
5 gats badrandcombinatie
        Installatie & Onderhoud

Kraan gedeelte installatie:

1. Demonteer de hendel (1) met de hand, draai de moer onder deze hendel los 
    met behulp van de  inbussleutel
2. Verwijder de bedieningsknoppen (3) en (18)
3. Draai de afdekring (5), de zeskantwartel (6) los en verwijder tevens de pakking (7)
4. Steek de kraandelen van onder de badrand door de gaten. Let op dat de koude 
    (gemarkeerd met “C”) en de warme (gemarkeerd met “H”) delen op de juiste plek
     zitten. De koude kraan behoort rechts te zitten.
5. Monteer in omgekeerde volgorde de onderdelen zodat de kraan keurig 
    gemonteerd zit. Deze goed vast draaien.

Omstel-inrichting:
1. Demonteer de hendel met de hand,  met draai de moer onder deze hendel los
    behulp van de  inbussleutel
2. Verwijder de bedieningsknop (19)
3. Draai de afdekring, de zeskantwartel los en verwijder tevens de pakking.
4. Monteer de 2 meegeleverde kniekoppelingen (15) op de aangegeven plaats, 
    vergeet de pakkingsringen niet.
5. Steek de omstelinrichting van onder de badrand door het juiste gat.
6. Monteer in omgekeerde volgorde de onderdelen zodat de inrichting keurig 
    gemonteerd zit. Deze ook goed vast draaien.
7. Plaats de bedieningsknop terug op z’n plek, 
    draai de inbusschroef vast en monteer de hendel.
8. Plaats de pakkingsringen in de wartels van de 
    flexibele slangen en monteer deze zoals de tekening 
    aangeeft!
9. Monteer de flexibele slangen aan 
    de kniekoppelingen
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Badrand

Uitloop installatie:
1.Verwijder de wartel (25), metalen ring (24) en pakking (23) van de uitloop
2. Ben er zeker van de pakking (22) onder de bodemring (21) zit
3. Plaats de uitloop door het gat van de badrand en monteer de pakking, metalen ring 
    en wartel via de onderkant en zet hiermee de uitloop vast.
4.Monteer de flexibele slang (14) met pakking (13) aan de uitloop en omstelinrichting 
   (onderzijde). Vergeet wederom de pakkingen niet!

Handdouche-houder installatie:
1. Monteer de handdouche houder volgens tekening en zet deze vast door de pakking,
    metalen ring en wartel via de onderkant van de badrand aan te draaien.
2. De meegeleverde doucheslang van de bovenzijde door de houder schuiven met de 
    smalle zijde eerst (kan maar op één manier)
3. Koppel de doucheslang aan de flexibele metalen slang en deze flexibele slang 
   aan de aangegeven koppeling van de omstelinrichting (voorzijde)
4. hang het gewicht (35) aan de doucheslang. Dit gewicht zorgt ervoor dat de 
   doucheslang gemakkelijk weer in de badrand verdwijnt. Niet te dicht bij de
   handdouche maar voldoende om de doucheslang genoeg lengte te geven en dat 
   het gewicht de slang weer in zijn geheel kan terughalen.

Controleer of alle koppelingen goed zijn vast gedraaid en monteer de waterleidingen
aan de juiste kraandelen. (links heet en rechts koud)

Zet de kraandelen in de gesloten stand en 
open de hoofdkraan. Controleer de 
mengkraan op lekkages in zowel de 
gesloten als open stand. Check tevens 
of de omstelinrichtting juist functioneert.
Voordat het bad op zijn plaats 
wordt gezet dient de 
uittrekbaarheid van de 
handdouche gecontroleerd 
te worden. Blijft deze 
nergens achter hangen?

 

Onderhoud

Om ervoor te zorgen dat deze kraan in een mooie staat blijft deze uitsluitend schoonmaken met een zachte doek.
Agressieve  schoonmaakmiddelen mogen onder geen enkele voorwaarden gebruikt worden.
Vermijd contact met oplosmiddelen.

Bewaar deze handleiding voor toekomstige referentie.
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