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Troubleshooting / Felsökning

Toaletten spolar mer än vad den 
ska göra.

1. Ta försiktigt av locket på tanken. Justera längden på skruvarna som sitter på undersidan av tanklocket i anslutning till 
spolknapparna. Kortare skruvar ger mindre vattenmängd.

2. Centrerad i tanken sitter en cylinderformad spolmekanism. Stäng av vattnet (på ballofix/avstängsningskran) och 
vrid cylindern ett halvt varv åt höger för att lösgöra den. Justera inställningarna på sidan av cylindern för att justera 
vattenmängden. (Se manual som bifogades i påsen med skruvarna till spolcisternen.)

Stopp i urinavloppet. 1. Testa att sakta hälla ner varmt vatten i urinskålen tills det sjunker undan som vanligt. 
2. Använd en rensvajer och stoppa ner den i urinavloppet och spola hårt flera gånger och se om det händer något.

Det luktar urin eller att det inte är 
något vatten i vattenlåset.

1. Lyft upp vattenlåset i urinskålen, och kolla så att det inte är stopp i urinavloppet. För att prova, testa sticka ner en 
rensvajer i urinavloppet och spola hårt flera gånger och se om det händer något. 

2. Om urinavloppet är kopplat som ett separat avlopp till egen behållare, se till att urinavloppet är korrekt installerat. 
3. Om det fortfarande luktar, kontakta den som installerade eller sålde toaletten till dig och förklara problemet. 

1. Lyft försiktigt av tanklocket och vrid lite på cylindern som sitter centrerad i tanken. Sätt tillbaka locket och testa 
om knapparna fortfarande fastnar. Upprepa och vrid cylindern åt olika håll tills det fungerar (OBS vrid inte så 
pass långt att cylindern lösgörs).

2. Lyft försiktigt av tanklocket. Centrerad i tanken sitter en cylinder som ansluter till spolknapparna. I ena hörnet 
på tanken, i anslutning till inkommande vatten sitter en s.k. flottör. Mellan flottören och den större cylindern kan 
det placeras en bit skumplast (eller valfritt vattentåligt föremål) som tvingar cylindern några millimeter åt andra 
hållet. Detta gör att skruvarna under spolknapparna inte fastnar i toppen  av cylindern.

Spolknapparna fastnar i nedtryckt 
läge vid spolning.

The toilet flushes more than what it 
should do.

1. Carefully remove the lid of the tank. Adjust the length of the screws on the underside of the tank lid adjacent to 
flush buttons. Shorter screws provide less water.

2. Centered in the tank is a cylinder-shaped flush mechanism. Turn off the water (on ballofix / shut-off tap) and turn the 
cylinder a half turn to the right to release it. Adjust the settings on the side of the cylinder to adjust the amount of 
water. (See manual attached to the bag with the screws to the cistern.)

1. Try slowly pour hot water into the urine bowl until it falls away as usual.
2. Use a cleaning wire and place it in the urine drain and flush hard several times and see if anything happens.

Stop in the urine outlet.

Flush buttons get stuck in 
downside position during flushing.

1. Carefully lift the tank lid and turn a little on the cylinder is centered in the tank. Replace the cover and test the 
buttons still stuck. Repeat and rotate the cylinder in different directions until it works (Note: do not turn so far 
that the cylinder is released).

2. Carefully lift the tank lid. Centered in the tank is a cylinder that connects to the flush buttons. In one corner of 
the tank, adjacent to the incoming water is a so-called float. Between the float and the larger cylinder may be 
placed a piece of foam (or optionally water resistant object) that forces the cylinder few millimeters in the other 
direction. This allows the screws in the flush buttons do not get stuck in the top of the cylinder.

It smells of urine or if there is no 
water in the water trap.

1. Raise the trap of the urinal, and check that there is a blockage in the urine outlet. To test, try sticking a wire in the 
urine drain and flush hard several times and see if anything happens.

2. If the urine outlet is connected to a separate drainage to own container, make sure the urine pipe is installed  
correctly.

3. If it still smells, contact the person who installed or sold the toilet to you and explain the problem.
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Troubleshooting water trap

IMPORTANT! 
This is only needed if installation is made incorrectly as the image is shown. 

VIKTIGT! 
Detta görs endast om installationen är felaktig enligt bilden. Om toaletten 
har ett inbyggt vattnelåst med lock så ska inget annat vattenlås installeras 
på urinslangen. 


