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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 - 792300:
Underkanten af brusepanelet skal minimum være 
110 cm over færdigt gulvniveau. Dette vil give en 
ståhøjde under bruseren på ca. 205 cm.

Montering bagfra - 792 310:
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 du 
skal fastgøre på væggen. 

Fast gør panelet på væggen og genmonter top og 
bunddækslet. Åben for vandet og kontroller at temp-
eraturen er som ønsket ellers kan denne indstilles 
på termostaten.

Temperaturen kan indstilles på termostaten nederst 
på panelet. Termostaten er forudindstillet til 38°C, 
men kan reguleres mellem 36-41°C. 

Termostaten har anti-skoldingsfunktion - Det vil sige 
at den lukker omgående for varmtvandsforsyningen, 
hvis koldtvandsforsyningen svigter. 

DETTE KRÆVER DOG MINIMUM 15°C FORSKEL 
MELLEM DET VARME OG DET BLANDEDE VAND.

Differenstrykket mellem koldt og varmt vand må ikke 
overstige 1 bar.

Rengøring:
Brusepanelet må kun rengøres med sæbevand.
Der må ikke anvendes ætsende og/eller slibende 
rengøringsmidler eller andre kemikalier.
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Temposoft ventil generelt:

Udskiftning af ventil-indsats 743743:

1. Luk for vandtilførsel til brusepanelet.
2. Demonter håndtaget med en 2,5 mm unbracho.
3. Skru indsatsen løs med en svensknøgle.
3. Tag hele indsatsen ud af ventilhuset.
4. Tjek at ventilhuset er rent og pænt indvendigt.
5. Rens/rengør ventil indsatsen eller udskift denne.
6. Genmonter i omvendt rækkefølge.

Service:

Såfremt ventilen IKKE lukker korrekt:

Kalibreringsrillen i foringen skal være ren og fri for 
urenheder/snavs. 

Læberingen på stemplet skal rengøres og må IKKE 
smøres med hanefedt. Rengør gerne disse dele i 
varmt sæbevand og skyl efter med koldt vand.

Desuden skal toppen af indsatsen også tjekkes for
urenheder. Tjek den lille o-ring ved messingskruen
som kommer til syne ved at presse toppen ned.

Det kan være nødvendigt at løsne skruen for at 
rense o-ringen. Denne må gerne smøres med hane-
fedt. Genmonterer indsatsen.

Vandmængdeindstilling:

Regulering af vandmængden:

Foretages ved at fjerne O-ringen i bunden af ventil-
indsatsen, og herefter kan index-ringen tages af selve 
ventilindsatsen og flyttes.

Vandmængderegulering
- Placering i pos. 3 - 6 liter pr. minut ved 3 bar.
- Placering i pos. 5 - 3 liter pr. minut ved 3 bar.

Ved lavt vandtryk kan indexringen sættes i pos. 1 
eller 2, og ved et højt vandtryk i pos. 6.

Securitherm termostat generelt:

Udskiftning af ventil-indsats 743792:

1. Luk for vandtilførsel til brusepanelet.
2. Demonter håndtaget med en 2,5 mm unbracho.
3. Skru indsatsen løs med en svensknøgle.
3. Tag hele indsatsen ud af ventilhuset.
4. Tjek at ventilhuset er rent og pænt indvendigt.
5. Rens/rengør ventil indsatsen eller udskift denne.
6. Genmonter i omvendt rækkefølge. 

De indbyggede kontraventiler/filtre i termostatens 
vandtilgangene er absolut nødvendige og må IKKE 
fjernes. 

Drift og vedligeholdelse termostat:
Det tilrådes at rense og genindstille termostaten min. 
2 gang årligt, og på installationer med meget kalk og 
urenheder i vandet tilrådes det hver 2 måned.

Vigtigt - Test at skoldningssikringen fungerer:
Luk for koldtvandsforsyningen, og tjek at varmtvands-
forsyningen stopper efter max. 5 sekunder.

Fejlfinding:
Hvis termostaten ikke blander korrekt:

Tjek differenstrykket mellem koldt og varmt vand. 

Tjek at der ikke er urenheder i filtre og kontraventiler.

Demonter termostatindsats, rengør eller udskift denne.

Indsats - Best nr.: 743792


