extra manövrering
8. Sätessensor

UV-ljus Tryck på aktiveringsknappen utan vikt på sitsen för att slå på och av UV-ljuset.

Temp. vann
Temp. sete

Temp. føn

4. LED-indikatorer

Temperaturinställningen är endast tillgänglig om sätessensoren inte är aktiverad.

Bano Clean översikt

Funktionsöversikt
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Produktnummer:    5950
Duschtid:     180s
Torktid:     180s
Kapslingsklass:    IPX6
Skyddsklass:     1
Märkspänning:    230V AC
Nätfrekvens:     50Hz
Effekt	in:		 	 	 	 1200W
Flödestryck:     1,5-10 bar
Driftstemperatur:    5-40°C
Vattentemperatur fabriksinställd:  37°C
Genomströmningsmängd:   0,5 l/min

Bano CLEAN är kompatibel med alla Bano WC-skålar.
5985EC, 5995EC, 5965 och 5975

Toalettsits med lock Monteringssats

Flexibel slang 1/2”x1/2” 800 mm Genomföringspropp till
kassettkåpa

Monteringsanvisning

Teknisk data

Innehållsförteckning
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Strömkontakt
väggbox

Strömkontakt
Bano Clean

Borra hål i kåpan på kassetten/ 
cisternen till kablar.

Tillkoppling ström: 
Väggmonterad kopplingsbox min. IP44. Tillkoppling
utföres av elektriker. Strömkontakterna måste vara
isolerade om strömmen måste kopplas bort.

Montera genomföringsproppen i hålet du gjort i
kassetten/cisternen.

Tillkoppling
Cistern

Tillkoppling
Bano Clean

Förberedelse montering

OBS! Det är viktigt att följa uppstartsproceduren i 
Drift- och skötsel (sidan 9).

Vattentillförseln måste alltid öppnas innan strömmen ansluts!
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Skjut toalettsitsen på plats
på monteringsfästet så det
klickar på plats.

Skruva fast monteringsfästet.

Montering av toalettsits
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Uppstart

1. Öppna vattentillförseln till Bano Clean och kontrollera att vattentillförseln fungerar. 
2. Anslut strömmen. Det är viktigt att Bano Clean har en vattenförsörjning innan strömmen ansluts 

När strömmen är ansluten kommer Bano Clean att utföra en automatisk startprocedur. Bano Clean kan
används 15 minuter efter installationen.

Materialspecifikation

Toalettsits, lock och monteringsfäste: ABS / PE
Skruvar: Rostfritt stål

Underhåll och rengöring

Bano rekommenderar regelbunden rengöring.

Generell rengöring av toalettsitsen
Till rengöring används vanligt milt rengöringsmedel. Använd en mjuk trasa eller svamp tillsammans med milt
rengöringsmedel. Spraya på objektet, och torka av med en fuktig trasa. Rengöringsmedel som innehåller 
alkohol som används i läkemedelsindustrin, är OK.

Rengöring av monteringsfästet
Tryck på frigöringsknappen och dra försiktigt av sätet från fästet. Placera toalettsitsen försiktigt bredvid 
toaletten. Var försiktig så att du inte skadar vattenslangen och nätsladden. Applicera rengöringsmedlet på 
en mjuk trasa och rengör. Skjut försiktigt tillbaka toalettsitsen på plats. När du hör ett “Klick”  är den korrekt 
monterad.

Rengöring av munstycken
Applicera ett milt rengöringsmedel på en liten borste, dra ut sprayarmen och borsta rent.

Varning

Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller starka kemikalier, slipmedel, skurpulver, klor, syror, metanol,
rödsprit, vit-sprit eller lynol. Undvik att spilla hett vatten och placera aldrig varma föremål på produkten.

 Avfallshantering och återvinning

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

Drift- och skötseldokumentation
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Felsökning/problemlösning

Vattnet är kallt ●	Temp.	Vattenlampa	tänds	inte.

●	Vattnet	är	kallt	även	om	lampan	för
temp. vatten lyser.

●	Slå	på	varmvatten	(sidan	5)

●	Slå	på	och	av	temperaturinställningen
(sidan 5)
●	Stäng	av	och	på	strömmen	för	att	starta	
systemet igen

Luften från torken är kall ●	Lampan	för	Temp.	torken	är	släckt.

●	Luften	är	kall	även	om	lampan	för
temp. torken är tänd.

●	Skruva	på	varmluft	(side	5)

●	Slå	på	och	av	temperaturinställningen	
(sidan 5)
●	Stäng	av	och	på	strömmen	för	att	starta	
systemet på nytt

Toalettsitsen är kall ●	Lampan	för	temp.	toalettsits	är	
släckt.

●	Toalettsitsen	är	kall	även	om	
lampan till temp. toalettsitsen är tänd.

●	Slå	på	sitsvärmaren	(sidan	5)

●Slå	på	och	av	temperaturinställningen
(sidan 5)
●		Stäng	av	och	på	strömmen	för	att	starta	
systemet igen

LED-indikatorer blinkar /
Bano Clean fungerar inte

●	Strömmen	var	ansluten	före
vattenförsörjningen.

●	Koppla	bort	strömmen.	Se	till	att
vattentillförseln är öppen. Anslut
elektriciteten.

Problem Möjlig orsak Lösning

Använd inte toalettsitsen om:
• Det är ett läckage från produkten
• Spricka i toalettsätet
• Det inte är ström på toalettsitsen även om 

strömkontakten är ansluten
• Produkten luktar bränt
• Andra uppenbara fel

Kontakt

Bano Home Care och
projekt

Bano Sverige AB
Hammarby Allé 91
SE-120 63 Stockholm
Telefon: 08-30 11 10
post@bano.se
www.bano.se

Huvudkontor

Bano AS
Industrivegen 22
NO-6823 Sandane
Telefon: + 47 57 86 98 00
post@bano.no
www.bano.no

Om de nämnda felen upptäcks:
• Koppla bort strömmen
• Stäng vattentillförseln
• Kontakta Bano


