Udebruser
Zone 1

SPA KOMPAGNIET

SKANDIN AVIS K

DE S IG N

O G

KVAL ITET

1

Montering
Koblingsboksen anbringes i soklen, som er støbt i beton. Afstanden fra sokkel til
bruseområdet er 75 cm.

①

Koldt vand

Varmt vand
Bruseområdet
Afstand 75cm

Fra venstre og højre side tilsluttes respektivt koldt og varmt vand til
tilkoblingsboksen.
Tilslutning til varmt- og koldtvandssystemer sker via ½” forbindelse.

Varmt vand

②
60

4 stk M8 x 80
Ekspansionsbolte

Koldt vand
145 x 145 mm

Sørg for, at tilkoblingsboksen er på det rigtige niveau, og skru den fast til jorden.
Tilkoblingsboksen skal være så langt nede, at gulvområdet ligger mellem bund og
midterlinie.

③

Gulvområdet skal
være mellem
midten og
bundlinjen.

Midterlinje
Bund linje
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Montering
Skær toppen af koblingsboksen af, så den er på niveau med jorden. Fjern
vandforsyningspropperne (unbrakonøgle).

④

8 mm unbrakonøgle

Monter den nederste del af bruseren og spænd efter.

⑤
Koldt vand

Varmt vand
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Montering
Monter den øverste del af bruseren. Sørg for, at de to firkanter på bagsiden danner
et kvadrat, og skru det på plads.

⑥

2,5 mm unbrakonøgle

Afstanden fra
sokkel til
bruseområde
er 75 cm.

Udendørs brusere i rustfrit stål har ikke brug for meget vedligehold, hvis de er
monteret korrekt. Kalkaflejringer og enhver belægning fjernes let. Det er vigtigt at
tømme installationen for vand, så det ikke kan forårsage risici for frostsprængninger.
Brug IKKE slibemidler / skuremidler eller poleringsmidler (f.eks. Scotch Brite,
sæbeuld, stærke kemikalier).
Beskyt dit udendørs brusebad mod kalkholdigt vand, saltvand og kulde.
SPA Kompagniet fraskriver sig ansvaret for fejlagtig montering, anvendelse og
frostangreb.
I vintersæsonen skal du tømme bruseren for alt vand og rense den inden opbevaring
for at forhindre frostskader.
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Teknisk information

Tilslutning til varmt- og koldtvandssystemer sker via ½”
forbindelse. Syrefast (syrefast 316) rustfrit stål.
Højde 228,9 cm
Rørdiameter Ø 6 cm
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Eventuelle mangler eller klager – Levering
Ved modtagelse skal du kontrollere, at produktet ikke har nogen synlig skade eller
mangler. Produktet kan være blevet beskadiget under transporten. Hvis produktet
har synlig skade ved modtagelsen, skal dette påpeges transportøren og angives på
forsendelsesnotatet, hvilket ikke annullerer klageretten. Underret derefter straks
butikken, hvor varen blev købt.
Eventuelle mangler eller klager
Hvis der er produktionsfejl eller manglende dele, beder vi dig om at udfylde
formularen på www.spakompagniet.dk. Du bliver derefter kontaktet inden for 5
arbejdsdage af en servicerepræsentant, der vil hjælpe dig med dit problem telefonisk.
Hvis servicemedarbejderen mener, at et servicebesøg er nødvendigt, aftales dette ved
samme lejlighed.
Vigtigt ved klager:
Produktet skal være tilgængeligt for teknikeren under reparation. Det er købers
ansvar at sikre, at teknikeren har tilstrækkelig adgang. Hvis plader eller andre
genstande skal adskilles til service, skal køberen også sørge for, at dette er klar til
servicebesøg. Køberen skal også sørge for det plader og andre genstande er samlet
igen. SPA Kompagniet kan ikke holdes ansvarlig for skader, der opstår som følge af
vandudledning, defekt installation, misbrug eller manglende vedligeholdelse. SPA
Kompagniet dækker ikke udgifter til service udført af eksternt servicepersonale, som
ikke har indgået en aftale med og godkendt af SPA Kompagniets serviceafdeling. SPA
Kompagniet forbeholder sig retten til at sende fakturaer på service til kunden, hvis
dette er forårsaget af forkert brug. Reklamationsretten dækker ikke mangler
forårsaget af fejlmontering, misbrug, forkert vedligeholdelse eller skade. Garantien er
kun gyldig ved præsentation af modtagelse. Garantien er kun gyldig i det land, hvortil
produktet er solgt af SPA Kompagniet. Oplysningerne i denne manual kan ændres
uden varsel. Producenten fremsætter ikke nogen garantikrav for indholdet i denne
manual og fraskriver sig udtrykkeligt alle underforståede garantiforpligtelser for varer
eller egnethed til et bestemt formål. Derudover forbeholder producenten sig retten til
at revidere denne manual og foretage ændringer uden at være forpligtet til at
videregive sådanne ændringer til andre personer.
Opdaterede manualer kan downloades fra SPA Kompagniets hjemmeside.
www.spakompagniet.dk
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Kontakt

Spa Kompagniet
Sigma 8, Søften
8382 Hinnerup
Tel. 7027 2723
info@spakompagniet.dk
www.spakompagniet.dk
Åbningstider:
Måndag til Fredag 10.00 til 17.00
Lørdag 10:00 til 14:00

Copyright © 2019 SPA Kompagniet
All rights reserved.
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