Controleer vóór montage of het product compleet en vrij van beschadigingen is. Mocht u een gebrek constateren, neem
dan contact op met Bruynzeel Home Products bv. De leverancier is niet aansprakelijk voor beschadigingen die na
montage worden geconstateerd.
Lees vóór montage de complete handleiding goed door.
De afbeeldingen in deze handleiding kunnen licht afwijken van uw product, afhankelijk van de uitvoering.

Onderdelen

stortdouchestang
KCF071

thermostaat
KCF061

hoofddouche
KCF081

installatieset
KCF092

handdouche
KCF082

Voorbereiding installatie
• Spoel de leidingen goed door voordat u de
thermostaat monteert.
• Bruynzeel adviseert om de doucheset te gebruiken
in combinatie met een CV-ketel met minimaal CWklasse 3.
• Bruynzeel adviseert een hoogte van de
S-koppelingen van ongeveer 1200 mm vanaf de
vloer. Houdt hierbij rekening met de hoogte vanaf
de S-koppelingen tot de bovenkant van de douche
(1085 mm) en de hoogte tot de onderkant van de
hoofddouche (995 mm).
• Zorg dat de afstand tussen de aansluitingen voor de
S-koppelingen 150 mm is.
• Let bij het gebruik van gereedschappen op dat het
chroom niet beschadigd raakt. Bescherm chromen
oppervlakken eventueel met een doek.
Afstellen van de temperatuur
De veiligheidsknop is fabrieksmatig afgesteld op 38
graden. De veiligheidsstand van de thermostaat is op
eigen verantwoording te stellen. U dient dan het kapje
aan de zijkant van de rechter hendel los te halen. Draai
hierna de schroef los waarmee de hendel vast zit. Haal
de hendel van de thermostaat en stel met behulp van
het messing wiel de temperatuur af op de gewenste
stand. Plaats de hendel terug met de veiligheidsknop
naar boven. Schroef de hendel weer vast en plaats het
kapje terug.

doucheslang
KCF031

handdouchehouder
KCF086
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836 mm

1200 mm

150 mm

Omwikkel de S-koppelingen met het bijgeleverde tape
(houd over voor stap 2) en draai ze in de toevoer. Zorg
dat de middelpunten van de S-koppelingen 15 cm uit
elkaar zitten en dat ze waterpas liggen. Boor een 6 mm
gat 836 mm boven het midden van de S-koppelingen.
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Omwikkel het schroefdraad van de S-koppelingen
met het bijgeleverde tape en plaats de rozetten, de
zeefjes en de thermostaat. Bevestig de steun van de
stortdouchestang m.b.v. de bijgeleverde plug en schroef.
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Plaats de handdouchehouder op het rechte gedeelte
van de stortdouchestang (A). Bevestig daarna de twee
stangen en zet ze vast met twee inbusbouten (B).
Schuif de muurstang over de deelnaad tussen de twee
stangdelen (C). Draai deze vast met de inbusbout (D).
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Bevestig de stortdouchestang op de thermostaat (A).
Vergeet hierbij niet de rubber ring te plaatsen tussen
beide delen. Plaats de muurstang in de muursteun, stel
deze waterpas en zet hem vast met een inbusbout (B).

Sluit de hoofddouche aan op de stortdouchestang, de
handdouche op de doucheslang en de doucheslang op
de thermostaat. Breng de bijgeleverde rubberen ringen
aan tussen elk van deze onderdelen.
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