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 Veiligheidsinstructies

 Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en snijwonden handschoenen 
worden gedragen.

 De arm van de hoofddouche is uitsluitend voor het vasthouden van de hoofd-
douche bedoeld en mag niet met verdere voorwerpen worden belast!

 Kinderen en volwassenen met lichamelijke, geestelijke en/of sensorische be-
perkingen mogen het douchesysteem niet zonder toezicht gebruiken. Personen 
onder invloed van alcohol of drugs mogen het douchesysteem niet gebruiken.

 Het contact van de douchestraal met gevoelige lichaamsdelen (bijv. ogen) 
moet worden voorkomen. Er moet voldoende afstand tussen douche en lichaam 
aangehouden worden.

 Het product mag niet als handgreep worden gebruikt. Er moet een aparte 
handgreep gemonteerd worden.

 Het douchesysteem mag alleen voor het wassen, hygiënische doeleinden en 
voor de lichaamreiniging worden gebruikt.

 Grote drukverschillen tussen de koud- en warmwatertoevoer dienen vermeden 
te worden.

Montage-instructies

• Vóór de montage moet het product gecontroleerd worden op transportschade. 
Na de inbouw wordt geen transport- of oppervlakteschade meer aanvaard.

• De leidingen en armaturen moeten gemonteerd, gespoeld en gecontroleerd 
worden volgens de geldige normen.

• De in de overeenkomstige landen geldende installatierichtlijnen moeten nage-
leefd worden.

• De in de handleiding aangegeven montagematen richten zich op personen van 
ca. 1800 mm groot en moeten indien nodig aangepast worden. Daarbij moet in 
acht genomen worden dat bij een gewijzigde montagehoogte ook de mini-
mumhoogte verandert en dat de aansluitmaten overeenkomstig moeten worden 
aangepast.

• Bij de montage van het produkt door een vakkundige installateur moet men erop 
letten dat het bevestigingsoppervlak op één oppervlak zit (dus geen opliggende 
voegen of verspringende tegels), de wand geschikt is voor montage van produk-
ten en zeker geen zwakke plekken bevat. De bijgevoegde schroeven en duvels 
zijn alleen geschikt voor beton. Bei andere wandsoorten dient u te letten op de 
voorschriften van de fabrikant van de schroeven en duvels.

• De bijgeleverde filter moet ingebouwd worden om uit de leidingen tegen te 
houden. Vuil uit de leidingen kan de werking van de hoofddouche negatief be-
invloeden en/of de hoofddouche beschadigen. Voor deze schade is Hansgrohe 
niet verantwoordelijk.

• Het product is niet voorzien voor gebruik in combinatie met een stoombad!

• Wanneer de wateraansluitingen niet vast gemonteerd zijn, moet de armatuur 
aanvullend met schroeven vastgezet worden (zie blz. 31, Afb. A1- A11). Bij die 
wijze van installatie moet erop gelet worden dat geen waterleiding aangeboord 
worden! Wanneer de wateraansluitingen vast gemonteerd zijn, zijn geen extra 
schroeven nodig (zie blz. 32, Afb. B1- B11).

Montage zie blz. 31

Storing Oorzaak Oplossing

Weinig water  - Druk te laag  - Druk controleren

 - Vuilzeef verstopt  - Vuilvangzeefjes en zeefjes van regeleenheid reinigen

 - filter handdouche verstopt  - Filter handdouche reinigen

Kruisstroom, warm water stroomt in gesloten toestand 
in koud water leiding of omgekeerd

 - Terugslagkleppen vervuild of defect  - Terugslagkleppen reinigen dan wel uitwisselen

Uitstroomtemperatuur komt niet met ingestelde tempera-
tuur overeen

 - Thermostaat niet ingesteld  - Thermostaat instellen

 - Temperatuur van warm water te laag  - Warmwater toevoer verhogen min. 42ºC naar 65ºC

Temperatuur niet regelbaar  - regeleenheid verkalkt  - regeleenheid uitwisselen

Doorstroomtoestel schakelt tijdens gebruik van thermo-
staat niet in

 - Vuilzeef verstopt  - Vuilvangzeef reinigen / uitwisselen

 - Terugslagklep zit vast  - Terugslagklep uitwisselen

Reinigen (zie blz. 40) en bijgevoegde brochure

Bediening (zie blz. 39)

Om de hoofddouche leeg te maken, zet u deze na het gebruik licht 
schuin.

Doorstroomdiagram (zie blz. 38)
 Handdouche
 hoofddouche

Maten (zie blz. 38)

Onderhoud (zie blz. 37)
Keerkleppen moeten volgens DIN EN 1717 regelmatig en volgens 
plaatselijk geldende eisen op het funktioneren gecontroleerd worden. 
(Tenminste een keer per jaar). Om het soepel lopen van de regeleen-
heid te garanderen moet de thermostaat van tijd tot tijd op heel koud 
en heel warm worden ingesteld.

Correctie (zie blz. 35)
Na montage dient de uitstroomtemperatuur van de thermostaat gecon-
troleerd te worden. Een correctie is noodzakelijk als de aan het tappunt 
gemeten temperatuur afwijkt van de op de thermostaat ingestelde 
temperatuur.

Safety Function (zie blz. 36)
Dankzijd de Safety Function kan de gewenste maximale temperatuur 
van bijv. max. 42º C van te voren worden ingesteld.

Gebruik geen zuurhoudende silicone!

Symboolbeschrijving

Technische gegevens

Werkdruk: max. max. 1 MPa
Aanbevolen werkdruk: 0,3 - 0,5 MPa
Getest bij: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatuur warm water: max. 80°C
Aanbevolen warm water temp.: 65°C
Aansluitmaten: 150±12mm
Aansluitingen G 1/2: koud rechts - warm links
Thermische desinfectie: max. 70°C / 4 min

Beveiligd tegen terugstromen

Het product is uitsluitend ontworpen voor drinkwater!

Nederlands

Service onderdelen (zie blz. 42)
Toebehoren (behoort niet tot het leveringspakket)
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