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Caral eenhendel wastafel-afbouwdeel

Installatie & onderhoud
Wij adviseren u dit product aan te laten sluiten door een erkend installateur. Spoel voor montage de leidingen schoon om vuil te 
verwijderen wat schadelijk is voor het binnenwerk van de kraan. Let bij het installeren van dit product op voor het oppervlak van 
de onderdelen. De afwerking is erg krasgevoelig. Als er gereedschap op de onderdelen moet worden gebruikt om te installeren, 
zorg voor enige bescherming op deze onderdelen voordat u het product aandraait.

Trims handle and spout kit
         Installation & Aftercare 

INSTALLATION     

1. Turn off water supply prior to installation.

2. Remove the cover from the mixer body using Cross Screwdriver. See Fig 1. 
3. Fit the Spout(8) with Flange(9) to the female thread of the mixer body, Sealant can be used if required 
    between the flange and wall.
4. Push the Shroud(7) to valve of the mixer body. Secure the Cover(6) to valve of the mixer body. 
5. Push the Wall plate(5) to Shroud(7), Sealant can be used if required between the wall plate and wall. 
6. Fit handle(4) to the valve of the mixer body using Grub screw(3), do not over tighten.
    Then screw Lever(1) to the handle(4). 
7. Turn on the water supply and check for leaks again. 

Shroud

Grub screw

Fig 1

1

2
3

4

5

6

7

8

9

Mixer body

Beschermkap

Schroefje

Kraanhuis

1. Sluit de watertoevoer af voordat u aan de installatie begint.
2. Verwijder de beschermkap van het kraanhuis met een kruisschroevendraaier. Zie Fig 1.
3.  Draai de uitloop (8) en sierrozet (9) op het kraanhuis. Gebruik indien nodig sanitairkit voor de ruimte  

tussen de sierrozet en de muur.
4.  Duw de huls (7) en rozet (6) over het kraanhuis. 
5. Schuif de muurrozet (5) over de huls (7). Gebruik indien nodig sanitairkit voor verbinding met de muur.
6.  Plaats de omstelknop (4) op het kraanhuis met het schroefje (3). Draai deze niet te vast.  

Schroef de hendel (1) aan de omstelknop (4).
7. Open de hoofdkraan en controleer op lekkages.

INSTALLATIE
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Om ervoor te zorgen dat dit product in een mooie staat blijft maak je deze uitsluitend schoon met een 
zachte doek of warm water. Agressieve schoonmaakmiddelen mogen onder geen enkele voorwaarden 
gebruikt worden.  Vermijd contact met oplosmiddelen. 
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MAINTENANCE

Cleaning the cartridge (if water dripping from tap)

1. Before carrying out any maintenance, turn off the 
    mains water supply. If unsure contact a qualified 
    tradesman.
2. Remove the lever(1) from the handle(4), loosen 
    the grub screw(3) using an allen key(2).
3. Remove the handle(4), cover(6).
4. Remove the retaining nut using a suitable 
    spanner, remove tha cartridge and clean the 
    cartridge thoroughly under cold water to remove
    any build up of limescale or debris.
    If necessary replace the cartridge.
5. Replace the cartridge into the body, tighten the 
    retaining nut using a suitable spanner.
6. Replace the cover(6) and handle(4), tighten the 
    grub screw(3) and re-fit lever to handle.

Replace the shroud (If the surface appears defective)

1. Remove the lever(1) from the handle(4), loosen 
    the grub screw(3) using an allen key(2).
2. Remove wall plate(5) from the shroud and wall.
3. Remove shroud(7) from the mixer body.
4. Replace shroud(7) and re-fit cover(6) to mixer body.
    Sealant can be used if required between the 
    wall plate and wall. 
5. Fit handle(4) to the valve of the mixer body using
    grub screw(3), do not over tighten.
    Then screw lever(1) to the handle(4)..

AFTERCARE

To maintain the appearance of this fitting, ensure it is cleaned using only a clean soft damp cloth.

A solution of warm water and mild liquid detergent may be used where necessary and then rinsed

thoroughly. Abrasive cleaners or acidic cleaners MUST NOT BE USED under any circumstances.

Avoid contact with solvents.

Please retain these instructions for future reference.
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Mixer body Kraanhuis

 Cartouche

 Borgmoer

Reiniging cartouche 
(als er water uit de kraan druppelt)
 
1.  Sluit de hoofdkraan. Bij twijfel, schakel een  

erkend installateur in. 
2.  Draai de hendel (1) van de omstelknop (4)  

en draai het inbusschroefje (3) los met een  
inbussleutel (2).    

3.  Verwijder de omstelknop (4) en de rozet (6).
4.   Verwijder de borgmoer met een geschikte  

sleutel en haal de cartouche eruit. Reinig de  
cartouche grondig onder koud water om  
eventuele kalkaanslag of vuil te verwijderen.

5.  Plaats de cartouche terug in de behuizing en 
draai de borgmoer terug op zijn plaats.

6.  Plaats de rozet (6) en de omstelknop (4) terug, 
zet deze weer vast met het inbusschroefje (3) 
en draai hierna de hendel (1) weer terug.

 

LET OP:  controleer alle verbindingen na montage voordat u de muur of  

vloer dichtmaakt op lekkages.

Vervang de beschermkap
1.    Draai de hendel (1) van de omstelknop (4) en draai het inbusschroefje  

los met een inbussleutel.        
2.  Verwijder de muurrozet (5).
3.  Verwijder de huls (7) van het kraanhuis.
4.   Plaats de omstelknop (4) en de rozet (6) terug op het kraanhuis.  

Gebruik indien nodig sanitairkit voor de ruimte tussen de rozet en de muur.
5.   Plaats de omstelknop (4) op het kraanhuis met behulp van een inbussleutel.  

Draai deze niet te vast. Schroef hierna de hendel (1) op de omstelknop (4).

ONDERHOUD


