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Installation: 
HUSK - at gennemskylle installationen grundigt for 
urenheder o.l. FØR montering af brusepanelet.
Vi anbefaler, at der monteres afspærrings-ventiler/
snavsfiltre på tilgangssiden.

Montering ovenfra - 790 300:
Underkanten af brusepanelet skal minimum være 
110 cm over færdigt gulvniveau. Dette vil give en 
ståhøjde under bruseren på ca. 205 cm.

Montering bagfra - 790 310:
Placering af vandudtag (f.eks koblingsdåse/dåser) 
anbefales placeret i en højde over færdigt gulv på 
ca. 165 cm. Dette vil give en ståhøjde under bruseren 
på ca. 205 cm.
-------------------------------------------------------
Løsn top og bunddækslet på panelet med en stjerne-
skruetrækker for at komme ind til beslaget som skal 
fastgøres på væggen. 

Fast gør panelet på væggen og genmonter top og 
bunddækslet. 

Åbn for vandet og kontroller at temperaturen er som 
ønsket ellers kan denne indstilles på armaturet.
              
    Demonter håndgrebet  
    ved hjælp af en 2,5 mm  
                                               umbraco nøgle. 
              
              Ved hjælp af tempera-  
              tursikringsringen kan     
               man begrænse ibland-  
              ing af varmt vand.

Ønskes en lavere maximal
temperatur, flyttes tempera-
tursikringsringen MOD uret.
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Udskiftning af ventilindsats:
             Luk for vandtilgangen 
             til brusepanelet og   
             demonter håndgrebet 
                           med en 2,5 mm umbraco  
             nøgle.

             Løsn herefter de 3 skruer    
                                            som fastholder indsatsen  
                                            i ventilhuset. Indsatsen     
                                            kan herefter udtages.  
   

Såfremt ventilindsatsen sidder fast, påmonter da 
håndgrebet og forsøg at trække indsatsen ud på 
denne måde. Der kan evt. også sættes vandtryk på 
armaturet for at presse indsatsen ud.

Rens herefter indsatsen for snavs og urenheder.
Smør de forskellige o-ringe med hanefedt også o-
ringe på ydersiden af ventilindsatsen for at denne 
glider bedre i ventilhuset. Husk at tjekke at kalibre-
ringsrillen er ren og fri for fedt og snavs.

OBS: Læberingen på stemplet må IKKE smøres.

Indstilling af vandmængden:

Demonter håndgrebet med 
en 2,5 mm umbraco nøgle.

Stik den lange ende af en
3 mm umbraco nøgle ind i
spindlen og drej mod uret 
for mere vand eller med 
uret for mindre vand.

Reguleringsfunktionen er 
IKKE en afspærringsfunktion.

Tempomix generelt:
Armaturet er fra fabrikken indstillet til ca. 6 liter pr. 
minut og har en skylletid på ca. 30 sekunder. 
Et patenteret reguleringssystem gør det muligt at 
justere vandmængden uden at lukke for vandet.

De indbyggede kontraventiler/filtre i armaturets vand-
tilgangene er absolut nødvendige og må IKKE fjernes. 

Drift og vedligeholdelse:
Ved intensiv brug af panelet kan det tilrådes at fore-
tage en rensning og kontrol af filtre f.eks. halvårlig. 
Foringen og læberingen på stemplet bør affedtes og 
renses.

Brug ALDRIG fedtstof på læberingen og foringen. 
Dette vil ødelægge ventilindsatsens tidsfunktion.

Fejlfinding:
Ventilen løber i for kort tid:

Læberingspakningen samt foringens kaliberingsrille 
renses - Afhjælper dette ikke problemet skal ventil-
indsatsen udskiftes. Ny indsats - Best nr.: 743789

Ventilen drypper:

Pakningerne tætner ikke korrekt. 
Tjek de forskellige o-ringe for urenheder.
Vær ekstra omhyggelig med at kontroler o-ringen på 
oversiden af stemplet. Denne må gerne smøres.
Afhjælper dette ikke problemet skal ventil-indsatsen 
udskiftes. Ny indsats - Best nr.: 743789

Rengøring af brusepanelet:
Armaturet må kun rengøres med sæbevand. 
Der må ikke anvendes ætsende og/eller slibende 
rengørings-midler eller andre kemikalier.


