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1.

Introductie / Technische Informatie

De Hudson Reed Handleidingen en de volledige inhoud zijh het eigendom van
Hudson Reed. Niets uit deze handleiding mag worden gereproduceerd of
gecopieerd zonder schriftelijke toestemming van Hudson Reed NL.
Uw Douchemengkraan kan qua ontwerp varieeren van de foto op de voorpagina
van deze handleiding, maar de installatie is het zelfde.
Al onze kranen en aansluitingen voldoen aan de BS5412, EN200 en/of WRc/NSF
standaarden.
De minimale aanbevolen waterduk voor maximale prestaties is 1bar.
Vermijd drukverschillen tussen de warm en koud water toevoer.

NB: Lees deze installatie instructies goed door, en bewaar deze in een veilige
plek indien u het in de toekomst nodig zou hebben.

NB: We raden u aan om uw kraan door een gekwalificeerde
loodgieter te laten installeren.

NB: Check de inhoud van uw bestelling en zorg ervoor dat alles
complete is voordat u met installeren begint.
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2.

Componenten

NB: Voordat u begint met het installeren van de kraan, zorg ervoor
dat uw waterleidingen zijn afgesloten!

1. Draai de muurbeugels op de kraan, niet al te vast, en markeer de 2 posities voor
de warm en koud water toevoer. Meet de HOH afstand van de muurbeugels en
zorg ervoor dat de HOH van uw water toevoer gelijk is met de HOH van de
kraan.
2. Verwijder de muur beugels van de badmengkraan.
3. Plaats de twee “O” ringen op de muur beugels. Het kan nodig zijn om de “O”
ringen mbv van zeep oid op de muurbeugels te plaatsen.
4. Plaats de 2 rubberen afdichtingsringen op de kraan zelf. Zorg ervoordat deze
goed passen!!!
5. Monteer de badmengkraan op de muur beugels en draai de kraan met uw hand
heel goed vast. Draai de uitloop schroeven vast met een schroeven draaier.
6. Sluit de warm en koud water toevoer aan aan de kraan zelf. Hou de kraan
tijdens het vast draaien goed vast voor een stevige en rechte aansluiting.
7. Draai nou de muur beugels goed vast aan de warm en koud water toevoer.
8. Draai de moeren van de muurbeugels nou goed vast aan de muurbeugels zelf
aan de achterkant van de kraan.
9. Plaats de rubberen afdichtings ring op de moer aan de achterkant van de kraan.
10. Monteer de handdouche houder aan de kraan zelf of bevestig de muurbeugel
van de douchehouder aan de muur.
11. Zet de warm en koud water toevoer aan. Laat deze een paar minuten lopen
zodat al het vuil en eventueel rommel weg wordt gespoeld.
12. Controleer de kraan op lekkages
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3.

Onderdelen van de Kraan

Kraan lichaam (1 van elk onderdeel):
Bevat: - Kraan lichaam, ventielen (kan varieren, dit is afhankelijk op het model).
- Rubberen afdicht ring.

Douche slang (1 van elk onderdeel):
Bevat: - Slang.
- Waterdruk begrenzer.
- Rubberen afdicht ring.
- Handdouche

Vacuum breker (1 van dit onderdeel)

Muur beugels (2 van elk onderdeel):
Bevat: - Geleed poot
- Flens en “O” ring afdicht assemblage
- Muur beugel
- Schroeven
- Muur pluggen
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4.

Garantie en Onderhoud

U moet extra voorzichtig zijn tijdens de installatie om schade aan de kraan of
afwerking te voorkomen. Om de kraan schoon te houden, moet u ervoor zorgen dat
de kraan regelmatig schoongemaakt wordt met een schone zachte vochtige doek.
Wij adviseren u om schuursponsjes en schoonmaakmiddelen te vermijden want
deze kunnen de kraan verkleuren en/of beschadigen. Wij bieden een garantie tegen
fabrieks en materiaal defecten (met uitzondering van bruikbare onderdelen). Deze
garantie is alleen geldig indien de kraan geïnstalleerd, onderhouden en gebruikt
wordt in overeenstemming met onze instructies/handleiding.

Meer Vragen? Neem contact op met ons Klantenservie Centrum.
Tel: 01282 477 980
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