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  Model 749235

  Mål: L 1350 x B 210 x D 70 mm

Installation af CMA brusepanel: 

Montér vægmonteringsbeslaget i en højde på 
2130 mm over gulv, så vil ståhøjden under bruseren 
blive 2000 mm (2 mtr.) (Se måltegning side 3).

Hæng brusepanelet op på beslaget. 

Demontér bundpladen og afmærk hullet til bund-       
skruen nederst på panelet.

Ved vandtilgang ovenfra:
I toppen af panelet skal den grå dækprop fjernes,
og flexslangen forbindes til den faste vandinstallation 
gennem hullet (til filter/afspærringsventil).
 
Ved vandtilgang bagfra:
Flexslangen forbindes til den faste vandinstallation
(til filter/afspærringsventil).

Montér igen brusepanelet på vægmonteringsbeslaget 
og skru bundskruen i væggen for fastgørelse. 

Herefter genmonteres bundpladen med de 4 skruer.

Ønskes anden ståhøjde under bruseren reguleres 
monteringshøjden målt fra gulv i forhold til de 2130 
mm.

VIGTIGT INDEN INSTALLATION!
1. HUSK - at gennemskylle installationen grundigt  

   for urenheder o.l. FØR montering af brusepanelet.
2. Vi anbefaler, at der monteres afspærringsventil/  

   snavsfilter på tilgangssiden.



Funktionsfejl:
Lukker ventilen ikke eller drypper den - kan årsagen 
være urenheder.

Løsning:
Luk for vandet.
Skru indsatsen løs med en 28 mm flad gaffelnøgle.
Tag hele indsatsen ud af ventilhuset.
Rens O-ringe. 
Må ikke smøres med hanefedt.
Rens evt. også kalibreringsrillen i foringen.
Rengør ventilhuset indvendigt.
Monter indsatsen igen og skru den fast.

Ved risiko for frostskader:
Udluft rørledningerne inden vinteren og aktiver tem-
posoft ventilen flere gange for at tømme den.

Såfremt installationen ikke skal bruges, er den bed-
ste forholdsregel mod frostskader, at demontere hele 
indsatsen og opbevare den et sikkert frostfrit sted.

Grundprincip - vandmængdeindstilling:
Ventilen er fra fabrikken indstillet til ca. 6 liter/minut 
og har en skylletid på ca. 25 sekunder.

Rengøring af panel:
Panelet må kun rengøres med sæbevand. 

Der må ikke anvendes ætsende og/eller slibende 
rengøringsmidler eller andre kemikalier.
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Vigtigt - Vigtigt - Vigtigt....

Smør ALDRIG O-ringene med hanefedt.

Vigtigt - Vigtigt - Vigtigt....
Sørg altid for at holde den lodrette kalibreringsrille i 
foringen ren og undlad smøring af denne.

Regulering af vandmængden:
Vandmængden justeres ved hjælp af reguleringsrin-
gen i bunden af indsatsen

Max. vandmængde = 1 (se fig.)
Min. vandmængde  = 6 (se fig.)

Reguleringsfunktionen er IKKE en afpæringsventil. 
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MÅLTEGNING CMA brusepanel 749235
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Vægmonteringsbeslag

Ved denne montering 
vil ståhøjden under 
bruserhoved være 
2000 mm.

Ønskes højere eller 
lavere ståhøjde til-
passes monteringen 
af vægbeslaget med 
den ønskede forskyd-
ning i forhold til de 
2130 mm
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Gulvniveau

Hul for bundskrue


