
Thermostatische douchemengkraan
     Installatie & Onderhoud 

Technische tekening

Installatie diagram

Installeren:
Deze mengkraan is niet geschikt in combinatie met een close-in boiler of lage druk voorziening

Zorg ervoor dat alle leidingen verschoont zijn van bramen en vuil.
Sluit de hoofdwaterleiding voordat met installeren wordt begonnen.
1. Voorzie de muur met de ruimte welke benodigd is voor de inbouw van deze mengkraan. 
    (zie fig.1 & 2)
2. Monteer de warmwaterleiding aan de linkerkant (gemarkeerd met “H”) en de 
    koudwaterleiding aan de rechterkant van de kraan.
3. Monteer de kraan losjes (nog niet vast aandraaien) 
4. Hou de kraan op de juiste plek en teken de bevestigingsgaten af. Verwijder de kraan, 
    boor de gaten en plaats de pluggen in de gaten 
5. Monteer wederom de kraan losjes op de juiste plek
6. Draai met de bevestigingsschroeven de menkraan vast aan de muur
7. Draai nu de waterleidingen vast aan de kraan zodat deze waterdicht zijn.
8. Open de hoofdwaterleiding om op lekkages te controleren.
9. Wanneer de kraan waterdicht is gemonteerd is, dienen de bedieningsknoppen als volgt 
    verwijderd te worden:
    a. Verwijder de hendel (3) met de hand, verwijder het afdekkapje met een scherp 
        voorwerp (mes) zonder de knop te beschadigen.
    b. met behulp van de inbussleutel de knoppen losdraaien.
    c. draai de knoppen zodanig dat de hendels naar boven wijzen verwijder de 
        temperatuur-regel knop (8) en de omstelknop (5). De knoppen dienen op deze zelfde 
        stand wederom teuggezet te worden.
    d. draai de opvulringen van de kraan
        let op: verwijder NIET de zwarte blokkerringsring!
10.Schuif de beschermplaat over de kraan
11. Plaats de opvulringen terug op de mengkraan, niet TE vast aandraaien.
      Ben er zeker van dat de O-ringen (1) en (10) in de uitsparingen van de opvulringen zitten
12. Plaats de bedieningsknoppen op de volgende wijze terug op de kraan:
     a. De temperatuursknop terugzetten met de blokkeringsknop op 38 gr.zoals deze er 
         ook vanaf is gekomen.
     b. Hetzelfde geldt voor de omstelknop.
     c. zet de bedieningsknoppen vast met de inbussleutel
     d. draai de kleine hendels wederom terug op de plaats
     e. klik het afdekkapjes weer in het daarvoor bestemde gat.

De kraan is klaar voor gebruik!

De terugslagkleppen zorgen 
ervoor dat vuil water niet 
terug de kraan in kan

Deze ring nooit van de mengkraan
verwijderen behalve als de vooraf-
ingestelde temperatuur veranderd 
dient te worden. Deze ring zorgt ervoor 
dat de blokkering plaats vindt op de 
38 graden stand.
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