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Installation och byte av
insatser till badkarsblandare

• Termostat
• Vattenventil
• Växelventil

Termostat

Steg.1
Avlägsna skyddslocket
för att komma åt låsskruven till
manövervredet.

Steg.2
Skruvtyp kan variera. I detta fall
används en insexnyckel.
Vrid låsskruven moturs tills vredet
går att lyfta bort.

Steg.3
Bryt försiktigt upp
temperaturlåsringen med en
spårmejsel tills den går att avlägsna
för hand.

Steg.4
Skruva bort täckbrickan, vrid moturs.
Detta steg behöver bara utföras ifall
termostaten har en låsskruv, eller om
vatten/växelventil ska bytas då hela
blandaren behöver avlägsnas från
karet. Om du är osäker på om det
sitter låsskruv eller inte, måste steget
utföras ändå.
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Steg.5

Ogängad termostat
Vrid låsskruven moturs tills
termostaten kan lyftas ut. Om den
sitter fast, använd en polygrip som
hjälpmedel.
(Den här typen av termostat är
inte gängad i blandaren)

Gängad termostat
Skruva termostaten moturs med
hjälp av en skiftnyckel. Lyft sedan ur
termostaten.
Du kan nu installera den
nya termostaten.

Ny termostat
Den nya termostaten har två
markeringar. När dessa möts
betyder detta att termostaten är
inställd på 37°C

Obs! Smörj o-ringarna med
vaselin.
Placera temperaturlåsringen så att
stoppet hamnar på- eller strax före
37°-markeringen.
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Vattenventil

Växelventil

Inled med att slutföra steg.1 till steg.4 på sida 1
OBS! glöm inte att stänga av vattnet vid byte
av vattenventil och/eller växelventil.

Steg.1
Skruva loss manövervredets "spak" för
att komma åt låsskruven.

Steg.2
Skruvtyp kan variera. I detta fall
används en insexnyckel. Vrid
låsskruven moturs tills vredet går att
lyfta bort.

Steg.3

Skruva bort täckbrickan, vrid moturs.
Upprepa steg 1-3 på alla vred.
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Vattenventil

Steg.4
Sänk ner och vik ut hela
blandaren från karet.

Steg.5
placera en trasa eller dylikt mellan
polygripen och gängorna så att de
inte tar skada. Vrid moturs.

Steg.6
Lossa vattenventilen med hjälp av en
skiftnyckel. Vrid moturs. Avlägsna
ventilen. Du kan nu installera den nya
vattenventilen.
Obs! Smörj o-ringen med vaselin.
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Växelventil

Steg.5

placera en trasa eller dylikt mellan
polygripen och gängorna så att
de inte tar skada.
Vrid moturs.

Steg.6

Avlägsna växelventilen genom
att dra ut den.

Ny växelventil
Var noga med att centreringspinnarna hamnar i de två
hålen i blandarens ventilsäte (se nedan)
Obs! Smörj o-ringen med
vaselin.
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