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Wij adviseren u deze mengkraan aan te laten sluiten door een erkend installateur. 
Belangrijk: Spoel voor montage de leidingen schoon om vuil te verwijderen  
wat schadelijk is voor het binnenwerk van de mengkraan. 

INSTALLATIE

11. Sluit de watertoevoer af.

11.  Bepaal zo nauwkeurig mogelijk waar de bodem-
plaat in de vloer komt en maak hiervoor ruimte 
vrij (zie Fig. 3).

12.  Prepareer het leidingwerk zodanig dat de  
warmwaterleiding aan de linkerzijde zit  
(rood gemarkeerd). 

13.  Houdt de bodemplaat (14) op de juiste positie en 
markeer de gaten voor fixatie van de bodemplaat.

14.  Boor de gaten en plaats de pluggen (15).
15.  Monteer de leidingen op de bodemplaat (14). 

Warmwaterleiding is rood gemarkeerd en  
koudwaterleiding blauw. (zie Fig. 3).  
Controleer op waterdichtheid.

16.  Zet de bodemplaat (14) vast met schroeven (13) 
met behulp van de inbussleutel (10).

17.  Monteer de tijdelijke waterdichte afsluitset met 
schroeven (16) met behulp van de inbussleutel 
(6,0 mm). Zie Fig. 3. Herstel de druk op de  
leidingen om de aansluiting op lekkages te testen. 
Met deze set kan tijdens de verbouwing  
waterdruk worden gezet op de aansluiting.

18.   Werk de vloer af. Sluit de hoofdkraan en laat  
de leidingen leeglopen. 

19.    Verwijder de tijdelijke afsluitset en monteer  
de kraan.

10.  Schuif de roset (9) over de buis (8). Zie Fig. 2. 
11. Draai de grote moer (12) op de buis (8).
12.  Plaats de gehele kraan nu op de bodemplaat (14).  

Zorg ervoor dat de aansluitingen met o-ringen van 
de kraan minimaal 10 mm in de bodemplaat (14) 
passen. Doe dit voorzichtig zodat de o-ringen niet 
beschadigen. Uiteraard dient u ervoor te zorgen 
dat de heetwaterslang aan de juiste zijde zit.

13.  Draai de schroeven (11) in de bodemplaat (14) 
m.b.v. de 6.0 mm inbussleutel. 
DRAAI DE HOOFDKRAAN OPEN EN  
CONTROLEER OP LEKKAGES!

Vloer
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Om ervoor te zorgen dat deze kraan in een mooie staat blijft maak je deze uitsluitend schoon met een zachte 
doek. Agressieve schoonmaakmiddelen mogen onder geen enkele voorwaarden gebruikt worden. 
Vermijd contact met oplosmiddelen. Bewaar deze instructies voor toekomstige referentie.

ONDERHOUD
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 Standing Bath Shower Mixer complete
              Installation & Maintenance 

14.  Insert Hose Seal to cone end of Shower Hose (13) provided in pack and connect to Handset (11) and

       tighten.  DO NOT OVERTIGHTEN.

15.  Insert second seal into opposite end of Shower Hose (13) and connect to outlet of the Holder(14).

       DO NOT OVERTIGHTEN. 

16.  Put Handset(11) into the Holder(14). 

17.  Push Spout(1) to tap body, then fit Grub Screw(2) to tap body using 2.0mm Allen Key(12) and tighten. 

       See below for the illustrate diagram.

18.  Turn on the hot and cold supplies, lift and turn handle both ways for a few minutes, letting the water

       flow, to check all joints and connections for leaks.

19.  Operate the mixer in both bath and shower mode. 

       To switch from bath to shower mode, pull the

       diverter knob left and with the appropriate water 

       pressure / flow the diverter knob will remain in the

       left (shower) position. The diverter knob will need to

       be pushed back to bath mode right after 

       cartridge is turn off. 

Maintenance
To maintain the appearance of this fitting, ensure it is cleaned using only a clean soft damp cloth.
A solution of warm water and mild liquid detergent may be used where necessary and then rinsed
thoroughly. Abrasive cleaners or acidic cleaners MUST NOT BE USED under any circumstances.
Avoid contact with solvents.

Please retain these instructions for future reference.

Shower Bath

14.  Schuif de roset (9) naar beneden tot over de bodemplaat.
15.  Monteer de doucheslang aan de kraan en de handdouche met de meegeleverde pakkingen. VAST IS VAST!
16. Plaats de handdouche (2) in de houder (4).
17.  Draai de uitloop (1) op de kraan en zet deze vast met schroef (1a) m.b.v. 2.0 mm inbussleutel (10). 

18.  Schakel de warm en koudwater toevoer in, hef en draai de hendel enkele keren een paar minuten en  
laat het water weglopen om alle verbindingen te controleren op lekkages.

19.  Gebruik de badmengkraan in zowel de bad- als handdouchemodus. Om over te schakelen van bad- naar  
handdouchemodus, trekt u de omstelknop uit (de omstelknop kunt u vastzetten door deze tijdens het  
uittrekken een kwartslag te draaien). 

LET OP:  controleer alle verbindingen na montage voordat u  

de muur of vloer dichtmaakt op lekkages.
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