dusj- og badekarsbatteri

motion

dusj- og badekarsbatteri

motion
Fremstilt i messing, overflatebehandlet med krom.
Totalbredde 263 mm.
Art. nr. 20060172  motion dusj- og badekarsbatteri
vanntrykk
Min.: 0,5 Bar Maks: 10 Bar, testtrykk: 16 Bar
godt å vite
Rengjøres med fuktig klut, eventuelt mildt såpevann.
Ettertørk med tørr klut. Det må ikke brukes etsende,
syreholdige eller slipende rengjøringsmidler.

Westerbergs Badrum AB is a part of Hafa Bathroom Group

installering
Ved nyinstallering, sørg for at ledningene er renspylt før
blandebatteriet installeres.
Steng av vanntilførselen før installering! Blandebatteri
for veggmontering leveres med c/c 150 + 3 mm c/c og
R20 overfallsmutrer.
Kople til varmtvann på venstre side og kaldtvann på
høyre side (sett fra brukeren).
OBS: ved feilkopling fungerer ikke termostaten.
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montering
Slik gjør du for å feste blandebatteriet til tilkoplinger i
veggen:
Legg pakningene i mutteren og trekk til. Bruk ikke
gjengetape eller stry på gjengene.
Hvis veggtilkoplingen er c/c 160 mm med koplingsmutter, må man bruke eksenterkoplinger.
Eksenterkopling M26x1,5xG3/4 art.nr. 20001671.

Produktinformasjon fra

2007-01-17 12:58:51

dusj- og badekarsbatteri

motion

dusj- og badekarsbatteri

motion
funksjon
Vannmengden reguleres ved å skru på det venstre rattet. Merk at termostaten fungerer best ved full vannmengde. Temperaturen reguleres med det høyre rattet.
Når man vrir mot klokken, blir vannet varmere. Når man
vrir med klokken, blir vannet kaldere. Det er en skåldesperre ved 38 grader. Hvis du ønsker varmere vann,
trykk inn den røde knappen og vri. Hvis det kalde vannet faller helt ut, stenges blandebatteriet automatisk for
å unngå skålding.
vedlikehold og rengjøring
Den keramiske innsatsen er selvsmørende og vedlikeholdsfri. Tilsett aldri fett, silikon eller lignende i innsatsen. Ved eventuelle feil skal innsatsen alltid skiftes.
Strålesamleren bør regelmessig løsnes og gjøres ren.
La den ligge i eddikvann over natten. Bruk en myk klut
for å tørke av utsiden av blandebatteriet. Bruk eventuelt
såpevann for å unngå kalkflekker fra vannet. Bruk aldri
kjemiske rengjøringsmidler eller syrebaserte eller andre
aggressive oppløsninger. Bruk heller ikke stålull eller
lignende produkter som kan ripe overflaten. Vanskelige
kalkflekker fjernes med eddik.
tiltak ved eventuell lekkasje
• Steng av hovedkranen slik at blandebatteriet ikke
står under trykk.
• Løsne dekselet på utsiden av rattet som regulerer
vannmengden.
• Skru ut skruen og trekk rattet av.
• Skru ut innsatsen.
• Kontroller at pakningen under innsatsen er
uskadd og fri for smuss og er korrekt plassert.
• Rengjør hullet der innsatsen sitter. I de fleste tilfeller
er dette tilstrekkelig. Monter innsatsen tilbake.
• Test om det fortsatt lekker ved å slå på
hovedkranen.
• Dersom kranen fortsatt lekker – ring Westerbergs
serviceavdeling for hjelp.

1. Ratt for vannmengde
2. Innsats
3. Kropp
4. Omkopler
5. Strålesamler
6. Termostat
7. Termostatratt
8. Tilbakeslagsventil
9. Koplingsmutter
10. Rosett
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