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CONCORDE WASTAFELKRAAN MET KLIKWASTE

Installatie & onderhoud
Het wordt aangeraden deze mengkraan te laten aansluiten door een erkend installateur.

1.  Sluit de hoofdkraan van het water af (in de meterkast of  
meterput). Zet de kraan open om het laatste restje  
water weg te laten lopen.

2.  Koppel de aansluitslangetjes/pijpjes van de oude  
mengkraan los van de waterleiding.

3.  Verwijder daarna de kraan van het blad.

VERWIJDEREN VAN DE OUDE KRAAN

11.    Spoel voor montage eerst de leidingen schoon om vuil 
te verwijderen wat schadelijk is voor het binnenwerk 
van de mengkraan.

22.    Bevestig de meegeleverde flexibele slangetjes aan de 
kraan en draai deze vast.

33.  Draai het draadeind in het daarvoor bestemde gat aan  
de onderkant van de kraan. Leg daarna de rubberen 
O-ring in de richel van de metalen bodemring.

44.  Plaats de mengkraan op zijn plek met de slangetjes en 
steek het draadeind door het gat.

55.  Schuif nu aan de onderzijde van het blad eerst de  
rubberen “hoefijzervormige” pakking en daarna de 
metalen ring over het draadeind en zet het geheel vast 
met de lange meegeleverde schroef.

66.  Zorg tijdens het aandraaien dat de kraan op zijn plaats 
zit en de O-ring goed afsluit. 

77.   Monteer nu de flexibele slangen aan de waterleiding.  
Houd rekening dat de koud-waterleiding rechts zit en 
de warm-waterleiding links. 

88.   Wanneer alles gemonteerd en aangedraaid is,  
open de hoofdkraan en controleer de aansluitpunten 
op eventuele lekkages.

99. De mengkraan is nu klaar voor gebruik. 

MONTEREN VAN DE NIEUWE KRAAN

Omdat het oppervlak met de modernste technieken is aangebracht kan het nog steeds voorkomen dat deze aangetast wordt 
wanneer de kraan niet op de juiste manier gereinigd wordt. 
De oppervlaktes van de mengkraan dienen uitsluitend met een zachte, schone en vochtige doek gereinigd te worden. 
Er mogen absoluut geen agressieve middelen in contact komen met de mengkraan anders vervalt de garantie. 

ONDERHOUD & GARANTIE
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