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Drift og vedligeholdelse:
Levetiden for batterierne er ca. 2-5 år. 
Anvend ALKALINE 1,5 volt AA batterier (4 stk.) 
Levetiden for batterierne er naturligvis afhængig af 
antal operationer. Ved et normalt forbrug vil levetiden 
være ca. 2-5 år, men af hensyn til den maksimale 
levetid på batterier anbefales det at skifte batterierne 
fast minimum hvert tredje år. 
 
Bortskaffelse af batterier må IKKE ske i alminde-
ligt affald, men SKAL ske til genbrugsordning.

Udskiftning af batterier - magnetventil:
Luk for vandforsyningen. Stikket til magnetventil og 
finger-touch afmonteres og batterimodulet er løsgjort. 
Gummihætten i den modsatte ende af tilslutnings-
stikkene fjernes, hvorefter batteriholderen med de 4 
stk. ALKALINE batterier kan tages ud af røret. Pas på 
ikke at rykke batteriholderen for langt ud, da led-
ningen er fastgjort til den indstøbte elektronik i den 
modsatte ende af røret. 
ALKALINE batterierne tages ud af holderen og skiftes. 
Genmontering sker i omvendt rækkefølge.
Hvis magnetventilen skal udskiftes, er det ikke nød-
vendigt at demontere hele magnetventilen, spolen/
toppen kan skiftes seperat. Spolen indeholder et filter, 
som bør renses jævnligt.

Rengøring:
Kan foretages med alle ikke ætsende og ikke slibende 
rengøringsmidler. 
Afkalkning af overflader kan ske ved anvendelse af en 
mild opløsning af afkalkningsmiddel. 
Husk at skylle efter med vand.
Tilgangsfilter før magnetventil bør jævnligt renses 
(f.eks. 1 gang årligt).

CE, EMC og  VVS nr. 723832.004

Tæthedsgrad:
Finger-touch IP67, magnetventil IP65, batteriboks IP65.

Til frembygning:
TT 2000  

For skjult 
montering:
TT 2000-X

Funktion:
Komplet brusesystem til styring af et enkelt bruse-
sted til koldt eller forblandet vand. Box: Vandtilgang 
direkte ovenfra, bagfra eller til skjult montering. 
Systemet er nemt og enkelt at montere samt ser-
vicere. Brugeren aktiverer systemet via et let tryk på 
finger-touchen, hvorefter vandet vil løbe i 30 sek.
Herefter kan genaktiveres efter brugerens ønske.

Bemærk:
Bør ikke anvendes i uopvarmede rum under 10-12°C
Vær opmærksom på at skruer til finger-touchen IKKE 
må spændes for hårdt mod underlaget.

Generelt:
Husk at gennemskylle og rense rørene for urenheder 
o.l. før bruseløsningen tilsluttes vandforsyningen. 
Der bør på hovedrøret i installationen monteres et 
centralfilter med henblik på at beskytte hele instal-
lationen f.eks. CMA Quick clean filter vvs-nr. 39 8967.
xxx (maskestr. på max 100 my).
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Monteringsvejledning til BOX TT 2000:
    Finger-touchen pla-
    ceres i en højde over   
               gulv på ca. 110 cm. 
    Der skal etableres en   
    fremføringsvej mellem 
    touchen og monte-  
    ringsboksen. Pas på   
    ikke at klemme kablet 
    i stykker, samt at   
    spænde finger-
    touchens skruer for   
    hårdt mod underlaget. 
    Fremføringsvejen kan  
    være et indstøbt rør   
    i væggen eller en   
    udkradset flisefuge. 

Ved fugning må der IKKE være fugemasse i et om-
råde på Ø 40 mm på bagsiden af finger-touchen.
Bemærk der IKKE må ændres på kabellængden, 
da denne ledning skal monteres direkte i stikket på 
batterimodulet (hvidt firkantet stik).
Anbefalet monteringshøjde over færdigt gulv til 
underkant stålboks ca. 215 cm. Dette vil give en 
ståhøjde under bruseren på ca. 205 cm. 
Vandtilgangen/koblingsdåsen skal placeres i en 
højde over gulv på ca. 230 cm. Såfremt ståhøjden 
under bruseren ønskes lavere sænkes boks og 
udtag forholdsmæssigt.
Magnetventilen monteres i boksens faste messing-
bøsning og pakkes med teflontape - IKKE pakgarn. 
Husk at montere filtersi og afspærringsventil.
Når slangen monteres, lægges den i en ring for at 
undgå knæk på slangen. 
Stikket fra magnetventilen (rundt sort stik) forbindes 
til batterimodulet, som kan ligge i bunden af bok-
sen. Kablet fra finger-touchen forbindes til batteri-
modulet. Hovedbruser monteres. 
VENT 35 sekunder før systemet afprøves. 
Boksens dæksel skubbes på plads og fastgøres. 
Systemet er nu klar til brug.

  Monteringsvejledning til 2000-X 
  skjult montering:
     Finger-touchen  
     placeres i en   
                højde over gulv  
     på ca. 110 cm. 
     Der skal eta-  
     bleres en frem  
     føringsvej mel-
     lem touchen og  
     magnetventil/
     batterimodul. 

Pas på ikke at klemme kablet i stykker, samt at       
spænde finger-touchens skruer for hårdt mod 
underlaget. 

Fremføringsvejen kan være et indstøbt rør i væggen. 
Ved fugning må der IKKE være fugemasse i  et om-
råde på Ø 40 mm på bagsiden af finger-touchen.

Bemærk der IKKE må ændres på kabellængden, 
da denne ledning skal monteres direkte i stikket på    
batterimodulet (hvidt firkantet stik).
Anbefalet monteringshøjde af koblingsdåse 210 -     
215 cm over færdigt gulv. Dette vil give en ståhøjde   
under bruseren på ca. 205 cm. Såfremt ståhøjden   
under bruseren ønskes lavere sænkes boks og udtag 
forholdsmæssigt.
Magnetventilen monteres på vandforsyningen til             
bruseren og pakkes med teflontape - IKKE pakgarn. 

Husk at montere filtersi og afspærringsventil.
Det er vigtigt, at til- og af-gangsrør er fikseret før/efter 
magnetventilen, så påvirkninger fra evt. trykstød ikke 
knækker magnetventilens gevindstykker.
Stikket fra magnetventilen (rundt sort stik) forbindes 
til batterimodulet. 
Kablet fra finger-touchen forbindes til batterimodulet. 
Brusearm og hovedbruser monteres. 

VENT 35 sekunder før systemet afprøves. 
Systemet er nu klar til brug.
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