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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 eigen douchepaneel/douchekraan, kan qua ontwerp varieeren van de foto op de
voorpagina van deze handleiding, maar de installatie is het zelfde.
Al onze kranen en aansluitingen voldoet aan de BS5412, EN200 en/of WRc/NSF
standaarden.
NB: Lees deze installatie instructies goed door, en bewaar deze in een veilige
plek indien u het in de toekomst nodig zou hebben.

NB: Wij adviseren al onze klanten om uw product door een gekwalificeerde
loodgieter/installatuer te laten installeren/instellen.
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2.

Het opnieuw instellen van de temperatuur

Verwijder de afsluitknop van de douchekraan door het kleine shroefje los te
draaien ( dit ligt aan het model douchekraan, sommige douchekranen hebben
geen schroef om de afltuiknop te verwijderen).
Verwijder de temperatuur hendel.
U kunt nu in de binnekant van de temperatuur hendel bekijken en u zult zien
dat er een klein beugeltje uitsteekt. Dit is de ‘’stopbeugel’’ voor de
temperatuurhendel. Dit beugeltje zal ervoor zorgen dat de temperatuur van de
kraan niet hoger dan een maximum van 44 graden C kan worden gebruikt.
Duw de temperatuurhendel gedeeltelijk terug op de regelmoer, zodat u voelt
dat u de kartel van de regelmoer kunt draaien en dat u grip heeft op de
regelmoer.
Draai de temperatuurhendel volledig naar links.
Verwijder de temperatuurhendel en plaats deze wederom op precies de
zelfde wijze op de regelmoer, maar zorg ervoor dat de ’’stopbeugel’’ op
precies 12uur staat (dwz dat het dus recht naar het plafond toe moet wijzen)
Draai de temperatuurhendel nu voorzichtig naar links zodat de ‘’stopbeugel’’
op precies 10 uur komt te staan.
Zet de douchekraan nu aan en wacht een ongeveer een minuut zodat de
water temperatuur zich kan aanpassen.
Kijk de temperatuur van het water na er zorg ervoor dat de temperatuur
tussen de 43 en 44 graden celcius is. Draai de kraan uit.
U kunt de hendel nou weer op de goede wijze op de douchekraan zetten.
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3.

Garantie en Onderhoud

U moet extra voorzichtig zijn om schade aan de kraan /douchepaneel of afwerking
te voorkomen. Om de kraan/het douchepaneel schoon te houden, moet u ervoor
zorgen het regelmatig schoongemaakt wordt met een schone zachte vochtige doek.
Wij adviseren u om schuursponsjes en schoonmaakmiddelen te vermijden want
deze kunnen de kraan/het douchepaneel 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/het douchepaneel
geïnstalleerd, onderhouden en gebruikt wordt in overeenstemming met onze
instructies/handleiding.

Voor meer vragen neem contact op met ons Klantenserviec Centrum.
Tel: 0044 1282 477 980
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