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  Justering af brusedyse:
  Brusedysens vinkel kan justeres (10-20°) og 
  fastlåses ved hjælp af en låse-ringstang.

Installation:
Husk at gennemskylle og rense rørene for urenheder 
og lign. før bruseløsningen tilsluttes vandforsyningen. 
Der bør på hovedrøret i installationen monteres et 
central-filter med henblik på at beskytte hele installa-
tionen. F.eks. CMA Self Clean filtre 39 8969.xxx

Der bør altid foran hver bruseløsning installeres 
afspærringsventil/filter. Den medfølgende filtersi skal 
altid monteres.

Anbefalet monteringshøjde:
Monteres brusehovedet i en højde af 2,10 m over 
færdigt gulv niveau, vil det give en ståhøjde under 
bruseren på 2,03 m. Ønskes anden ståhøjde flyttes 
brusehovedet. Såfremt fliserne ikke går helt op 
bagved brusehovedet, kan det medfølgende afstand- 
stykke benyttes.

Montering:
De 2 dele af impulsrøret samles ved hjælp af det 
medfølgende samlestykke, rørbære og impulsknap. 
(De hvide plastrør skal placeres inden i kromrørerne.)  
Indsæt det samlede impulsrør i hullet i bunden af 
brusehovedet og fastgør impulsrøret på væggen med 
de medfølgende skruer. Rørbæreren skal placeres 
midt på røret og dække over samlingen. 
HUSK at placere den medfølgende filtersi på vandtil-
gangen og tilslut vand. 

Vi anbefaler montering af afspæringsventil: 
825999 eller vinkelforskruning 836215.

Rengøring:
Bruselæsningen må kun rengøres med sæbevand. 
Der må  ikke anvendes ætsende og/eller slibende 
rengøringsmidler eller andre kemikalier.

Rensning/rengøring af selvlukkemekanismen fore-
tages bedst ved at skylle den i varmt sæbevand og 
skylle efter med koldt vand for affedtning.
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Hvis bruseren løber for kort tid:
Demonter indsatsen i brusehovedet (743714), den 
naturlige friktion mellem plastkoppen/foringen og
læberingspakningen (JN29) på stemplet fungerer ikke 
korrekt. Rens i varmt sæbevand og skyl grundigt efter 
med koldt vand og genmonter ventilmekanismen.

Bemærk: Der må aldrig bruges hanefedt på læbe-
ringspakningen.

Hvis der ikke kommer vand ud af brusehovedet:
Demonter den forreste del af brusehovedet og tjek 
om vandbegrænseren er tilstoppet. Tjek om filtersien 
på vandtilgangssiden er stoppet, eller om det lille hul i 
bunden af ventilhuset er tilkalket. Rens evt. dette. 

Brusedysen skal med jævne mellemrum afkalkes.

Ibrugtagning/vedligeholdelse:
Ved opstart kan det tage nogle få minutter inden 
ventilen lukker, da luften først skal presses ud.
Aktiver impulsknappen flere gange for at tømme 
impulsrøret fuldstændigt for luft.

Når impulsknappen aktiveres vil der altid komme lidt 
vand ud i bunden af knappen, hvilket er OK, 
og bruseren lukker vand ind igen.

Hvis bruseren ikke vil lukke:
Demonter impulsknappen og rens denne.
Urenheder er trængt ned til impuls-knappen 
Tjek O-ringe for metalspåner, urenheder 
og lignende. Knappen renses og smøres med 
hanefedt. Kontroller om kontraventilen i tilgangen er 
stoppet.

Hvis bruseren drypper:
O-ringstætning på foringens yderside (JR5) eller på 
stemplets underside (JR6) er ikke intakte, rens eller 
udskift disse. 
Rens ventilmekanismen, der sidder inde i bruse-
hovedet. Tjek at den pakker tæt mod brusehovedets 
udløb. Rens for urenheder o.l.

PAS PÅ ikke at stramme brusehovedet for hårdt, når 
det genmonteres. Drej brusehovedet lidt tilbage og 
spænd hellere den foreste del af med låseskruen. 
Skift evt. til ny indsats (743714).
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