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Brugsvejledning

 
Brusestangsæt 



Anvendelse

• ADORA® brusestangsæt er produceret med henblik på at forsyne et brusebad  
 med vand til personlig hygiejne

Garanti

• Der ydes 10 års garanti mod fabrikationsfejl. Garantien dækker reservedele
• Købskvitteringen er produktets garantibevis. Opbevar købskvitteringen  sammen med denne  
 brugsvejledning 
• Det anbefales, at scanne eller kopiere kvitteringen, da tryksværte kan falme med tiden

Vedligeholdelse               
•	 Overflader	der	er	forkromede,	farvede	eller	i	rustfrit	stål	skal	aftørres	umiddelbart	efter	brug	
•	 Overflader	 udført	 i	 rustfrit	 stål	 skal	 jævnligt	 overfladebehandles	med	 plejeprodukter	 specielt	 
 til rustfrit stål
•	 Rustfrit	stål,	der	ikke	vedligeholdes,	risikerer	at	danne	overfladerust	
• Håndbruserens dyser gnubbes dagligt, med hånden eller med et håndklæde 

Rengøring 

•      Anvend kun neutrale rengøringsmidler, der ikke er slibende eller kalkopløsende, og ikke indeholder  
     syre, klor, eller fosfor
• Ved brug af rengøringsmidler på spray, spray altid først på en klud og påfør derefter  
  med kluden. Ved direkte spray på armaturet er der risiko for at beskadige gummiringe   
    og andre vitale dele 
•   Anvend aldrig slibesvampe eller skuresvampe på armaturer
• Produkter udført i rustfrit stål skal jævnligt rengøres med rengøringsmidler fremstillet   
    specielt til rustfrit stål  
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Montering

ADORA® brusestangsæt monteres på en egnet væg i et egnet baderum. ADORA® brusestangsæt 
kan tilsluttes ethvert brusearmatur. Opstår der tvivl om korrekt installation, kontakt da en autoriseret  
VVS-installatør.

Installationens driftstryk skal være mellem 1 og 6 bar. Ved højere driftstryk skal der monteres tryk- 
reduktionsventiler på armaturet. Både  på koldt- og varmtvandstilgang. 

Hvis brusestangsættet ikke fungerer umiddelbart efter montering:

1. Lad brusestangsættet forblive monteret, og luk for vandtilførslen. 
2. Se punktet ’Spørgsmål & Svar’ i denne vejledning 
3. For mere information se på www.adora-design.com eller skriv til: info@adora-design.com

Husk at vedhæfte foto af det installerede produkt, kopi af købskvittering og også evt. installations- 
kvittering. 

Før montering:
•   Pak det nye brusestangsæt ud, og skab overblik over indholdet
•   Kontroller at installation og væg passer til de medfølgende monteringsdele
•   Hvis installation og væg ikke passer til de medfølgende monteringsdele, anskaf da yderligere  
    monteringsdele hos forhandleren
• Kontroller at den koniske bruseholder vender rigtigt, med den brede del af den koniske bruserholder  
    opad
• Klargør det nødvendige værktøj
• Afmonter det gamle brusesæt
• Observer at brusestangen monteres så tæt på armaturet, at den medfølgende 
     bruseslange kan nå fra øverste position på stangen og ned til armaturet uden at slangen klemmer  
 sammen.

Efter montering:
• Tilslut bruseslangens koniske omløber til håndbruseren og den anden til armaturet. Husk at  
 lægge pakninger i omløberne på bruseslangen
• Kontroller at den koniske bruseholder glider uhindret
• Åbn langsomt for vandet på armaturet
• Kontroller at alle samlinger er tætte
• Gentag samme kontrol igen efter nogle timer for at sikre en succesfuld montering
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Brusestangsæt med fleksibelt topbeslag

Fleksibelt top beslag
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Brusestangsæt med faste beslag

Fast top beslag
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Spørgsmål & Svar

Skruerne til beslag er ikke • Den korte skrue skal bruge til det øverste beslag
lige lange: •  Den lange skrue skal i det nederste beslag igennem 
  hullet i stangen 
  

Håndbruseren passer ikke • Den forkerte ende af slangen er monteret på hånd- 
i den koniske holder:  bruseren 
 • Den koniske holder vender forkert, drej den en halv 
  omgang til korrekt position 

Bruseslangen er for kort: • Udskift til en længere slange   

Der kommer for lidt vand ud: Kontroller om: 
 • bruseslangen er klemt?
 • håndbruseren har frit gennemløb?
 • armaturet har et tilfredsstillende vandgennemløb?
 
 Afkalk eller udskift. håndbruseren
 Fjern en evt. vandspareindsats i håndbruseren.

Der kommer for meget vand ud: • Skru ned for vandstrømmen på armaturet
 • Monter evt. en vandsparer på armaturet
  

Håndbruseren drypper kortvarigt  • Det er normalt. Det er det tilbageværende vand, der 
efter lukning af greb:                             naturligt forlader brusehovedet 

Der kommer mindre vand ud  • Afkalk eller udskift håndbruseren 
af håndbruseren:

Der drypper vand fra enden  • Kontroller at der er pakninger i omløberen 
af bruseslangen:
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Vandspare 

Vandspareeffekt	er	angivet	ud	fra	et	vandtryk	på	3	bar,	og	er	i	forhold	til	brusere	og	armaturer	uden	
nogen	form	for	vandstrømsregulering.	Vandspareeffekt	er	angivet	for	håndbruseren.

Reservedele 

Reservedelstegninger er tilgængelige på www.adora-design.com

Tekniske data

• Driftstryk: 1-6 bar
•	 Maks	vandtemperatur:	80	˚C

Bortskaffelse

Gældende	nationale	regler	om	bortskaffelse	og	genanvendelse	skal	overholdes.
    

Ansvarsfraskrivelse

Forhandler, distributør og producent kan ikke gøres erstatningspligtig for: 

• Fejl, mangler, skader og følgeskader opstået i forbindelse med fejlmontering
• Skader på grund af kalk, frost og snavs fra vandforsyning
• Manglende vedligeholdelse
• Produktet monteret og anvendt uden at følge brugsvejledningen
• Unødvendig voldsom behandling, der påfører produktet skade

Kontakt

www.adora-design.com -  info@adora-design.com
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