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Nederlands

Montage zie blz. 32

• De bijgeleverde filter moet ingebouwd worden om uit 
de leidingen tegen te houden. Vuil uit de leidingen kan 
de werking van de hoofddouche negatief beïnvloe-
den en/of de hoofddouche beschadigen. Voor deze 
schade is Hansgrohe niet verantwoordelijk.

• Optimal funktioneren gegarandeerd bij kombinatie 
met Hansgrohe handdouche en doucheslang. De 
doucheslangen zijn alleen geschikt voor de aanslui-
ting van douches aan kranen. Een versperring ná de 
doucheslang in de stroomrichting is niet toelaatbaar.

Technische gegevens

Werkdruk: max. max. 1 MPa
Aanbevolen werkdruk: 0,1 - 0,4 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatuur warm water: max. 60°C
Thermische desinfectie: max. 70°C / 4 min

Het product is uitsluitend ontworpen voor drinkwater!

 Veiligheidsinstructies

 Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en 
snijwonden handschoenen worden gedragen.

 Kinderen en volwassenen met lichamelijke, gees-
telijke en/of sensorische beperkingen mogen het 
douchesysteem niet zonder toezicht gebruiken. 
Personen onder invloed van alcohol of drugs mogen 
het douchesysteem niet gebruiken.

 Het contact van de douchestraal met gevoelige 
lichaamsdelen (bijv. ogen) moet worden voorko-
men. Er moet voldoende afstand tussen douche en 
lichaam aangehouden worden.

 Het product mag niet als handgreep worden ge-
bruikt. Er moet een aparte handgreep gemonteerd 
worden.

 Het douchesysteem mag alleen voor het wassen, 
hygiënische doeleinden en voor de lichaamreiniging 
worden gebruikt.

 De doucheslangen zijn alleen geschikt voor de 
aansluiting van douches aan kranen. Een versper-
ring ná de doucheslang in de stroomrichting is niet 
toelaatbaar.

 De in de sproeier #28561000 ingebouwde EcoS-
mart (doorstroombegrenzer) mag om veiligheidsre-
denen niet gedemonteerd worden.

Montage-instructies

• Vóór de montage moet het product gecontroleerd 
worden op transportschade. Na de inbouw wordt 
geen transport- of oppervlakteschade meer aanvaard.

• De leidingen en armaturen moeten gemonteerd, ge-
spoeld en gecontroleerd worden volgens de geldige 
normen.

• De in de overeenkomstige landen geldende installatie-
richtlijnen moeten nageleefd worden.

• Bij de montage van het produkt door een vakkundige 
installateur moet men erop letten dat het bevestigings-
oppervlak op één oppervlak zit (dus geen opliggende 
voegen of verspringende tegels), de wand geschikt is 
voor montage van produkten en zeker geen zwakke 
plekken bevat. De bijgevoegde schroeven en duvels 
zijn alleen geschikt voor beton. Bei andere wand-
soorten dient u te letten op de voorschriften van de 
fabrikant van de schroeven en duvels.

Symboolbeschrijving

Gebruik geen zuurhoudende silicone!

Service onderdelen (zie blz. 35)

Keurmerk (zie blz. 36)

Toebehoren (behoort niet tot het 
leveringspakket)
opvulschijf verchroomd #97450000

Maten (zie blz. 31)

Doorstroomdiagram  
(zie blz. 31)
Bediening (zie blz. 36)

Reinigen (zie blz. 34) en bijgevoeg-
de brochure
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MaßeMaße

Durchflussdiagramm

Crometta 85 Green / Unica'Crometta Set

27651000
Crometta 85 Green / Unica'Crometta Set

27652000

Crometta 85 Green 28561000
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Serviceteile
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Prüfzeichen

Bedienung

Prüfzeichen

Bedienung

P-IX DVGW SVGW WRAS KIWA NF ACS ETA
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