
1.Functie

Het product is vervaardigd voor het mixen, dalen, stoppen en regelen van 
de hoeveelheid en temperatuur van het stromend water.

2.SPECIFICATIES.

Bruikbare waterdruk - 0.5 bar.
Maximale waterdruk - 10 bar. De optimal druk van het water - van 1 tot 5 
bar.
Om de minimum ruis te handhaven bij een totale druk van water 
stromend meer dan 5 bar, moet u een reduceerder gebruiken.
Voor normaal gebruik van de mixer met een duidelijk verschil in druk van 
heet en koud water, bevelen wij aan de snelheid reduceerder in te stellen.

3.INSTALLATIE

De installatie moet door een expert worden uitgevoerd. Aanbevolen 
installatie van water zuiveringsfilters met mechanische onzuiverheden 
met een zuiverheid niet hoger dan 100mikron en pijpen tussen de filter 
and mixer moeten niet corroderend zijn (koper of plastic).

4. ZORG EN ONDERHOUD

Om de moeren stevig aan te brengen met decoratie , bevestig de toetsen met 
sponsen of padjes..
Om een zeer glanzend, chroom beplaat oppervlak te behouden, wrijf regelmatig 
over het oppervlak met spons producten,met reiniging en schoonmaakmiddelen, 
alleen op basis van zeep, gebruik van schoonmaakmiddelen die zuur, loogwater, 
acetone, ammonium chloride en schurende schoonmaakmiddelen is niet 
toegestaan.Verwijder geregeld de ontluchter en verwijder het potas, binnen 
apparaat in een oplossing van azijn.Spoel de waterfilter en verwijder de 
contaminatie.Om een defekt aan de filter te vermijden, is het noodzakelijk om de 
mogelijkheid van bevriezing van water in de filter te vermijden.
Let op! Middelen gebruiken die niet zijn aanbevolen voor de schoonmaak, kan 
schade aan het oppervlak van de mixer veroorzaken. In dit geval, is het bedrijf 
niet verantwoordelijk voor de geleden schade.

Het bedrijf neemt geen verantwoordelijkheid,wanneer:
-gebruikers de installatie instructies niet opvolgen
-gebruikers het product niet de functioneel,bestemd doeleind gebruikt
-de gebruikers onderdelen van douchekoppen gebruiken van andere bedrijven, 
douche slang en uitloop zijn niet inbegrepen in de service na verkoop. 

1. Hendel
2. Binnenkapje
3. Patroon bout
4. Patroon
5. Behuizing
6. Luchtstroom
7. Bevestingsonderdeel
8. Inlaat/Uitlaat slang

120 60

G1/2"

2
2

3

2
5
°

193

E

B

DTM_Tap_Long
 
                                      Installatie instructies
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