
Danish shower mixer 
 
 

Brusearmaturer   
 

Vejledning til installation og vedligeholdelse  
 
 
 

Læs vejledningen grundigt igennem inden montering. Det er afgørende for armaturets levetid og garanti, at vejledningen følges. 
 
Alle må udskifte og installere armaturer i en eksisterende lovlig installation, såfremt man kan lukke for vandet inde i boligen.  
Det er ikke lovligt at forandre installationen, kontakt en VVS installatør.  
 
Fittings og værktøj til montering købes separat. Pakninger medfølger, (på termostatarmatur filterpakninger) 
 
Tips: Brug skiftenøgle til af-/på montering af brusearmaturer. Vandpumpetang og rørtang vil beskadige omløberen. 
 
Installation:  
 
VIGTIGT: 

• Luk for vandtilførslen.  
• Skru det gamle armatur af og rengør installationen. 
• Kontroller at centerafstanden i installationen er den samme som på det nye armatur. Juster hvis nødvendigt. 
• Er installationen beskadiget skal den udskiftes. Brug pakgarn og paksalve til tætning i installationen.  
• Placer pakningerne i omløberen på armaturet (på termostatarmatur anvend filterpakning) og skru begge omløbere på 

samtidig. Spænd efter med skiftenøgle.  
• Bemærk der skal ikke anvendes pakkemateriale her, kun gummipakningen. 

 
Inden der genåbnes for vandet:  

• På armaturet åbn for vandet, drej grebet til halv position, ved 2 greb armatur testes varmt og koldt vand hver for sig.  
• Stophane/vandtilførsel åbn langsomt til ca. halv position, indtil der flyder en jævn, ren vandstråle  
• Stophane/vandtilførsel åbn langsomt til fuld åbning. Når vandet flyder i en regelmæssig jævn strøm, luk armaturet. 
• Kontrollér, at alle samlinger holder tæt. Gentag kontrollen efter 2-3 timer og igen efter 2-3 dage. 

 
NB!  Åbnes der hurtigt for vandet, sker der rystelser i rørene og snavs frigøres. Derved er der stor risiko for, at armaturet hurtigt 
bliver utæt. Sker dette, er det en monteringsfejl, der er udenfor garanti og derfor ikke accepteres som reklamation. 
 
Garanti: 
 

• På Fokus og Target armaturer ydes 3 års garanti, på Geyser armaturer ydes 5 års garanti (på åbne og lukke indsats, 
dryp-garanti).  

• Husk at gemme kassebonen, den er købs- og garantibevis.  
• Opbevar denne vejledning sammen med kassebonen. 
• Det er en god idé at kopiere kassebonen, da tryksværten kan forsvinde med tiden.  
• Installations- og vedligeholdelsesvejledningen skal overholdes. 

 
Forbehold for garanti:  

• Fejlmontering, fejlanvendelse, ukorrekt behandling og ridser forårsaget af grov rengøring.  
• Fejl som skyldes urenheder i vandet. Frostskader samt enhver form for produktet unormal håndtering og eller anvendelse. 
• Gummiringe ved svingtude, pakninger samt luftblandere er sliddele.  

 
Godkendelse: Dette armatur opfylder de europæiske krav i henhold til (termosat EN1111), (1 grebs EN817), (2 grebs EN200) 
 
 
Er uheldet ude: 
 

• Hvis der er fejl på varen: Kontakt omgående forhandleren eller www.vvs-trading.dk 
• Drypper armaturet, eller anden uregelmæssighed opstår, lad venligst armaturet forblive monteret, også hvis det er nyt.     

Luk evt. for vandet.  
• Der findes fejlmeldingsformularer og Hjælp-Til-Selvhjælp guide på: www.vvs-trading.dk eller kontakt forhandleren, som vil 

vejlede i problemløsningen. 
• De fleste situationer afhjælpes let gennem vejledning eller enkle reservedele uden at give besvær med afmontering og 

genmontering af armaturet. 
 
 
 
 
 

http://www.vvs-trading.dk/


 
 
Vedligeholdelse:  
 
Armatur: 
Armaturer med forkromede overflader aftørres dagligt med en fugtig klud, og eftertørres med en tør, blød klud.  
Anvend udelukkende ikke-skurende og ikke syre-, klor- eller fosforholdige rengøringsmidler. Anvend aldrig slibe- eller skuresvampe. 
Ved brug af rengøringsmidler på spray, må der aldrig sprayes direkte på armaturet. Spray på kluden først, og påfør derefter på 
armaturet. Ved direkte spray på armaturet risikeres at ødelægge gummiringe og andre vitale dele. 
Brug aldring rengøringsmidler der er beregnet til kloset, disse vil beskadige overfladen.  
 
Armaturer skal altid holdes frostfrit. Frostskader er udenfor garanti. 
 
Tekniske data: 
Indløbstemperatur: maks. 80°C, arbejdstryk 1-6 bar, testtryk maks. 25 bar.  
 
Vandsparer: 
Læs evt. om vandsparer på: www.geyservvs.dk 
Det nemt at monterer en vandsparer på bruseslangetilslutningen. Monter først vandspareren, derefter bruserslangen. 
Den anbefalede vandspareren giver 8 liter pr. minut. Vare nr. 4051.12 
Armaturer og brusere uden vandstrømsregulering tillader et normalforbrug på ca. 20 liter pr. minut ved et normalt vandtryk  
på ca.3 bar. 
 
ECO stop på Geyser Maximum 200 termostatarmatur. ECO stop er en indbygget vandsparer funktion.  
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