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INBOUW WASTAFELMENGKRAAN

INSTALLATIE & ONDERHOUD
Het wordt aangeraden deze mengkraan aan te laten sluiten door een erkend installateur.

1. Installeer de kraan niet in een ruimte waar het kan vriezen.
2.  De watertoevoer naar deze kraan dient te worden geisoleerd wanneer de kraan voor langere tijd niet 

wordt gebruikt en wanneer de leidingen zouden kunnen bevriezen.
3. Al het leidingwerk dient vooraf gecontroleerd te worden op lekkages.
4. Het leidingwerk dient goed gemonteerd te zitten en de koppelingen vrij van frictie.
5. Schakel de watertoevoer uit nadat het systeem is doorgespoeld.

Wall Mounted Basin Mixer
Installation & Maintenance 

General
Installation must be carried out in accordance with these instructions, and must be conducted by

designated, qualified and competent personnel.

The product must be fitted in compliance with the Water Bylaw Regulations.

1. The mixer must not be installed in an area where it may freeze. 

2. The water supplies to this product must be isolated if the product is not to be used for a long period of

 SPECIFICATION

Operating Pressures
Min 0.5 bar - Max 5.0 bar

Temperatures
Hot Water Supply - Max. 65 ˚C               

 INSTALLATION

 SPARE DRAWING
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Werkdruk
Min 0.5 bar - Max 5.0 bar
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Heet water toevoer - Max. 65˚C
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1. Spoel de leidingen door voordat u aan de installatie van de wastafelmengkraan begint.
2. Sluit de hoofdkraan van de waterleiding.
3.  Zorg er voor dat het leidingwerk gereed is voor installatie. 
4.  Verwijder het afdekdopje en de handgreep (3) door het stelschroefje (2) met een inbussleutel los te 

draaien. Verwijder hierna de stelknop (4). 
Let op: voor een optionele handgreepmontage (3a) moet u eerst de hendel verwijderen.  
Hierna schroeft u de handgreep los (2a).

5.  Sluit de kraangedeeltes aan op de uitloop. Draai deze niet vast. Houd het geheel tegen de muur.  
Zorg ervoor dat het kraanhuis correspondeert met de voorbereide gaten in de muur.  
Markeer nu 3 gaten op de achterkant van de muurplaat voor bevestiging.

6. Boor 3 gaten in de muurplaat.
7. Installeer de kraan op de muurplaat.
8. Plaats de stelknop (4), de handgreep (3) en het afdekdopje (1) terug.
9.  Plaats de rozet (6) over de uitloop (5), en monteer deze door de muurplaat op de T-koppeling (8).   

Wij adviseren teflontape rond de schroefdraad te wikkelen voor het opdraaien.
10. Plaats de muurplaat tegen de muur zodat alle onderdelen bedekt zijn.
11.  Open de hoofdkraan van de waterleiding en controleer op lekkages. Draai de nieuwe kraan volledig 

open, gedurende 1 minuut, om vuil uit de leiding te spoelen. 
12. Schakel de warmwatervoorziening weer in.

Dit product dient uitsluitend met een zachte, schone en vochtige doek gereinigd te worden. Indien nodig 
kan een oplossing van warm water en een mild vloeibaar wasmiddel worden gebruikt en vervolgens 
grondig worden gespoeld. Vermijd contact met oplosmiddelen. 
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