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1.

Installatie

Let op: Voordat u met de installatie begint zorg ervoor dat uw watertoevoer is
afgesloten.

Let op: De aanbevolen waterduk voor deze kraan is 2-4 bar

1. Boor een gat in uw werkblad, of gebruik een reeds bestaande kraan gat . (minimaal 35
mm zijn en max 44mm).

2. Verwijder de montage moer en plaats de rozet (of afdek plaatje) van de kraan in de
gewenste positie.
3. Draai nu de twee koperen pijpes ( of flexibele aansluitslangen) in het kraanlichaam, en
draai ze goed vast met behulp van een tang.

4. Duw de koperen pijpes door het gat in het werkblad .

5. Plaats het driehoekige metalen klem aan de onderkant van de kraan en draai de klem
goed vast, door het bijgeleverde moertje goed vast te draaien. Voordat u het moerje stevig
vast draait zorg ervoor dat de kraan en hendel enzovoort op de gewenste positie op uw
werkblad staan!

6.Indien van toespassing (niet meegeleverd bij alle voorspoelkranen) Bevestig het muur
beugeltje aan de kraag aan de bovenkant van het kraanlichaam (onder het veertje) en
Schroef het muur beugeltje (dit moet worden gedaan om de keukenkraan te ondersteunen)
vast aan een verticaal oppervlak. Als alternatief kunt u de muurbeugel ook aan de
onderkant van de kraan ( dus bij de schroefdraad onder het werkblad) bevestigen en
schroef dit vast aan een verticaaloppervlak.

7. Sluit de warm en koud water toevoer aan aan de koperen pijpjes (of flexibele
aansluitslangen) Isolatie kleppen (niet meegeleverd)zijn aanbevolen.

8. Open de wateraanvoer en laat de kraan goed doorspoelen (min 15 seconden) zodat
eventuele romm el uit de kraan wordt verwijderd. Verwijder na het doorspoelen van de kraan
de sproeier en maak deze ook goed schoon en draai daarna de sproeier weer aan de kraan.
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2.

Schoonmaken & Onderhoud van uw Douchepaneel

Voor het schoonmaken van uw kraan adviseren wij u om GEEN aggresieve schoonmaak
middelen en/of schuursponjes te gebruiken. U kunt de kraan met een zachte vochtige doek
schoonmaken. Indien nodig, gebruik een ‘harde’ borstel om de spuitopeningen schoon te
maken.

In "hard water" gebieden, maak uw kraan ten minstens een keer per week schoon. Dit zorgt
ervoor dat de kraan goed schoon blijft zodat dat de kraan optimaal functioneerd.

5

