Tandrup brusepaneler
Monteringsvejledning -

Dimensioner på FlexLine 1400
Detaljer varierer afhængig af model

samt rengøring og vedligehold

Ophængsbøjle

Monteringsbeslag

FlexLine 1400

BEMÆRK: Rørsystemet skal gennemskylles grundigt FØR montering/tilslutning af brusepanel
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Fikseringsbeslag

Monteringsbeslag

For paneler med håndbruser:
Op

Vælg placering af ophængsbøjle:
Hvis panel monteres med brusehoved f.eks.
2100 mm over gulv, gælder følgende:
Afstand fra gulv til centrum af monteringsbeslag* for ophængsbøjle:
1826 / 1926 / 2026 mm afhængig af
placering af ophængsbøjle.

Ø22 mm

Se også bagside samt intro-video på
www.tandrupwatersolutions.dk

Følgende komponenter er vedlagt brusepanelet

Tilslut strøm
Panelerne virker først, når strøm er tilsluttet.
Dette gøres som vist her.

Ø20 mm
Ned
Montering af holder til bruser. Bemærk de
to små huller i siden på panel. Vær samtidig
opmærksom på, at åbning Ø22 mm på
holder vender opad.

For manuel justering af skylletid/hygiejneskyl henviser vi til separat vejledning
*) Sammen med monteringsbeslaget ligger
2 skruer: Én til hhv. monteringsbeslag og
fikseringsbeslag - jfr. tegning på bagsiden

Montering af slange på panel. Husk pakning.
Brusepanelerne rengøres med lunkent sæbevand. Der må ikke anvendes ætsende og/eller
slibende rengøringsmidler eller anden form for aggresive kemikalier.

Øvrig vedligehold se www.tandrupwatersolutions.dk

Princippet er det samme uanset om
der er tale om én eller to tilslutninger

For paneler med tilslutning fra bagside:

Skru slangerne af teleskopkobling i
top. Der findes spændflader på koblingerne, så disse kan fastholdes
under processen

Samling af slange og bruser. Se separat
vejledning vedlagt bruseren.

Afmonter herefter koblingerne (som
kan bortskaffes) men gem de to
møtrikker
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Isæt de medfølgende afdækningspropper. Brug møtrikkerne til at
skrue propperne fast

Korrekt isatte propper.

Medfølgende kugleventil, filter og adapter
monteres nu på slangerne - som herefter er klar
til tilslutning på vandudtag.
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