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&& 3
way handle set
Installatie
onderhoud
Installation
& Aftercare
INSTALLATIE
1. Draai de hoofdwaterleiding dicht.

Installation:

2.Verwijder schroeven(9) en beschermkappen(10) van de inbouwkraan.
1. Turn off water mains supply.

3. Schroef de temperatuurmantelring(6) en de schakelknopmantelringen(8) op hun plaats (handvast).
2. Remove the cover screws(9) & covers(10) from the valve.

4. Breng een kraal3.siliconenkit
op de achterkant
van de and
bodemplaat
en duwrings(8)
de bodemplaat(5)
voorzichtig
in
Screw theaan
temperature
shroud ring(6)
divertei shroud
into place (don’t
overtighten).
positie, gelijk houden
met
het
afgewerkte
muuroppervlak.
4. Apply a bead of silicone sealant to the rear of the wall plate and carefully push the wall plate(5) into

position flush withmonteert,
the finished
wall
5. Voordat u de temperatuurknop(4)
moet
u surface.
ervoor zorgen dat de temperatuurbeveiligingsknopje in
lijn is met de 38°C5.gemarkeerde
lijn
op
de
messing
spindel
afgebeeld.
Draai de stelschroef(3)
zich aligns
in de with 38°C
Prior to fitting the temperature knob(4),zoals
ensure
the temperature
override safetydie
button
temperatuurknop(4) bevindt los. Plaats vervolgens de knop op zijn plaats met de knop op de 12-uur positie. Zie
marked line on the brass spindle as shown. Loosen the grub screw(3) located in the temperature knob(4
onderstaand diagram. Draai de stelschroef(3) vast en plaats de afdekkapje (1).
then fit the knob into place with the button at the 12 o’clock position. See below diagram.

Tighten the grub screw(3) and fit the cap(1).

38°C markering
marked line

38°C positie
position

6. Push the diverter knobs(7) to diverter valve, press the knobs several time ensuring that the function is
normal.

6. Druk de omschakelknoppen(7) naar de omschakelklep, druk een paar keer op de knoppen om te controleren
of de functie werkt.
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2 way handle set

Inbouwkraan
Valve body
Verwijder
niet de zwarte
Please don't remove the
blokkeringsring
van het
Black temperature
thermostatische
binnenwerk
override stop from
the
valve body.
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3 way handle set
Valve body
Please don't remove the
Black temperature
override stop from the
valve body.
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Handleiding
Temperature Setting

This product
has been factory
set under balanced pressures, and a hot water supply of 65°
TEMPERATUUR
INSTELLINGEN

conditions vary significantly from the factory conditions, it may be necessary to reset the temperat

Dit product is in de fabriek ingesteld onder een gebalanceerde druk en een warmwatervoorziening van 65°C.
cartridge to enable the product to deliver 38°C when the temperature knob is set to the 38°C positi
Als deze instellingen aanzienlijk verschillen met de fabrieks-instellingen, kan het nodig zijn om de temperatuur
N.B.het
This
product38°C
can reach
temperatures
up to 55°C. op 38°C staat. Dit product
van de cartridge te resetten zodat
product
kan afgeven
als de of
temperatuur
kan temperaturen tot 55°C bereiken.
In this case, you can adjust the cartridge to change the outlet water temperature to suit your requ
In dit geval kunt u de cartridge aanpassen om de temperatuur van het water aan uw behoeften aan te passen.
This can be adjusted whilst using a digital thermometer by following the below instructions.
Dit kan worden aangepast terwijl u een digitale thermometer gebruikt door de onderstaande instructies te
1. Turn the temperature knob(4) to the 38°C position.
volgen.
2. Carefully remove the cap(1), loosen the grub screw(3), then remove the temperature knob(4).

1. Draai de temperatuurknop(4) naar positie 38°C.
3. Run the shower at required flow.
2.Verwijder voorzichtig het afdekkapje(1), draai de stelschroef los(3), verwijder vervolgens de temperatuur4. Whilst measuring the temperature of the water, and without removing the black temperature ove
knop(4).
3. Laat de douche met gewenste temperatuur
stop, turn thedoorstromen.
brass spindle until the temperature reaches 38°C.
4. Terwijl u de temperatuur van het water meet, zonder de zwarte blokkeringsring te verwijderen, draait u de
5. Once 38°C is achieved, turn the shower off.
koperen as totdat de temperatuur 38°C bereikt.
6. Fit the utemperature
5. Wanneer de 38°C is bereikt, schakelt
de doucheknob
uit. into place with the button at the 12 o’clock position. Tighten the grub sc
6. Plaats de temperatuurknop op zijn
met de knop op de 12-uur positie. Draai de stelschroef(3) vast en
and plaats
fit the cap(1).
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Handleiding
ONDERHOUD
Dit product dient uitsluitend met een zachte, schone en vochtige doek gereinigd te worden. Indien nodig kan
een oplossing van warm water en een mild vloeibaar wasmiddel worden gebruikt en vervolgens grondig worden gespoeld. Agressieve reinigingsmiddelen mogen onder geen enkele omstandigheid worden gebruikt.Vermijd
contact met oplosmiddelen. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

