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FDV-dokumentasjon
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Bano servantarmatur
FDV-dokumentasjon
Produkter:
5805 Bano servantarmatur med lang hendel
5802 Bano servantarmatur med standard hendel

5805

5802

Materialspesifikasjon
• Servantarmatur: forkrommet messing
Fleksible Pex-rør: tverrbundet polyeten

Vedlikeholdsanvisning
Utvendig rengjøring av batterier. Til rengjøring av batterier må det kun brukes nøytrale rengjøringsmidler.
Slipende og etsende rengjøringsmidler skal ikke brukes.

Risiko for frysing
Hvis ettgrepsbatterier kan bli utsatt for minusgrader, må kassetten tas ut for å unngå istykkerfrysing.

Advarsel
På blandebatterienes utløp må det ikke monteres apparater som er utstyrt med egen avstengingsfunksjon, for
eksempel høytrykksvaskere eller flaskevaskere. Slike apparater kan forårsake store trykkslag som kan skade
batterienes mekanisme og tetninger, samt utløpstut (Trykkslag som forårsakes av ovennevnte apparater, høres
normalt som bankelyder i ledningsnettet.)
Om batteriet ikke gir vann
• Kontroller anleggets vanntrykk.
• Rengjør perlatoren (strålesamleren), eventuelt erstatt denne.
• Hjelper ikke dette, må også insats rengjøres.
Takk for at du tar deg tid til å lese grundig gjennom denne instruksen – det er en god investering!
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Bano dusjtermostat / dusjhode og slange
FDV-dokumentasjon
Produkter:
58820 Bano dusjtermostat 150 c/c

58820

58820-01 16 Bano dusjhode og slange

58820-01 16

Materialspesifikasjon
• Dusjtermostat: forkrommet messing
• Dusjhode og slange:
Dusjspreder: ABS-plast
Dusjhåndtak: forkrommet ABS-plast
Slange: PVC
Konisk koblingsmutter: forkrommet ABS-plast
Koblingsmutter: forkrommet messing

Vedlikeholdsanvisning
Utvendig rengjøring av batterier. For rengjøring av batterier må det kun brukes nøytrale rengjøringsmidler.
Slipende og etsende rengjøringsmidler skal ikke brukes. For å beskytte lakkerte batterier kan bilvoks (polering)
brukes. Den beskytter og gir en glatt overflate slik at smuss ikke fester seg.

Risiko for frostskader
Hvis dusjtermostaten kan bli utsatt for minusgrader må dette demonteres og oppbevares i et frostfritt rom for å unngå
istykkerfrysing.

Advarsel
På blandebatterienes utløp må det ikke monteres apparater som er utstyrt med egen avstengingsfunksjon,
for eksempel høytrykksvaskere eller flaskevaskere. Slike apparater kan forårsake store trykkslag som kan
skade batterienes mekanisme og tetninger, samt på batterier med utløpstut deformere denne. (Trykkslag
som forårsakes av ovennevnte apparater, høres normalt som bankelyder i ledningsnettet.)
Om batteriet ikke gir vann
• Kontroller anleggets vanntrykk.
• Kontroller siler ved forbindelse kopplingene.
Takk for at du tar deg tid til å lese grundig gjennom denne instruksen – det er en god investering!
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