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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.

Hvis bruseren ikke vil lukke:
1. Skruen som holder impulsknappen fast er gået løs 
(se fig.3 på side 2) Bundstykket tages af og skruen 
fastspændes.

2. Urenheder er trængt ned i plastslangen til impuls-
knappen - Tjek o-ringe for metalspåner, urenheder 
og lignende. Knappen udtages og renses.    

Hvis bruseren drypper:
Der er urenheder på o-ringen JR6 på stemplets 
underside i ventilmekanismen. Indsats renses og 
o-ring smøres.

Hvis bruseren løber for kort tid:
Demonter indsatsen i brusehovedet (se fig. 4 på 
side 2), og rens denne i varmt sæbevand og gen-
monter (affedtning af læbering og plastforing). 
O-ring JR5 og JR6 smøres med hanefedt.

  Brug aldrig
  hanefedt på
  læberings-
  pakningen
  JN 29 på
  stemplet, 
  da dette
  reducerer 
  løbetiden til
  nul sekunder.

Installation:
Husk at gennemskylle og rense rørene for urenheder 
og ligende før brusepanelet tilsluttes vandforsynin-
gen. 
Der bør på hovedrøret i installationen monteres et 
central-filter med henblik på at beskytte hele installa-
tionen. F.eks. CMA Quick clean filtre 39 8967.xxx
Der bør altid foran hvert panel installeres afspærrings-
ventil/filter. Den medfølgende filtersi skal altid mon-
teres.

Anbefalet monteringshøjde:
Anvendes koblingsdåse skal denne monteres i en 
højde af 220 cm over gulv. Dette vil give en ståhøjde 
under bruseren på ca. 205 cm. Underkant af bruse-
panel monteres i en højde på ca. 115 cm.

Montering:
Først skrues bundstykket af panelet, hvorefter panelet 
ved hjælp af de medfølgende skruer kan fastgøres på 
væggen. Husk også at afmærke fastgørelsesskruen 
øverst på panelet under brusehovedet. Bundstykket 
genmonteres på brusepanelet for at dække over fast-
gørelsesskruerne.
Tilslut brusepanelet til hovedrøret. HUSK at montere 
filtersi. Vi anbefaler montering af afspæringsventil: 
825999 eller 836215.

Rengøring af armaturet:   
Armaturet må kun rengøres med sæbevand. Der må  
ikke anvendes ætsende og/eller slibende rengørings-
midler eller andre kemikalier.
Rensning/rengøring af selvlukkemekanismen fore-
tages bedst ved at skylle den i varmt sæbevand og 
efter skylle med koldt vand (affedtning). Indsats 

743715



Drift og vedligeholdelse:

Rensning af tilgangsfilter/kontraventil m.v.:
Tilgangsfilter, kontraventil og selvlukkemekanisme i 
brusehoved bør jævnligt renses og kontrolleres 
(f.eks. 1 gang årligt).

I tilgangen af panelet sidder der en kontraventil med 
indbygget vandbegrænser med et konstant flow på 
8 liter pr. minut.

Justering af brusedyse:
Brusedysens vinkel kan justeres (10-20°) og fastlåses 
ved hjælp af en låse-ringstang. (Fig. 2A og 2B).

Demontering af impulsknap:
Først skrues bundstykket af panelet (Fig.3), herefter 
løsnes kærvskruen, som fastholder impulsknappen. 
Pres let på impulsknappen så kærvskruen frigør 
denne. 
Fjern plastkransen og impulsknappen kan udtages 
frontalt fra undersiden. 
Genmonter i omvendt rækkefølge.

Demontering af selvlukkemekanisme:
Udtag det sorte hylster ved hjælp af en låserings-
tang Fig.4 
Selvlukkemekanismen (743715) sidder indvendigt i 
dette hylster og denne udtages herefter.
Ved genmontering skal stempel, fjeder og den hvide 
foring først placeres i det sorte hylster før det hele 
igen monteres i brusehovedet.

Vigtigt: 
Husk o-ringen JR5 på foringen ved genmontering.
Læberingen på stemplet (JN29) må IKKE få hane-
fedt, øvrige o-ringe må gerne smøres.
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  Kontraventil 
  900015
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