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Service:
Det tilrådes at foretage en rensning og kontrol af 
armaturets ventilmekanisme, f.eks. halvårligt. 
Foring samt læberings-pakning på stemplet bør 
affedtes og renses.
1. Smør aldrig læberingspakningen på ventilstemplet    
    der glider i plastforingen med fedtstof.
2. Sørg altid for, at holde den lodrette kaliberingsrille 
    i plastforingen ren, og undlad smørring af denne.

Ventilen løber i for kort tid:
Læberingspakning, foring herunder kalibreringsrille 
renses og/eller udskiftes - indsats type 743741.

Ventilen lukker ikke eller drypper:
Tjek indsatsen for urenheder/tilstopning af filter 
og/eller o-ringe i ventilindsatsen. Foring herunder 
kalibreringsrille renses v.h.a en spids, ikke metalisk 
genstand. Husk at genmonter fjederen. 

Regulering af vandmængden: 
Foretages ved at fjerne O-ringen (JR13) i bunden af
ventilindsatsen, og herefter kan index-ringen (1.....6)
tages af selve ventilindsatsen og flyttes.

Indstilling i ny position:
- Placering i pos. 1 -      6 l/min. ved 3 bar. 
- Placering i pos. 2 -      3 l/min. ved 3 bar. 
- Placering i pos. 6 -   1,5 l/min. ved 3 bar. 
    

    Ved lavt vandtryk kan  
    index-ringen sættes i   
    position 1 eller 2, og 
    ved et højt vandtryk i 
    position 6. 

Installation:
HUSK at gennemskylle rørsystemet for urenheder o.l. 
FØR montering af armaturet. 

Drift og vedligeholdelse:
Armaturet er fra fabrikken indstillet til ca. 3 l/minut 
med en skylletid på ca. 7 sekunder - ved 3 bars tryk. 
Betjenes ved et let tryk på trykknappen og har selv-
lukkefunktion samt manuel temperaturregulator på 
siden af armaturet. 
Armaturet har udskiftelig indsats (743741) og stråle-
samler (BJ13) og mulighed for regulering af vand-
mængden. Vi anbefaler at der installeres afspærrings-
ventiler da disse holder kontraventiler/filtre på plads.

Udskiftning af indsats:
Luk for vandtilgangen. Afmonter trykknappen v.h.a 
en 2,5 mm unbrachonøgle via pinolskruen, som 
sidder skjult under plastproppen på trykknappen.
Udtag herefter indsatsen med en 28 mm topnøgle. 

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

Drift/tryk:
Dynamisk driftstryk: 1-5 bar
Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at frem-
løbstemperaturen på det varme vand ikke overstiger 
55° C. Differenstrykket mellem koldt  og varmt vand 
må ikke overstige 1 bar.
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