
ALLMÄNT:
Svedbergs möbler består i huvudsak av fukttålig spånskiva, MDF eller 
massivt trä. Vid ytbehandlingen sker ett antal olika processer som 
skall bibehålla och säkerställa möbelns ytfinish och livslängd under 
lång tid framöver. För att minimera risken att vatten t ex tränger in i 
skarvar bör man ändå torka bort vatten så snart som möjligt med torr 
trasa.

SKÖTSELRÅD:
Rengöring av Svedbergs möbler sker enklast med en fuktig trasa med 
eventuellt lite vanligt rengöringsmedel. Du bör undvika skurmedel 
och andra medel som innehåller slipmedel, syror eller ammoniak. 

TVÄTTSTÄLL - Porslin
Missfärgningar på porslin tar man lättast bort med citron - eller vin-
syra, som man noga sköljer bort efteråt. För kalkavlagringar på pors-
linet kan man använda hushållsättika som värmes till en temperatur 
av 50 °C. Gnid sedan in ättikan mot kalkfläcken och låt verka. Upprepa 
behandlingen vid behov.

TVÄTTSTÄLL -Gjutmarmor
För att hålla rent marmor tar man lättast en fuktig trasa och milt ren-
göringsmedel. Om man vill ha en riktig glansig yta kan man använda 
ett fint polermedel och sedan vaxa med ett traditionellt bilvax. Gör du 
detta regelbundet får du en yta som håller sig så gott som ny för en 
lång tid framöver.

SPEGLAR
Rengöring av glaset sker med hjälp av, för badrum och ändamålet 
avsedda rengöringsprodukter. Avtorkning av ytorna bör ske med frot-
téhanduk eller annat mjukt material. Använd aldrig rengöringsmedel 
som har en slipande effekt eftersom de kan repa glasytorna.
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BADRUMSMÖBLER
Produkt & skötselbeskrivning

BÄNKSKIVOR - Granit
Granit är ett naturmaterial. Det innebär att färg och struktur kan variera i utseende från skiva till skiva. I en del sorter av granit kan det 
finnas små porer, detta är helt naturligt och är inget som försämrar granitskivans kvalitet. Då slipning och bearbetning av varje granitskiva 
är omfattande kan granitskivans storlek avvika något (ett fåtal mm).
Det finns en tumregel för rena och skinande granitskivor: ju fortare Du avlägsnar en fläck, desto enklare är den att få bort. Produkter som 
innehåller fett (t.ex. hudkräm) kan tränga ner i materialet och ge bestående fläckar om de inte avlägsnas omedelbart. Med en mjuk svamp 
eller trasa och lite ljummet vatten gör Du skonsamt och enkelt rent Din granitskiva. Vid hårdare nedsmutsning kan Du ta en gnutta milt 
rengöringsmedel i vattnet, men undvik slipmedel (t.ex. rubbing) då detta kan repa den polerade ytan. Det finns många rengöringsprodukter 
avsedda för granit/sten, glöm ändå inte att läsa instruktionerna noggrant och kontrollera medlets användningsområde innan Du börjar. 
Testa gärna på ett litet område först.

BÄNKSKIVOR - Massiv Ek
Har du valt en massiv träskiva har du valt ett naturligt material som kräver omtanke och underhåll för att behålla sin skönhet under många 
år. En massiv träskiva blir bara vackrare med åren.
Observera att all behandling och allt underhåll skall utföras på torra skivor.
Första tidens behandling av oljade skivor är oerhört väsentlig för att de skall bli lättskötta och snygga för lång tid framöver. Träskivans celler 
behöver mättas med olja för att skivan skall bli formstabil samt motstå fukt och smuts. Lägg på flödigt och arbeta in oljan med trasa. För en 
extra len yta använder du en mjuk slipkloss (extra fin). Glöm inte kanterna. Låt oljan ligga på i 30 minuter. Fördela emellanåt överskottet till 
de delar som suger mycket. Gnugga sedan ytorna torra med en luddfri trasa. 
Den trasa eller svamp du använt kan självantända då oljan oxiderar. Blöt med vatten och slå in lufttätt eller elda under kontrollerade former. 
Upprepa behandlingen minst en gång till första veckan, därefter en gång i veckan i tre veckor. Upprepa efter en månad, tre månader och sex 
månader. Behandla sedan med olja och trasa en eller två gånger om året. Har det kommit smuts ner i träets porer, använder du en mjuk 
slipkloss (extra fin) tillsammans med oljan. Efter en sådan behandling behöver träet ytterligare behandlingar med olja efter en eller två må-
nader. Till en början kommer fibrer i träets yta att resa sig så att ytan känns sträv. Då använder du en mjuk slipkloss (extra fin) och arbetar i 
träets längdriktning när du behandlar ytan med olja. En del starka rengöringsmedel löser olja. Då blir ytan ljus och sträv. Behandla med olja 
omedelbart som beskrivits ovan och försök hitta rengöringsmedel som inte löser oljan.

PRODUKTKOD:
Svedbergs produkter märks med en 4 - siffrig produkt kod, var god och ange den vid kontakt med återförsäljare.



YLEISTÄ:
Svedbergs kalusteet koostuvat pääasiassa kosteudenkestävästä 
lastulevystä, MDF:stä tai massiivipuusta. Pintakäsittelyssä on useita 
eri vaiheita, joiden tarkoituksena on säilyttää kalusteen pinnoite ja 
varmistaa tuotteen pitkä elinikä. Vesi tulee kuitenkin pyyhkiä pinnalta 
mahdollisimman nopeasti kuivalla rievulla. Näin minimoidaan esi-
merkiksi veden tunkeutumisriski liitoksiin.

HOITO-OHJEET:
Puhdistukseen tarvitaan kostea riepu ja mahdollisesti hieman mietoa 
puhdistusainetta. Älä käytä hankausjauheita tai muita aineita, joissa 
on hiovia aineksia, happoja tai ammoniakkia.

PESUALTAAT - Posliini
Posliinin tummuneet kohdat on parasta käsitellä sitruuna- tai viini-
hapolla ja huuhtoa happo sen jälkeen huolellisesti pois. Sen sijaan 
posliinin kalkkiläiskiin voi käyttää talousetikkaa, joka lämmitetään 50 
asteiseksi. Hankaa sillä kalkkiläiskää. Anna vaikuttaa. Toista käsittely 
tarvittaessa.

PESUALTAAT - Valumarmori
Valumarmorin puhdistukseen käytetään kosteaa riepua ja mietoa 
puhdistusainetta. Jos pinnasta halutaan todella kiiltävä, sen voi 
kiillottaa hienojakoisella kiillotusaineella ja vahata lopuksi tavallisella 
autovahalla. Kun teet tämän säännöllisesti, pinta säilyy pitkään lähes 
uudenveroisena.

PEILIT
Lasin puhdistus tehdään kylpyhuoneisiin tai vastaaviin tiloihin tarkoi-
tetuilla puhdistustuotteilla. Pintojen kuivaus tehdään froteepyyhkeellä 
tai muilla pehmeillä materiaaleilla. Älä käytä hankausaineita tai muita 
hiovia aineksia sisältäviä aineita sillä ne voivat naarmuttaa lasipintaa.

TASOT - Graniitti
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KYLPYHUONEKALUSTEET
Tuotekuvaus ja hoito-ohje

Koska graniitti on luonnonmateriaali, voi väri ja struktuuri vaihdella hieman. Osassa graniittia saattaa esiintyä pieniä huokosia, mikä on täy-
sin luonnollista eikä heikennä tason laatua. Graniitin hionta ja käsittely on mittava prosessi, minkä johdosta pieniä kokoeroja saattaa esiintyä.
Periaate puhtaisiin ja kiiltäviin graniittipintoihin on seuraava: mitä nopeammin tahran poistat, sitä yksinkertaisemmin sen saat pois. Tuot-
teet, jotka sisältävät rasvaa (esimerkiksi ihovoide) voivat tunkeutua materiaaliin ja aiheuttaa pysyviä jälkiä, jos niitä ei poisteta välittömästi. 
Puhdistat graniittitasosi helposti pehmeällä sienellä tai liinalla sekä haalealla vedellä. Voimakkaammin likaantuneisiin kohtiin voit käyttää 
mietoa puhdistusainetta, mutta vältä hankaavien aineiden käyttöä, sillä ne naarmuttavat pinnat nopeasti. On olemassa monia graniitille tar-
koitettuja puhdistusaineita. Lue ohjeet aina huolellisesti ja tarkasta aineen käyttökohteet ennen kuin aloitat. Kokeile ensin pienelle alueelle.

TASOT -Massiivitammi
Jos olet hankkinut massiivipuutason, olet valinnut luonnonmateriaalin, joka vaatii huolenpitoa säilyttääkseen kauniin ulkonäkönsä vuosia. 
Massiivinen puutaso vain kaunistuu vuosien mittaan.
Huomioi, että käsittelyt ja hoito tulee tehdä kuiville tasoille.
Öljytyn tason ensimmäinen käsittely on erityisen merkittävä tason huollettavuuden ja tyylikkyyden kannalta tulevaisuudessa. Puutason solut 
tulee kyllästää öljyllä, jotta taso pitää muotonsa ja suojaa kosteudelta ja lialta. Lisää öljyä runsaasti ja työstä sitä rievun avulla. Erityisen si-
leälle pinnalle käytät pehmeää hiomapalaa (extra hieno). Älä unohda reunoja. Anna öljyn vaikuttaa noin 30 minuuttia. Levitä ylijäämää välillä 
niihin osiin, jotka imevät runsaasti. Kuivaa sitten pinnat nukkaamattomalla rievulla. Riepu tai sieni, jota olet käyttänyt, voi syttyä itsestään 
tuleen, sillä öljy hapettuu. Huuhtele se vedellä ja kääri ilmatiiviisti tai polta valvotuissa oloissa.
Toista käsittely vähintään kerran ensimmäisen viikon aikana, sen jälkeen kerran viikossa kolmen viikon ajan. Toista kuukauden kuluttua, 
kolmen kuukauden kuluttu a ja kuuden kuukauden kuluttua. Käsittele sitten öljyllä ja rievulla kerran tai kaksi kertaa vuodessa. Jos puun 
huokosiin on päässyt likaa, käytä pehmeää hiomapalaa (extra hi eno) yhdessä öljyn kanssa. Tällaisen käsittelyn jälkeen puu tarvitsee lisäkä-
sittelyjä öljyllä kuukauden tai kahden kuluttua. Aluksi kuidut puun pinnalla tulevat nousemaan niin, että pinta tuntuu karkealta. Käytä silloin 
pehmeää hiomapalaa (extra hieno) ja työstä puuta pitkittäisesti käsitellessäsi öljyllä. Osa voimakkaista puhdistusaineista irrottaa öljyn. Sillo-
in pinnasta tulee vaalea ja karkea. Käsittele välittömästi öljyllä yllä opastetun mukaisesti ja yritä löytää puhdistusaine, joka ei irrota öljyä.

TUOTEKOODI:
Svedbergs tuotteet merkitään 4-numeroisella tuotekoodilla. Koodi on tarpeellinen mahdollisessa yhteydenotossa jälleenmyyjään.



GENERELT:
Svedbergs møbler er i hovedsak produsert av vannfaste sponplater, MDF eller 
massivt tre. Overflaten behandles i en rekke ulike prosesser for å beskytte 
møblenes overflatefinish i mange år fremover. For å minimere faren for at vann 
skal trenge inn i skjøter og lignende, bør man likevel tørke vekk vann så fort 
som mulig med en tørr fille.

VEDLIKEHOLDSRÅD:
Rengjøring av Svedbergs møbler gjøres enklest med en fuktig fille. Eventuelt 
kan det benyttes litt vanlig rengjøringsmiddel. Bruk av skuremidler og andre 
vaskemidler som inneholder slipemidler, syre eller ammoniakk bør unngås.

SERVANTER  - Porselen
Misfarging på porselen fjernes lettest med sitron- eller vinsyre, som deretter 
skylles vekk med rikelig mengder vann. Kalkavleiringer på porselen kan fjernes 
med husholdningseddik som varmes opp til 50°C. Gni deretter eddiken mot 
kalkflekken og la det virke en stund. Gjenta behandlingen ved behov.

SERVANTER  - Støpemarmor
For at rengjøre støpemarmor skal du bruke en fuktig klut og mildt rengjørings-
middel. Hvis man vil ha en virkelig glansfull overflate, kan man bruke et fint 
poleringsmiddel etterpå og deretter vokse med tradisjonell bilvoks. Gjør du 
dette regelmessig, får du en overflate som holder seg så godt som ny i lang tid 
fremover.

SPEIL
Rengjøring av glasset anbefales rengjøringsmiddel beregnet på baderom uten 
slipene effekt. Tørk av flatene med frotèhåndkle eller annet mykt matriale. An-
vend aldri rengjøringsmiddel som har slipene effekt ettersom de kan lage riper 
i glassflatene.
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BADEROMSMØBLER
Produkt- og vedlikeholdsveiledning

BENKEPLATE -Granitt
Granitt er et naturprodukt. Det betyr at farge og struktur kan variere i utseende fra plate til plate. I noen sorter granitt kan det finnes små 
porer. Dette er helt naturlig og svekker ikke granittplatens kvalitet. På grunn av at hver granittplate gjennomgår en omfattende slipeprosess 
og bearbeidelse under produksjonen, kan granittplatens størrelse avvike noen få millimeter.
Det finnes en tommelfingerregel for rene og skinnende granittplater: jo fortere Du fjerner en flekk desto enklere er det å få den bort. 
Produkter som inneholder fett (for eksempel hudkremer) kan trenge ned i materialet og gi varige flekker hvis de ikke fjernes umiddelbart. 
Granittplaten gjøres enkelt og skånsomt rent med litt lunkent vann og en myk svamp eller fille. Hvis flekkene er vanskelig å fjerne kan Du 
bruke noen dråper mildt rengjøringsmiddel i vannet, men unngå midler med slipemiddel da dette kan lage riper i den polerte flaten. Det 
finnes mange rengjøringsmidler som er beregnet for granitt og stein, men glem likevel ikke å kontrollere middelets bruksområde samt å 
lese bruksanvisningen på flasken nøye før Du begynner. Prøv gjerne på et lite område først.

BENKEPLATE - Massiv eik
Har du valgt en massiv tre benkeplate har du valgt et naturmateriale som krever omtanke og vedlikehold for at den skal beholde sin skjønn-
het i mange år. En massiv tre benkeplate blir bare vakrere med årene.
Observere at all behandling og alt vedlikehold skal utføres på tørre overflater.
Første tidens behandling av oljede benkeplater er veldig viktif så at de skal være lettstelte og flotte i lang tid. Treplatens celler behøver å 
mettes med olje for at platen skal være formstabil, samtidig som den skal motstå fukt og smuss. Legg på mye, og arbeid inn oljen med klut. 
For en ekstra len overflate bruker du en myk slipekloss ( ekstra fin). Glem ikke kantene. La oljen ligge på i 3 minutter. Fordele overskuddet 
til de delene som suger til seg mye. Gni overflaten tørr med en lofri klut. Kluten eller filla du har bruktr kan selvantende da oljen oksi derer. 
Bløt kluten/filla med vann og legg den i en lufttett pose eller brenn den under kontrollerte forhold. Gjenta behandlingen minst 1 gang til den 
første uken, deretter 1 gang i uk a de første 3 ukene. Gjenta etter 1 måned, 3 måneder og 6 måneder. Behandles siden med olje og klut en 
eller to ganger om året. Har det kommet smuss ned i treets porer, bruker du en myk slipekloss (ekstra fin) tilsammen med oljen. Etter den-
ne behandligen behöver treet ytterligere behnadlinger med olje etter en eller to måneder. Til en begynnelse kommer fibrene i overflaten på 
treet til å reise seg, da kjennes overflate litt ru. Bruk en myk slipekloss (ekstra fin) og arbeid i treets lengderetning når du behandler over-
flaten med olje . En del sterke rengjøringsmidler løser olje. Da blir overflaten lys og ru. Behandles umiddelbart med olje, som det beskrives 
ovenfor, og forsøk å finne rengjøringsmiddel som ikke løser oljen.

PRODUKTMERKNING:
Svedbergs produkter merkes med en produktkode bestående av fire siffer. Vær vennlig å angi denne ved kontakt med forhandleren.



ALMENT:
Svedbergs møbler består hovedsaligt af fugtbestandig spånplade, 
MDF eller træ. Overfladebehandlingen sker ved et antal forskellige 
processer for at bibeholde og sikre møblets finish og levetid i lang 
tid fremover. For at minimere risikoen for, at der skal trænge vand 
ind i samlingerne, bør man fjerne vand på møblet med en tør klud så 
hurtigt som muligt.

RÅD OM PLEJE:
Rengøring af Svedbergs møbler sker lettest med en fugtig klud, 
eventuelt med lidt almindeligt rengøringsmiddel tilsat. Du bør undgå 
skuremiddel og andre midler som indeholder slibemiddel, syre eller 
ammoniak.

HÅNDVASKE  - Porcelæn
Misfarvninger på porcelæn fjernes lettest med citron- eller vinsyre, 
der efter kort virketid skylles bort med rent vand. Til kalkaflejringer 
på porcelæn kan man anvende husholdningseddike som opvarmes til 
50* C. Eddiken gnides på kalkaflejringen og skal virke et stykke tid. 
Gentag behandlingen efter behov.

HÅNDVASKE  - Støpt marmor
Rengøring af marmor sker lettest med en fugtig klud og et mildt 
rengøringsmiddel. Hvis man ønsker et meget blankt udseende, kan 
man anvende et fint polermiddel og derefter vokse med almindelig 
bilvoks. Hvis dette gøres regelmæssigt får man en overflade, som 
holder sig som ny i lang tid fremover.

SPEJLE
Rengøring af glasset sker med de rengøringsmidler der er beregnet 
til det. Aftørring af overfladerne bør ske med et frottéhåndklæde eller 
lignende. Anvend aldrig rengøringsmidler med slibende effekt, da de 
kan ridse overfladen.
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BADERUMSMØBLER
Produkt- og plejebeskrivelse

BORDPLADE
Granit
Granit er et naturmateriale. Det betyder, at farve og struktur kan variere fra bordplade til bordplade. I en del granit kan der forekomme små 
porer, det er helt naturligt og forringer ikke kvaliteten. Slibning og bearbejdning gør at størrelserne på bordpladerne kan variere.
Der er en tommelfingerregel for granitbordplader: jo hurtigere man fjerner en plet, jo bedre. Produkter som indeholder fedt (f.eks. hudcre-
me) kan trænge ned i materialet og give bestående pletter, hvis de ikke fjernes med det samme. Med en blød svamp elle klud og lidt lunkent 
vand gør man bedst granitbordpladen rent. Ved behov kan man bruge mildt rengøringsmiddel i vandet, men undgå slibemiddel, da det kan 
ridse overfladen. Der er mange rengøringsprodukter, der er afset til granit/sten; læs altid instruktionerne nøje inden brug. Prøv gerne på en 
lille del af bordpladen først.

Massiv eg
Har du valgt en massiv træplade, har du valgt et naturligt materiale, som kræver omtanke og vedligeholdelse for beholde sin skønhed i 
mange år. En massiv træplade bliver smukkere med alderen.
Observer at al behandling og al vedligeholdelse skal gøres på tørre bordplader.
Den første tids behandling af olierede bordplader er meget vigtig for at de skal blive flotte og nemme at holde. Træpladens celler behøver 
mættes med olie for at bordpladen skal blive formstabil samt modstå fugt og snavs. Hæld meget olie på og gnid med en klud. For ekstra fin 
overflade kan man anvende en blød slibeklods (ekstra fin). Glem ikke kanterne. Lad olien virke i 30 minutter. Fordel med jævne mellemrum 
overskuddet til de dele, som suger meget. Gnid derefter overfladen og kanterne tørre med en fnugfri klud. Den klud eller svamp, som du har 
brugt, kan selvantænde, når olien oxiderer. Læg den i blød og derefter i en lufttæt opbevaring. Kan også brandes under kontrollerede former. 
Gentag behandlingen mindst en gang til den første uge, derefter en gang i ugen i tre uger. Gentag efter en måned, tre måneder og seks 
måneder. Behandl derefter med olie og klud en eller to gange om året. Er der kommet snavs ned i træets porer, anvender du en blød slibe-
klods (ekstra fin) sammen med olien. Efter en sådan behandling behøver træet yderligere behandlinger med olie efter en eller to måneder. I 
begyndelsen kommer fibrer i træets overflade rejse sig, så at overfladen føles ru. Da kan du bruge en blød slibeklods (ekstra fin) og arbejde 
i træets længderetning, når du behandler overfladen med olie. En del stærke rengøringsmiddel opløser olie. Så bliver overfladen lys og ru. 
Behandl med olie med det samme som beskrevet ovenfor, og forsøg find rengøringsmiddel, som ikke opløser olie.

PRODUKTKODE:
Svedbergs produkter er mærket med en 4-cifret produktkode. Ved henvendelse til forhandleren bedes denne kode venligst oplyst.



ALLMÄNT:
Svedbergs duschar består i huvudsak av epoxylacke-
rade / naturanodiserade aluminiumprofiler och härdat 
säkerhetsglas. Vid ytbehandlingen sker ett antal olika 
processer som skall bibehålla och säkerställa mö-
belns ytfinish och livslängd under lång tid framöver.

SKÖTSELRÅD:
Rengöring av Svedbergs duschar sker enklast med en 
fuktig trasa med eventuellt lite vanligt rengöringsme-
del. Du bör undvika skurmedel och andra medel som 
innehåller slipmedel, syror eller ammoniak. Missfärg-
ningar tar man lättast bort med citron - eller vinsyra, 
som man noga sköljer bort efteråt. För kalkavlag-
ringar kan man använda hushållsättika som värmes 
till en temperatur av 50 °C. Gnid sedan in ättikan mot 
kalkfläcken och låt verka. Upprepa behandlingen vid 
behov. Rengöring av
duschglasen sker med hjälp av, för badrum och 
ändamålet avsedda rengöringsprodukter. Avtorkning 
av ytorna bör ske med frottéhanduk eller annat mjukt 
material.

PRODUKTKOD:
Svedbergs produkter märks med en 4 - siffrig produkt 
kod, var god och ange den vid kontakt med återförsäl-
jare.
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DUSCHAR
Produkt & skötselbeskrivning



GENERELT:
Svedbergs dusjer består i hovedsak av epoxylakkerte / 
naturanodiserte aluminiumsprofiler og herdet sikker-
hetsglass. Under overflatebehandlingen skjer et antall 
ulike prosesser som skal bibeholde og sikre møblenes 
overflatefinish og livslengde i mange år fremover.

VEDLIKEHOLDSRÅD:
Rengjøring av Svedbergs møbler gjøres enklest med 
en fuktig fille. Eventuelt kan det benyttes litt vanlig 
rengjøringsmiddel. Unngå bruk av skuremidler og 
andre vaskemidler som inneholder slipemidler, syre 
eller ammoniakk. Misfarging fjerner man lettest med 
sitron- eller vinsyre, som deretter skylles nøye vekk 
med rikelig mengder vann. Kalkavleiringer kan fjernes 
med husholdningseddik som varmes opp til 50 °C. 
Gni deretter eddiken mot kalkflekken og la det virke 
en stund. Gjenta behandlingen ved behov. Rengjøring 
av glassflatene i dusjen kan gjøres ved hjelp av ren-
gjøringsmidler som er beregnet for bruk i baderom 
eller lignende. Flatene tørkes av med et frotehåndkle 
eller andre myke tekstiler.

PRODUKTMERKNING:
Svedbergs produkter merkes med en produktkode 
bestående av fire siffer. Vær vennlig å angi denne ved 
kontakt med forhandleren.

Svedbergs AB, Verkstadsvägen 1, 514 63 Dalstorp, Sweden Tel: 38 09 07 94, Fax: 0046  - 321 53 30 50 www.svedbergs.no, info@svedbergs.no

DUSJER
Produkt- og vedlikeholdsveiledning



ALMENT:
Svedbergs brusere består hovedsageligt af epoxylake-
rede/ naturanodiserede aluminiumsprofiler og hærdet 
sikkerhedsglas. Overfladebehandlingen sker ved et 
antal forskellige processer for at bibeholde og sikre 
møblets overflade og levetid lang tid fremover.

RÅD OM PLEJE:
Rengøring af Svedbergs brusere sker lettest med 
en fugtig klud med eventuelt med lidt almindeligt 
rengøringsmiddel. Du bør undgå skuremiddel og 
andre midler som indeholder slipemiddel, syre el-
ler ammoniak. Misfarvninger fjernes lettest med 
citron- eller vinsyre, og husk at skylle omhyggeligt 
efter med rent vand. Til kalkaflejringer kan man 
anvende husholdningseddike som opvarmes til ca. 
50*C. Eddiken gnides derefter ind på kalkflagerne og 
skal sidde et stykke tid. Gentag behandlingen efter 
behov. Rengøring af bruseglasset sker ved hjælp af 
rengøringsmidler beregnet til glas på badeværelser. 
Aftørring af overfladerne bør ske med et frottéhånd-
klæde eller en blød klud.

PRODUKTKODE:
Svedbergs produkter er mærket med en 4-cifret 
produktkode. Ved henvendelse til forhandleren bedes 
denne kode venligst oplyst.

Svedbergs AB, Verkstadsvägen 1, 514 63 Dalstorp, Sweden Tel: 43 99 66 99, Fax: 0046  - 321 53 30 50 www.svedbergs.dk, info@svedbergs.dk

BRUSER
Produkt- og plejebeskrivelse



YLEISTÄ:
Svedbergs suihkut valmistetaan pääasiassa epoksila-
katuista / luonnonanodisoiduista alumiiniprofiileista ja 
karkaistusta turvalasista. Pintakäsittely koostuu use-
asta eri prosessista, joiden tarkoituksena on säilyttää 
kalusteen pinnoite ja varmistaa tuotteen pitkä elinikä.

HOITO-OHJEET:
Svedbergs suihkujen puhdistus on helppoa. Tarvitset 
vain kostean rievun ja mahdollisesti vähän tavallista 
puhdistusainetta. Älä käytä hankausaineita, muita 
hiovia aineksia, happoja tai ammoniakkia sisältäviä 
aineita. Värjäymät on suositeltavaa poistaa tensidejä 
ja sitruunahappoa sisältävällä puhdistusaineella, joka 
huuhdellaan lopuksi huolellisesti pois. Kalkkiläiskät 
on helpoin poistaa talousetikalla, joka lämmitetään 
50-asteiseksi. Hankaa sillä kalkkiläiskää ja anna vaik-
uttaa. Toista käsittely tarvittaessa. Suihkun lasiseinät 
puhdistetaan kylpyhuoneeseen tarkoitetulla tai muul-
la tarkoitukseen soveltuvalla puhdistustuotteella. Pin-
nat kuivataan froteepyyhkeellä tai muulla pehmeällä 
materiaalilla.

TUOTEKOODI:
Svedbergs tuotteet merkitään 4-numeroisella tuo-
tekoodilla. Koodi on tarpeellinen mahdollisessa yhtey-
denotossa jälleenmyyjään.

Svedbergs Oy Ab, Klovinpellontie 1-3, 02180 ESPOO,  Tel: (09) 584 10 500, Fax (09) 584 10 200 www.svedbergs.fi, info@svedbergs.fi

SUIHKUT
Tuotekuvaus ja hoito-ohje
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Vi förbehåller oss rätten till ändringar i utförande och konstruktion. 
Vi reserverar oss för avvikelser och tryckfel.  

Monterings- och bruksanvisning 
Somatherm Handdukstorkar 
Endast för behörig fackman 

 
  

  

Säkerhetsinstruktioner 

VARNING - För att undvika fara för mycket små barn skall handdukstorken monteras så att det nedersta röret 

hamnar minst 600mm (60cm) ovanför golvytan. (7.12.1, 60335-2-43) 
 

VARNING - Handdukstorken får enbart användas till att torka textilier som har tvättats i vatten.  

(7.12, 60335-2-43) 
 

VARNING - Denna apparat får användas av barn äldre än 8år eller av personer med nedsatt fysisk eller mental 

förmåga eller med brist på erfarenhet och kunskap om de övervakas eller får instruktioner angående 

användning av apparaten på ett säkert sätt och att de förstår riskerna som är involverade. (7.12, EN) 
 

VARNING! – Inkoppling skall ske med separat strömbrytare. (allpolig, 2-polig)(7.12.2, 22.2) i enlighet med 

nationella bestämmelser. 

 

OBS! Alla Somatherm handdukstorkar har inbyggd allpolig, 2-polig brytare och behöver inte monteras separat! 

 

http://www.somatherm.se/
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Vi förbehåller oss rätten till ändringar i utförande och konstruktion. 
Vi reserverar oss för avvikelser och tryckfel.  

Beskrivning 
Somatherms handdukstorkar är tillverkade av 

blankförkromade förstklassiga stålrör. Torken är  

fylld med en vätska, som värms upp av en el patron. 

Vätskan cirkulerar och åstadkommer en jämn uppvärmning  

Av hela torken. Handdukstorken är konstruerad för 

kontinuerlig drift, men kan naturligtvis slås till och från. 
 

S/ST – modellerna har en strömbrytare i ena nedre väggfästet 

och en ljusdiod som indikerar om torken är till- eller frånslagen. 

ST modellen har även en inbyggd förinställd termostat. 
 

RS – modellen med dimmer medger egen inställning av 

effekten på torken. Vredet längst ner vrids medurs för att 

starta torken samt för att öka värmen och moturs för att 

minska värmen eller stänga av torken. Lampan intill vredet 

indikerar att handdukstorken är tillslagen. 
 

BC – modellen regleras enkelt med ett knapptryck för att ställa 

temperaturen i fem olika intervaller med start från 

ca  20% upp till ca 100 % av effekten på handdukstorken. 

Den har även en inbyggd timer med fem tidsintervaller från 2h – 10h. 
 

KOMBI – modellen har både el- och vattenanslutning. 

Vattenanslutningarna kopplas på det befintliga radiatorsystemet (ej VVC). 

När värmesystemet är avstängt under sommarhalvåret stänger man av radiatortermostaten och sätter 

på el patronen. Radiatorventilen är enbart avsedd för tvårörsystem. 
 

Vid drifttagande av handdukstorken är det viktigt att handdukstorken är helt fylld med vatten. 

Avlägsna luft med hjälp av avluftningsventilen på toppen av handdukstorken. När vattnet 

sipprar ut ur ventilen är torken helt vattenfylld. 
 

OBS! Mycket viktigt! 

El patronen får ej sättas på utan att torken är helt vattenfylld. 

Återkommande avluftning kan behöva utföras eftersom handdukstorken p.g.a sin placering i 

förhållande till radiatorerna kan samla luft från hela systemet. 
 

Montering 
Torkarna skall monteras med el patronen nertill på handdukstorken (se bild till höger).  

CM/CMB/LS = Raka rör, vridbar el-anslutning för höger- eller vänstermontage. 

LSV = Välvda rör, elanslutning vänster sida. 

LSH = Välvda rör, elanslutning höger sida. 

KOMBI LS = El anslutning på höger eller vänster sida med vattenventil på motsatt sida. 

KOMBI LSH = EL höger & vattenventil vänster. 

KOMBI LSV = EL vänster & vattenventil höger. 
 

 

 

 

 

 

RS 

BC 

http://www.somatherm.se/
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Vi förbehåller oss rätten till ändringar i utförande och konstruktion. 
Vi reserverar oss för avvikelser och tryckfel.  

Programmering och anpassning för BC-styrning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmering 
 

Starta handdukstorken 

Tryck på strömbrytaren för att starta handdukstorken, den första dioden blinkar (OBS ingen värme). 

 

För att få värme tryck på        knappen, när den första dioden lyser är värmen på. 

Handdukstorken kan styras mellan min 20% max 100 %  

 

Intervallerna ligger enl. följande när dioderna lyser: 

1 diod: 20%    2 dioder: 40%    3 dioder: 60%    4 dioder: 80%    5 dioder: 100% av effekten 

 

För att höja temperaturen tryck på   +  knappen och för att sänka temperaturen tryck på  -   knappen. 

 

Timer (Booster) 

 

Inställningar 

1 diod: 20%    2 dioder: 40%    3 dioder: 60%    4 dioder: 80%    5 dioder: 100% 

 

För att ändra tiden på timern håll   +   &   -    knapparna intryckt samtidigt, efter ca 5 sek kommer första dioden att börja lysa (2h) och efter ca 10 sek kommer 2 

dioder att lysa (4h) osv. enl. tabell nedan. 

 

1 diod: 2h    2 dioder: 4h    3 dioder: 6h    4 dioder : 8h    5 dioder: 10h 

 

Starta timern 

För att starta timern håll  +  knappen intryckt i ca 5 sek (förinställd på 2h från fabrik), klockdioden börjar då att lysa. 

För att ändra effekten (förinställd på 100% från fabrik) under tiden då timern är igång håll   -   knappen intryckt, efter ca 5 sek kommer den första dioden att 

börja lysa (20%) efter ca 10 sek kommer två dioder att lysa (40%) osv. 

  

http://www.somatherm.se/
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Vi förbehåller oss rätten till ändringar i utförande och konstruktion. 
Vi reserverar oss för avvikelser och tryckfel.  

Elsäkerhet, IP-klasser och IP-zoner 

 
För vägledning av installationer i våtutrymmen är badrummet indelat i tre zoner. För varje av dessa zoner gäller speciella bestämmelser. Alla 
elektriska artiklar ska dessutom vara märkta med en IP-klass som anger graden av skydd mot åtkomst av strömförande delar och hur vatten- 
och dammtät den är. 

Utrymmen avsedda för bad eller dusch, skyddsåtgärder 
  

 

  Område 0 Område 1 Område 2 Oklassat 
område 

Skyddsåtgärd: Automatisk 
frånkoppling av matningen 

Nej Ja Ja Ja 

Skyddsåtgärd: Dubbel eller förstärkt 
isolering 

Nej Ja Ja Ja 

Skyddsåtgärd: SELV Ja a) Ja Ja Ja 

Skyddsåtgärd: PELV Nej Ja Ja Ja 

Skyddsåtgärd: Skyddsseparation Nej Ja Ja Ja 

Lägsta kapslingklass IP X7 IP X4 b) IP X4 b) IP 2X c) 

Uttag Inte tillåtet Tillåtet d) Tillåtet e) Tillåtet f) 

Bryt-, manöver- och 
skyddsanordningar 

Inte tillåtet Kopplingsdosor för elapparater 
i område 0 och 1 

Annan elinstallationsmateriel 
än uttag 

Tillåtet 

Elapparater Enligt 
villkor i g) 

Enligt villkor i h) Tillåtet Tillåtet 

IP-klasser 

Nedan följer en förklaring på de olika IP-klasserna. 

Första siffran (skydd mot strömförande delar)  

0 Inget skydd  
1 Petskydd mot föremål större än 50mm 
2 Petskydd mot föremål större än 12mm 
3 Petskydd mot föremål större än 2,5mm 
4 Petskydd mot föremål större än 1mm 
5 Dammskyddad 
6 Dammtät 
    
Andra siffran (skydd mot vatten)  
0 Inget skydd  
1 Skyddad mot droppande vatten  
2 Skyddad mot droppande vatten. Apparaten får ej luta mer än max 15° från normalvinkeln.  
3 Skyddad mot strilande vatten. Max vinkel 60°. 
4 Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar.  
5 Skyddad mot spolande vatten från munstycke.  
6 Skyddad mot kraftig överspolning av vatten.  
7 Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada.  
8 Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten.  
Exempel: IP44 är petskyddad mot föremål som överstiger 1mm i diameter och tål strilande vatten från alla vinklar.  

 

 

http://www.somatherm.se/
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Vi förbehåller oss rätten till ändringar i utförande och konstruktion. 
Vi reserverar oss för avvikelser och tryckfel.  

 
a) Maximalt tillåten spänning 12 V växelspänning eller 30 V likspänning. Strömkällan ska monteras utanför område 0 och 1. 

b) Elmateriel som utsätts för vattenbesprutning, t ex vid rengöring vid offentliga badinrättningar, ska minst ha kapslingsklass IPX5. 

c) Gäller i delar av det oklassade området som bedöms vara torrt utrymme. 

d) Endast uttag som skyddas genom användning av SELV eller PELV vars märkspänning inte överstiger 25 V. 

e) Endast uttag skyddade genom användning av SELV, PELV eller skyddsseparation. 

f) Uttag ska skyddas av jordfelsbrytare med högst 30 mA märkutlösningsström. 

g) Elapparater får monteras endast om de samtidigt: 

 uppfyller relevant standard och är lämpliga för montage i området enligt tillverkarens anvisningar för användning och montering 

 är fast monterade och fast anslutna 

 är skyddade genom användning av SELV vars märkspänning inte överstiger 12 V växelspänning eller 30 V likspänning. 

h) I område 1 får endast fast monterade och permanent anslutna elapparater installeras. De ska vara lämpliga att installera i område 1 enligt 

tillverkarens anvisningar för användning och montering. Med sådana elapparater avses: 

 bubbelbadkar 

 duschpumpar 

 materiel som är skyddad av SELV eller PELV vars märkspänning inte överstiger 25 V växelspänning eller 60 V likspänning 

 ventilationsutrustning 

 handdukstorkar 

 vattenvärmare 

 ljusarmaturer 
 
 Somatherms handdukstorkar får placeras i zon1 enl. ovan. 

Zon1 är den del av utrymmet som är belägen innanför er dusch eller -badkars begränsningslinje. På dusch utan badkar 

gäller delen innanför vertikalplan ett avstånd av 1,2m från duschhuvudet. Området begränsas i övrigt av golv och tak. 
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Vi förbehåller oss rätten till ändringar i utförande och konstruktion. 
Vi reserverar oss för avvikelser och tryckfel.  

 

 

Postadress  AB Somatherm 

   Bangårdsgatan 1  

   671 31 ARVIKA 

 

Besöksadress  AB Somatherm 

   Bangårdsgatan 1 

   671 31 ARVIKA 

 

Telefon   0570-72 77 50 

 

Fax   0570-191 68 

 

E-post   info@somatherm.se 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Garanti 
Vid eventuellt fabrikationsfel på Somatherms el handdukstork inom 5 år från inköpsdatum åtgärdar vi detta. 

Förutsättning för denna garanti är, att apparaten är installerad och monterad efter föreskriven anvisning. 

 

Garantin gäller inte för eventuella skador vid felaktig behandling, montering eller vid 

indirekta skador. Reparation som utföres utan vårt medgivande under garantitiden, ersätts 

inte av oss. 

 

http://www.somatherm.se/
mailto:info@somatherm.se
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Som tillval finns: 
Täcklist i vit silikongummi Ifö-nr. 98021 
RSK-nr. 792 49 28. 

Täcklist

4

Denna wc är förberedd att kunna använda funktionen Fresh 
WC, med en hygienisk dosering av en tablett genom spolknap-
pen.   
Tabletten placeras inuti spolarmaturen genom att öppna spol-
knappen och släppa ner tabletten i den blå lock-skruven enligt 
bild        -     .
Beroende på tablettens innehåll så ger denna en fräsch doft, 
rengörande effekt av hela skålen samt färg.Denna lösning 

ger till skillnad mot traditionella doft-och rengöringsblock som 

hänger på kanten av skålen en perfekt rensköljning av hela 

skålen samt med en garanterad spoleffekt.

Dosering

Som tillval till Ifö Sign 6862 finns: 
Vit avloppsstos S resp. P-lås. 

Ifö-nr. 96501 RSK 778 90 01 resp. Ifö-nr. 96507 

RSK 778 91 00. Se bild      .5

Avloppsstosar

Silikonering
Denna WC-stol är anpassad för silikonering se bild       -      .
Metoden gäller för fastsättning av WC-stol med silikonfog. 
Rengör först golvet för en torr och fettfri yta. Använd ej WC:n 
förrän silikonet härdat. 
Om WC-stolen silikoneras mot golvet skall bifogade täckplug-
gar Ifö-nr. Z94752 användas i skruvhålen på WC-stolen. 
Ljuddämpningslist, sylomer eller liknande (b=5mm x h=2mm) 
får användas i samband med silikonering.
Silikonering tillsammans med armstöd som monteras på WC-
stolen rekommenderas inte.

7 12

Ifö Sign 6860, 6861
Här har du valt den optimala standard WC-stolen med inbyggt 
S-lås. Den kan normalt installeras lika enkelt, snabbt och i 
samma situationer som WC-stolar med traditionellt öppet S-
lås. Max mått vid installationen på gamla gjutjärnsstosar 
se bild      . 
Om gjutjärnsstosen är för stor – kapa (bild  ) och montera 
med WC-anslutning Ifö-nr 96525, se bild     . 
Kom ihåg att täckluckan måste sättas på plats före monte-
ringen, se bild      .

3
4

2

6

Ifö Sign 6870, 6873
Detta är den perfekta WC-stolen vid renovering. Försedd med 
öppet S-lås och stor fot för att dölja gamla skruvhål i golvet. 
Monteras där Ifö Sign 6860 inte kan användas, t. ex när den 
gamla stosen är för stor och kapning inte är möjlig.

Vattensäkert golvfäste
Som tillval finns: 
Vattensäkert golvfäste Ifö-nr. 98015.      
Vattensäkert golvfäste för limning Ifö-nr. 98030.  

Här har du valt vår mest städvänliga WC-stol med slät ut-
sida och inbyggt S-lås. Max mått vid installationen på gamla      
gjutjärnsstosar se bild      . 
Om gjutjärnsstosen är för stor – kapa (bild      ) och montera 
med WC-anslutning Ifö-nr 96525, se bild      . 
Kom ihåg att täckluckan måste sättas på plats före monte-
ringen, se bild      .

3
4

2
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Ifö Sign 6840

Tack för att du valde Ifö Sign.

Du har valt en miljöriktig, rengöringsvänlig och elegant designad WC-stol.
För att garantera en korrekt och säker installation av produkten uppmanar vi dig att följa monteringsanvisningen. 
Ifö ansvarar inte för skador som uppkommit till följd av felaktigt utförd installation.
Beroende på vilket artikelnummer du införskaffat kan WC-stolen levereras tillsammans med en Ifö Sign mjuksits, 
Ifö Sign hårdsits eller utan sits.

WC-anslutningar
Vattenanslutningen till inloppsröret är flexibelt i höjdled och 
även delvis flexibelt i sidled för en enkel och snabb montering 
till dom flesta befintliga vattenrör, se bild     ,      -     .
Anslutningsmått och övrig dimensioner på wc-stolar enligt 

måttskisser sidan      ,     ,       . 
Som tillval finns:
Excentrisk WC-anslutning, 13 mm flexibilitet. Ifö-nr. 99636 
RSK-nr. 792 49 30. Montering se bild . 

Centrisk WC-anslutning, Ifönr. 96525 RSK-nr. 792 49 29. 
Montering se bild .

2

2

1 36 37
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Ifö Sign 6832, 6862, 6872
Denna WC-stol är avsedd för anslutning till avlopp i vägg – 
P-lås. 
Avloppsstosar finns som tillval, se bild       .

Ifö Sign 6832 har en flexibel vattenanslutning. WC-stolen leve-
reras med högeranslutning men för att byta till vänsteranslut-
ning gör så här:

Montera bort cisternkåpan enligt bilderna      -       . Dra ner 
avstängningsventilen från sitt transportläge (bild      ) och dra 
slangen ur uttaget. Flytta sedan slangen till uttaget på vänster 
sida. Dra ej upp avstängingsventilen direkt utan låt den hänga 
nere under tiden som du monterar tillbaka cisternkåpan. Dra 
därefter upp avstängingsventilen till sitt transportläge igen om 
så önskas (bild       ).

5

1
13 19

1

Företaget som säljer Fresh WC 

heter:

Unilever Sverige AB, Solna 
+46 8 20 780044
konsumentkontakt@unilever.se
www.unilever.com

13 14

13 14
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Om WC-stolen rinner – kontrollera först att utloppsven-

tilens ventilring inte är skadad. I så fall byt ventilring, 
Ifö-nr. Z96765 RSK-nr. 792 56 16, enligt bild      -       .  

Kontrollera sedan att inloppsventilen stänger korrekt. 

Om inte, byt inloppsventil, Ifö-nr Z96766 
RSK-nr 792 56 17 enligt bild      -     .

Hävarmen till inloppsflottören är normalt monterad på 
den lägre flottörinställningen för att ge optimalt vattenflö-

de. Denna inställning klarar max 10 bars vattentryck. Vid 
problem med att wc-stolen rinner vid höga vattentryck 

kan hävarmen flyttas till den övre inställningen och klarar 
då max 12 bars vattentryck. Se bild     . 

2220

26

Service av armatur

23 25

Återmontering

Återmontering sker i omvänd ordning. Skruvarna till 
cisternfästet skall dras korsvis med max 2.5 Nm moment 
enligt bild     . Lockskruven skall dras med max 1.0 Nm 
moment enligt bild     .

33
35

Justering av spolvolym

Stäng först av vattentilloppet. För att justera spolvolymen 
vid liten spolning demontera bryggan enligt bild 23,24. 
Justera spolvolymen genom att skjuta flottören uppåt för 
mindre spolvolym eller neråt för större. Se bild 30. 
Varje steg är 1 liter, justerbart mellan 2 - 5 liter, för modell 
6832 mellan 2 - 3 liter.

27

För att justera spolvolymen vid stor spolning demontera 
stativet genom att vrida detta ett kvarts varv medsols 
och sedan lyfta rakt upp enligt bild     . 
6832 lyft endast rakt upp enligt bild     .
    
Justera spolvolymen genom att skjuta flottören uppåt för 
mindre spolvolym eller neråt för större. 
Se bild     . Spolvolyminställningar enligt markeringar 
på flottörstången. Justerbart mellan 3.0 - 8 liter, för 
modell 6832  3 - 6 liter.
Önskas samma stora spolvolym vid spolning på bägge 
sidor av spolknappen skall spärrhaken på hävarmen 
klippas bort enligt bild     .
Som tillbehör till denna enkelspolning finns:
Spolknappsats för lika spolmängd på båda sidor, 
vit.Ifö-nr. Z98310.
Det går att ångra denna ändring genom att vända på 
bryggan så att den bakre spärrhaken monteras framåt.

28

30

31

Inställd spolvattenmängd

Denna wc-stol har godkänd provning enligt NT VVS 120 
för användning vid hel spolning ner till 3.5 liter. 
Även godkänd enligt EN 997 klass 1 typ 4 för hel spol-
ning 4 liter.
Samtliga wc-stolar är vid leverans från fabrik inställda för 
en spolvolym på 4 liter för hel spolning och 2 liter för halv 
spolning alternativt 4-liter för båda spolningarna.
Två liter räcker för att spola ut urin och enstaka papper. 
Vid behov kan dock justering till annan spolvolym göras. 

Demontering av spolknapp
och cisternkåpa

Demontera spolknapp, lockfäste och kåpa enligt bild     ,
     -     .

13
15 19

Spolknapp
Ifö Sign WC-stolar finns med två spolknappsvarianter: 
- Blankförkromad spolknapp med 4/2-liters spolning. 
Ifö-nr Z98303. RSK 792 56 81 
- Vit spolknapp med samma 4-liters spolning på båda 
sidor. Ifö-nr. Z98310.

Som tillval finns bland annat:
Förhöjd, blankförkromad eller röd spolknapp. 
Den röda spolknappen är lämplig för rörelsehindrade och 
dementa.

Vanliga WC-stolar, bidér och tvättställ har en glaserad 
yta. Glaserade ytor är lätta att hålla rena och är bestän-
diga mot de flesta kemikalier. ”Gör rent ofta så uppstår 
aldrig rengöringsproblem. Använd vanliga rengörings-
medel avsedda för porslin.
Undvik dock dessa rengöringsmedel till spolknappen 
utan använd här istället varmvatten och tvål samt efter-
torka med trasa”. 
Detta på grund av att rengöringsmedel till porslin inte är 
avsett för kromade detaljer/plastmaterial och kan där-
med riskera spräcka spolknappen vid flitig användning.

Rengöringsredskap, som innehåller hårda slipmedel, 
såsom stålull och grön fibersvamp,skall inte användas. 
Starka syror, t. ex. saltsyra och svavelsyra och starka 
alkalier, t.ex. kaustiksoda bör inte användas. Droppande
kranar och rinnande WC-stolar bör snarast repareras.

För reparation eller köp av reservdelar anlitar Du en 
VVS-entreprenör eller VVS-butik. De finns på Gula 
Sidorna i telefonkatalogen under rubrik “Rörarbeten”.

I hus som står ouppvärmt vintertid skall WC-stolens 
spolcistern tömmas och torkas torr. Häll 3-4 deciliter 
frostskyddsvätska i vattenlåset och täck vattenspegeln 
med matolja eller plastfolie för att förhindra avdunstning.

Skötselråd och rengöring

Med WC-stolen för väggmontage får Du fri golvyta. Det 
underlättar städningen av badrummet. Monteringssats 
medföljer.
Vid behov av väggförstärkning finns som tillval Ifö WC-
fixtur. Ifö-nr. 98910 RSK-nr. 792 50 91

Ifö Sign 6893

2120

Som tillval finns: en längre inloppsslang som gör det 
möjligt att ansluta inkommande vatten från vänster sida.
Ifö-nr. Z96777. RSK-nr. 792 56 22 

29
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Pos Benämning Ifönr RSK 

Reservdelar

1.  Lockskruv  Z96763 7922169
2.  Ifö Sign spolknapp, blankkrom  Z96660 7922173
3.  Lockfäste blankkrom  Z91782 7922172
4.  Ifö Sign spolknapp, blankkrom vandalsäker  Z98302 7925060
5.  Ifö Sign spolknapp, blankkrom  Z98303 7925053
6.  Ifö Sign spolknapp, mattkrom vandalsäker  Z98304 7925054
7.  Ifö Sign spolknapp, mattkrom  Z98305 7925055
8.  Ifö Sign spolknapp, vit vandalsäker  Z98300 7925056
9.  Ifö Sign spolknapp, vit  Z98307 7925057
10.  Ifö Sign spolknapp, förhöjd kromad  Z98308 7925058
11.  Ifö Sign spolknapp, enkelspolning vit vandalsäker  Z98309 7925061
12.  Ifö Sign spolknapp, enkelspolning vit  Z98310 7925059
13.  Ifö Sign spolknapp, enkelspolning blankkrom  Z98312 7925066
14.  Ifö Sign spolknapp, röd  Z98313 7926893
15.  Brygga komplett  Z96767 7922176
16.  Bräddavloppsrör komplett  Z96768 7922177
17.  Ventilring utloppsventil  Z96765 7922174
18.  Utloppsventil komplett  Z96769 7922178
 Utloppsventil komplett, 6832  Z96782 7925119
19.  Cisternkåpa vit  Z90610 7925011
 Cisternkåpa, 6832, vit  Z90613 7925113
20.  Inloppsventil komplett  Z96766 7922175
21.  Inloppsrör komplett  Z96761 7922166
 Inloppsrör komplett, Sign 6893, 6894  Z96759 7922186
 Inloppsrör komplett, Sign 6893, 6894,  vänsteranslutning  Z96777 7922125
 Inloppsrör komplett, Sign 6832 Z96784 7924896
22.  Inloppsflottörpaket  Z96771 7922181
23.  Flottörstång stor spolning  Z96770 7922179
24.  Spärrhake  Z91930 7922180
25.  O-ring stativ  Z96764 7922174
 O-ring stativ, 6832 Z96783 7925117
26.  Stativ komplett  Z96772 7922182
 Stativ komplett, 6832   Z96781 7925206
27.  Innercistern med packning  Z98951 7922170
 Innercistern med packning, 6832  Z98960 7925116
28.  Tätning cistern - skål  Z96760 7922165
29.  Vattenfördelare  Z91966 7925098
30. Vattenfördelare för 6832, 6893, 6894             Z91967            7925099 
31.  Packning skål  Z96773  7922185
32.  Skål med inbyggt S-lås, vit 6860 Z90532  7925037
33.  Skål med inbyggt S-lås, vit, förhöjd 6861 Z90536  7925069
34.  Skål universallås, vit 6862 Z90533  7925038
35.  Skål universallås, vit, förhöjd 6872 Z90441  7925085
36.  Skål ROT S-lås, vit 6870 Z90531  7925040
37.  Skål, vit 6840 Z90439  7925007
38.  Skål, vit för 6893  Z90437  7925017
39.  Skål, ROT S-lås vit för 6894 Z90442  7925086
40.  Skål ROT S-lås, vit 6873  Z90535  7925089
41.  Skål Universallås avkortad, vit 6832  Z90534  7925120
42.  Cisternfäste  Z98949  7922184
43.  Vita täckpluggar 4 st  Z94752  7925082
44.  Vita täckhattar 4 st  Z94751  7925081
45.  Golvskruvar + vita täckhattar + vita täckpluggar  Z98381  7925088
46.  Golvfäste   98015  7925048
47.  Golvfäste, limning    98030  7925049
48. Mutter utlopp Z91371 
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2 liter

5 liter

2 liter

3 liter

Max 12 bar

Max 10 bar
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Max 2,5 Nm
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Max 1,0 Nm
34 35
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Min 125
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*

6893
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6893
6894
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6893

100

660

c/c Sitsbulthål
155

325

760

355

230

20

Ø102

75

290

150
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105

max 95
min. 40

* Med avstängningsventil

* max 50
  min. - 5

Ø 32
850

* Med avstängningsventil
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* 320-375
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95
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70
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650
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1

2

1

6870-0001- -004 Right 
6870-0001-006 Left 

PRESS

OBS!

35 mm

PRESS

3

800

355

230

290

105

185

105

max 180
min. 150

* Med avstängningsventil

* max 135
  min. - 105

100

660

c/c Sitsbulthål
155

365

20

Ø102

75

6894

Z96337

Z96340

6870-0043 Vacuum 
6860-0053 Vacuum 



 

 

 För enkel tillgång till reservdelar, spara anvisningen!

Installatör

 

Datum                              –                   –

Ifö Sign, Sign Fix
6860, 6861, 6862, 6870, 6872,
6873, 6832
DK, NO, EXP
Art no. 98381

x 4

x 4

DK, NO, EXP
Art. no 98383

Ifö Sign
6893, 6894

Ifö Sign Art
6840
Art nr. 98381

Philips 3

Huvudkontor och tillverkning: Ifö Sanitär AB, SE-295 22 Bromölla, 0456-480 00, www.ifosanitar.com
Tillverkning:     Ifö Sanitär AB, S-375 85 Mörrum, 0456-480 00
Distriktskontor: Stockholm 08-772 21 40
Norge:  Ifø Sanitær, 22 07 20 40.  
Danmark:  Max Sibbern A/S, 44 50 04 04
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Var god överlämna denna anvisning till armaturens användare!
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S
Säkerhetsinformation

Prevention av skållskador
För tappstellen med speciellt beaktande av 
vattentemperaturen (sjukhus, skolor, äldreboenden) 

rekommenderas prinicipiell användning av termostater med 
möjlig begränsning till 43 °C. En motsvarande 
temperaturbegränsning är bifogad denna produkt. För 
duschsystem i förskolor och vissa områden av vårdhem 
rekommenderas att temperaturen generellt inte 
överstigar 38 °C. Använd här Grohtherm Special-termostater 
med specialhandtag til lättad termisk desinfektion och den 
motsvarande säkerhetsbegränsningen. Tillämpliga norm 
(t.ex. EN 806 2) och tekniska föreskrifter för dricksvatten 
måste följas.

Användningsområde
Termostatblandare är konstruerade för varmvattenförsörjning 
via tryckbehållare och ger på så sätt högsta 
temperaturnoggrannhet. Är effekten tillräckligt stor (från 18 kW 
resp. 250 kcal/min) kan man även använda 
elgenomströmnings- resp gasgenomströmningsberedare.
Termostater kan ej användas tillsammans med trycklösa 
behållare (öppna varmvattenberedare).
Alla termostater är vid leveransen inställda på ett dubbelsidigt 
flödestryck av 3 bar.
Skulle temperaturskillnader bli följden av speciella 
installationssituationer kan termostaten justeras så att den 
passar den lokala situationen (se Justering).

Tekniska data
• Min. flödestryck:  0,5 bar
• Max. arbetstryck:  10 bar
• Rekommenderat flödestryck:  1 - 5 bar
• Provtryck:  16 bar
• Genomflöde vid 3 bar flödestryck

- Huvuddusch:  ca. 14,5 l/min
- Handdusch:  ca. 12 l/min

• Max. vattentemperatur vid varmvatteningång:  70 °C
• Rekommenderad max. temperatur

(energibesparing):  60 °C
• Termisk desinfektion kan användas
• Säkerhetsspärr:  38 °C
• Varmvattentemperatur vid försörjningsanslutning 

min. 2 °C högre än blandvattentemperatur
• Kallvattenanslutning:  höger
• Varmvattenanslutning:  vänster
• Min. kapacitet:  = 5 l/min
En reduceringsventil ska installeras om vilotrycket 
överstiger 5 bar.

Installation
Spola rörledningssystemet noggrant före och efter 
installationen (observera EN 806)! 
Nödvändiga mått, se måttritning, och fig. [1] på 
utvikningssida I.
Montera anslutningarna och skruva fast blandaren, se 
utvikningssida I, fig. [2].
Öppna kallvatten- och varmvattentillförseln och 
kontrollera att anslutningarna är täta!

Sidovänd anslutning (varmt till höger, kallt till vänster).
Byte av kompakta termostatpatronen (A), se reservdelar 
utvikningssida I, beställningsnummer: 47 175 (1/2”).

Justering
Temperaturinställning, se utvikningssida I, fig. [3] och [4].
1. Öppna avstängningsgreppet (B) i riktning mot handduschen 

med ett tryck på knappen (B1) och mät temperaturen på det 
utströmmande vattnet med en termometer, se fig. [3].

2. Montera temperaturväljaren (C), se fig. [4].
3. Vrid reglermuttern (D) så länge, tills vattnet som rinner ut har 

uppnått 38 °C.
4. Sätt på temperaturväljaren (C), så att 38 °C-markeringen 

stämmer överens med markeringen (C1), se fig. [3].

Temperaturbegränsning
Temperaturen begränsas av säkerhetsspärren vid 38 °C. 
Genom tryck på knappen (E) kan 38 °C-spärren överskridas, 
se fig. [3].

Temperaturbegränsning
Sätt in den bifogade temperaturbegränsaren i temperatur-
väljaren, se fig. [4], om temperatur-begränsningen ska ligga 
vid 43 °C.

Betjäning av avstängningsgreppet (B), se fig. [3].
Huvuddusch = vrida avstängningsgreppet
Handdouche = knop (B1) indrukken en afsluitknop draaien

Montering av duschstång, se utvikningssida I och II, 
fig. [5] till [9].
Vid montering t.ex. på gipsväggar (inte fast vägg), måste 
kontrolleras att tillräcklig hållfasthet garanteras av en 
förstärkning i väggen.

26 208: 
1. Stick in röret (F) i huset. se fig. [5a]. 
2. Rikta upp röret (F) och markera hålen. 
3. Borra hål och sätt in dybeln.
4. Dra på O-ringen (G1) på väggskivan (G) och fäst med 

skruvarna (H) och tätningen (I), se fig. [6a].
5. Skjut på täckbrickan (J) och konsolen (K) och sätt i röret (F) 

i huset, se fig. [7a].
6. Skjut på konsolen (K) på väggbrickan (G), rikta upp och fäst 

med gängstiftet (K1).
7. Skjut täckbrickan (J) mot väggen.
8. Skjut på duscharmen (L) uppifrån på röranslutningen och 

säkra med gängstift (L1), se fig. [8].
9. Förbind handduschen (M) med slangen (N) tillsammans 

med silen (M1) och anslut till blandaren, se fig. [9].

26 217:
1. Montering av duschstång, se utvikningssida I och II,

fig. [5b], [6b] och [7b].
2. Skjut på duscharmen (L) uppifrån på röranslutningen och 

säkra med gängstift (L1), se fig. [8].
3. Förbind handduschen (M) med slangen (N) tillsammans 

med silen (M1) och anslut till blandaren, se fig. [9].

Montering av  huvuddusch, se utvikningssida II, fig. [10].

Vid risk för frost
Termostatblandaren är utrustad med backventiler som 
förhindrar vattnet att rinna ur blandaren när vattnet är 
avstängt. Blandaren ska därför demonteras vid risk för frost 
och förvaras i separat, frostfritt utrymme. Alternativt ska 
backventilerna demonteras för att blandaren ska kunna 
tömmas på vatten,så att risken för frostskada undviks.
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Underhåll
Kontrollera alla delar, rengör dem och byt eventuellt ut dem. 
Smörj dem med special-blandarfett.
Stäng av kallvatten- och varmvattentilloppet.

I. Backflödesspärr (P) eller (Q), se utvikningssida II, fig. [11].
• Skruva loss anslutningsnippeln (R) med en insexnyckel 

6mm genom att skruva åt höger (vänstergänga).
Monteringen sker i omvänd ordningsföljd.

II. Kompakt termostat patron (A), se utvikningssida II, 
fig. [12].
Monteringen sker i omvänd ordningsföljd.

Observera den kompakta termostatpatronens (A) 
monteringsläge, se detaljer fig. [12]
Efter varje underhåll av den kompakta termostatpatronen 
krävs en ny justering (se Justering).

III. Aquadimmer (U), se utvikningssida II, fig. [13] ochl [14].
Monteringen sker i omvänd ordningsföljd.
Observera de olika delarnas monteringsläge, se detaljer.

IV. Dusch, se utvikningssida II, fig. [15].
5 års garanti för att SpeedClean-munstyckenas funktion förblir 
oförändrad.

Tack vare SpeedClean-munstycken, som måste rengöras med 
jämna mellanrum, kan kalkavlagringar på strålmunstycket tas 
bort enkelt genom att stryka över det.

Reservdelar, se utvikningssida I (* = extra tillbehör).

Skötsel
Skötseltips finns i den bifogade skötselanvisningen.
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GB

Safety notes
Caution: Risk of scalding
Before and during use make sure that the thermostat 
is functioning correctly. Children and adults with 

reduced sensory capabilities should not use the product 
unsupervised.

Safety and important information
This thermostatic valve will suit supplies of:
High pressure.
Conditions of use TMV2

NOTE: Valves operating outside these conditions cannot be 
guaranteed by the Scheme to operate as Type 2 valves.
The designation of use is high pressure tub (HP-T) and high 
pressure shower (HP-S). 
HP-S for 34 562
HP-S and HP-T for 34 569
If a water supply is fed by gravity then the supply pressure 
should be verified to ensure the conditions of use are 
appropriate for the valve.
Recommended outlet temperature
• 44 °C for bath fill
but:
- 41 °C for shower and washbasin
- 38 °C for bidet
The mixed water temperatures must never exceed 46°C.
The maximum mixed water temperature can be 2°C above the 
recommended maximum set outlet temperatures.
NOTE: 46°C is the maximum mixed water temperature from 
the bath tap. The maximum temperature takes account of the 
allowable temperature tolerances inherent in thermostatic 
mixing valves and temperature losses in metal baths.
It is not a safe bathing temperature for adults or children.
The British Burns Association recommends 37 to 37.5 °C as a 
comfortable bathing temperature for children. In premises 
covered by the Care Standards Act 2000, the maximum mixed 
water outlet temperature is 43 °C.
The thermostatic mixing valve will be installed in such a 
position that maintenance of the TMV and its valves and the 
commissioning and testing of the TMV can be undertaken.
Requirements shall be verified against the original set 
temperature results once a year.
The installation of thermostatic mixing valves must comply with 
the requirements of the Water Supply (Water Fittings) 
Regulations 1999.
The fitting of isolation valves is required as close as is 
practicable to the water supply inlets of the thermostatic mixing 
valve.

Notes
If there is a residual flow during the commissioning or the 
annual verification (cold water supply isolation test), then this 
is acceptable providing the temperature of the water seeping 
from the valve is no more than 2°C above the designated 
maximum mixed water outlet temperature setting of the valve.

Application
Thermostat mixers are designed for hot water supply via 
pressurised storage heaters and, utilised in this way, provide 
the best temperature accuracy. With sufficient power output 
(from 18 kW or 250 kcal/min), electric or gas instantaneous 
heaters are also suitable. 
Thermostats cannot be used in conjunction with 
non-pressurised storage heaters (displacement water 
heaters). 
All thermostats are adjusted in the factory at a flow pressure 
of 3 bar on both sides. 
Should temperature deviations occur on account of special 
installation conditions, the thermostat must be adapted to local 
conditions (see Adjusting).

Specifications
Test pressure 16 bar
Flow rate at 3 bar flow pressure approx. 20 l/min
Max. water temperature at hot water supply 70 °C
Cold water connection right
Hot water connection left
Minimum flow rate = 5 l/min
If static pressure exceeds 5 bar, a pressure reducing valve 
must be fitted.
Installation
Flush piping system prior and after installation of fitting 
thoroughly (Consider EN 806)! 
Install unions and screw-mount the mixer, see fold-out page I, 
Fig. [1].
Refer to the dimensional drawing on fold-out page I.
The projection can be increased by 20mm with an extension, 
see Replacement Parts, fold-out page II, Prod. no. 07 130.
Open cold and hot-water supply and check connections 
for water-tightness.

Reversed connection (hot on right - cold on left).
Replace thermostatic compact cartridge, see Replacement 
parts, fold-out page II, Prod. no.: 47 175 (1/2”).

Adjusting
Temperature adjustment, see fold-out page I Fig. [2].

Temperature limitation
The safety stop limits the temperature range to 38 °C. 
The 38 °C limit can be overridden by pressing the button, see 
Fig. [3]. Temperatur end position is at 46 °C. 
If 43 °C temperatur end position is desired please take the 
temperatur limiter (in the scope of delivery) shown in Fig. [3].

Adjusting the economy stop, see fold-out page III Fig. [4].
If a higher flow rate is desired, the stop can be overridden by 
pressing the button, fold-out page III  Fig. [5].
Shut-off handle and diverter  operation, see fold-out 
page III, Fig. [5].

Prevention of frost damage
When the domestic water system is drained, thermostat 
mixers must be drained separately, since non-return valves 
are installed in the hot and cold water connections. For this 
purpose, the mixer must be removed from the wall.

high pressure low pressure

max. static 
pressure

10 bar 10 bar

flow pressure
hot/cold

0,5 to 5 bar 0,1 to 1 bar

hot supplied 
temperature

55 to 65 °C 55 to 65 °C

cold supplied 
temperature

equal to or less 25 °C equal to or less 25  °C
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Maintenance
Inspect and clean all parts, replace if necessary and lubricate 
with special valve grease.
Shut off the hot and cold water supply.
Non-return valve, see fold-out page IV, Fig. [6].
Remove connection nipple by turning clockwise (left-hand 
thread) using a 12mm allen key.
Install in reverse order.
Thermostatic compact cartridge, see fold-out page IV, 
Fig. [7].
Install in reverse order.
Readjustment is necessary after every maintenance operation 
on the thermostatic compact cartridge (see Adjusting).
Ceramic headpart, see fold-out page III and IV, Fig. [4] 
and [8].
Install in reverse order.
Unscrew and clean mousseur, see fold-out page II.
Replacement parts, see fold-out page II ( * = special 
accessories).

Care
For directions on care, refer to the accompanying Care 
Instructions.

F
Consignes de sécurité

Attention : danger d’ébouillantement
Veillez au parfait fonctionnement du thermostat avant 
et pendant son utilisation. Les enfants ainsi que les 

adultes dont les sens sont limités ne doivent pas utiliser le 
produit sans surveillance.

Domaine d'application
Les robinetteries thermostatiques sont conçues pour fournir de 
l'eau chaude avec des accumulateurs sous pression et 
permettent d'obtenir une température de l'eau extrêmement 
précise. Si la puissance est suffisante (à partir de 18 kW, 
ou 250 kcal/min), des chauffe-eau instantanés électriques ou 
au gaz conviennent également. 
Les thermostats ne peuvent pas être utilisés avec des 
accumulateurs sans pression (chauffe-eau à écoulement 
libre). Tous les thermostats sont réglés en usine sur une 
pression dynamique de 3 bars. Si des différences de 
température devaient apparaître, régler le thermostat en 
fonction des conditions locales d'utilisation (voir Réglage).

Caractéristiques techniques
Pression dynamique minimale sans 
résistance hydraulique en aval 0,5 bar
Pression dynamique minimale avec 
résistance hydraulique en aval 1 bar
Pression de service maxi. 10 bars
Pression dynamique recommandée 1 à 5 bars
Pression d’épreuve 16 bars
Débit à une pression dynamique de 3 bars
Robinet env. 20 l/min
Douche env. 25 l/min
Température d'eau maxi. à l'arrivée d'eau chaude 70 °C
Température d'admission maxi. recommandée 
(économie d'énergie) 60 °C
Désinfection thermique possible
Verrouillage de sécurité 38 °C
Température de l'eau chaude au raccord 
d'alimentation au moins 2 °C de plus que 
la température de l'eau mitigée

Raccordement eau froide à droite
Raccordement eau chaude à gauche
Débit minimal = 5 l/min
Installer un réducteur de pression en cas de pressions 
statiques supérieures à 5 bars.

Installation
Bien rincer les canalisations avant et après l’installation  
(respecter la norme EN 806)! 
Monter les raccordements et visser la robinetterie, voir volet I, 
fig. [1].
Tenir compte de la cote du schéma sur le volet I.
La saillie peut être augmentée à l'aide d'une rallonge 
de 20mm, voir volet II, pièces de rechange, réf. 07 130.
Ouvrir les arrivées d'eau froide et d'eau chaude et vérifier 
l'étanchéité des raccordements.
Raccordement inversé (chaud à droite - froid à gauche).
Remplacer la cartouche compacte de thermostat, voir pièces 
de rechange, volet II, réf. 47 175 (1/2”).

Réglage
Réglage de la température, voir volet I fig. [2].

Limitation de la température
La température est limitée à 38 °C par le verrouillage de 
sécurité. Il est possible d'aller au-delà de la limite des 38 °C et 
d'obtenir une température plus élevée en appuyant sur la 
touche, voir fig. [3].
Temperatur position de fin est à 46 °C.
Si le position de fin de temperatur doir être limitée à 43 °C  
utilise le limiteur de température (dans la livraison) voir fig. [3].

Réglage de la butée économique, voir volet III, fig. [4].
Il est possible d'aller au-delà de la butée en appuyant sur la 
touche, voir volet III, fig. [5].

Utilisation de la poignée d’arrêt et de l’inverseur, voir 
volet III, fig. [5].

Attention en cas de risque de gel
En cas de mise hors gel, la purge simple de l’installation n’est 
pas suffisante pour protéger la robinetterie. Lors de la purge 
de l’installation principale, vous devez vider le corps 
thermostatique dont les raccordements d'eau froide et d'eau 
chaude sont équipés de clapets anti-retour. Pour cela, ôter le 
thermostat du mur.

Maintenance
Vérifier toutes les pièces, les nettoyer, les remplace éventuel-
lement et les lubrifier avec la graisse spéciale pour robinets.
Couper l'alimentation en eau chaude et en eau froide.
Clapet anti-retour, voir volet IV fig. [6].
Dévisser l'ergot de raccordement en tournant vers la droite 
avec une clé Allen (pas de vis à gauche).
Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.
Cartouche compacte de thermostat, voir volet IV, fig. [7].
Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.
Après tout travail de maintenance sur la cartouche compacte 
de thermostat, un réglage est nécessaire (voir Réglage).
Tête en céramique, voir volet III et IV, fig. [4] et [8].
Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.
Mousseur, le dévisser et le nettoyer, voir volet II.
Pièces de rechange, voir volet II (* = accessoires spéciaux).

Entretien
Les indications relatives à l'entretien figurent sur la notice 
jointe à l'emballage.
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Compacte kardoes thermostaat, zie uitvouwbaar blad II,
afb. [9].

De onderdelen worden in omgekeerde volgorde gemonteerd.

Na elk onderhoud aan de compacte kardoes van de 
thermostaat moet u deze opnieuw afstellen (zie Afstellen).

Aquadimmer (badmengkraan), zie uitvouwbaar blad II, 
afb. [10].

De onderdelen worden in omgekeerde volgorde gemonteerd.

Keramisch bovendeel (douchemengkraan), zie uitvouwbaar 
blad II, afb. [5] en [11].

De onderdelen worden in omgekeerde volgorde gemonteerd.

Schroef de mousseur (13 952) los en reinig deze, zie 
uitvouwbaar blad III.

Douche, zie uitvouwbaar blad II, afb. [12].

Wij verlenen 5 jaar garantie op het constant functioneren van 
de SpeedClean-sproeiers.

Door de SpeedClean-sproeiers, die regelmatig moeten worden 
gereinigd, wordt kalkaanslag op de straalvormer door 
eenvoudig erover smeren verwijderd.

Reserveonderdelen, zie uitvouwbaar blad III (* = speciaal 
toebehoren).

Reiniging
De aanwijzingen voor de reiniging vindt u in het bijgaande 
onderhoudsvoorschrift.

S
Säkerhetsinformation

Prevention av skållskador
För tappstellen med speciellt beaktande av 
vattentemperaturen (sjukhus, skolor, äldreboenden) 
rekommenderas prinicipiell användning av 

termostater med möjlig begränsning till 43 °C. En motsvarande 
temperaturbegränsning är bifogad denna produkt. För 
duschsystem i förskolor och vissa områden av vårdhem 
rekommenderas att temperaturen generellt inte 
överstigar 38 °C. Använd här Grohtherm Special-termostater 
med specialhandtag til lättad termisk desinfektion och den 
motsvarande säkerhetsbegränsningen. Tillämpliga norm 
(t.ex. EN 806 2) och tekniska föreskrifter för dricksvatten 
måste följas.

Användningsområde
Termostatblandare är konstruerade för varmvattenförsörjning 
via tryckbehållare och ger på så sätt högsta 
temperaturnoggrannhet. Är effekten tillräckligt stor 
(från 18 kW resp. 250 kcal/min) kan man även använda 
elgenomströmnings- resp gasgenomströmningsberedare. 

I kombination med trycklösa behållare (öppna 
varmvattenberedare) kan man inte använda termostater. 

Alla termostater är vid leveransen inställda på ett dubbelsidigt 
flödestryck av 3 bar. 

Skulle temperaturskillnader bli följden av speciella 
installationssituationer kan termostaten justeras så att den 
passar den lokala situationen (se Justering).

Tekniska data
Minsta flödestryck utan efterkopplade motstånd 0,5 bar
Minsta flödestryck med efterkopplade motstånd 1 bar
Max. arbetstryck 10 bar
Rekommenderat flödestryck 1 - 5 bar
Provningstryck 16 bar
Genomflöde vid 3 bar flödestryck
Badkar ca. 20 l/min
Dusch ca. 25 l/min

Max. vattentemperatur vid varmvatteningång 70 °C
Rekommenderad max. temperatur (energibesparing) 60 °C
Termisk desinfektion kan användas
Säkerhetsspärr 38 °C
Varmvattentemperatur vid försörjningsanslutning min. 2 °C 
högre än blandvattentemperatur
Kallvattenanslutning höger
Varmvattenanslutning vänster
Min. kapacitet = 5 l/min
En reduceringsventil ska installeras om vilotrycket 
överstiger 5 bar.

Installation
Spola rörledningssystemet noggrant före och efter 
installationen (observera EN 806)! 

Montera anslutningarna och skruva fast blandaren, se 
utvikningssida I, fig. [1].

Observera måttritningen på utvikningssida I.

Avståndet till väggen kan förlängas med en förlängning 
på 20mm, se Reservdelar på utvikningssida III, 
best-nr: 07 130.

Öppna kallvatten- och varmvattentillförseln och 
kontrollera att anslutningarna är täta!

Sidovänd anslutning (varmt höger - kallt vänster).

Byt ut den kompakta termostatpatronen, se reservdelar 
utvikningssida III, best.-nr: 47 175 (1/2”).

Vid användning av den här kompakta termostatpatronen 
är Cool-Touch-funktionen inte längre tillgänglig.

Justering

Temperaturinställning, se utvikningssida I, fig [2].

Temperaturbegränsningsanslag

Sätt in den bifogade temperaturbegränsaren i temperatur-
väljaren, se fig. [3], om temperatur-begränsningen ska ligga 
vid 43 °C.

Temperaturbegränsning

Temperaturen begränsas av säkerhetsspärren vid 38 °C. 
Genom tryck på knappen kan 38 °C-spärren överskridas, se 
fig. [4].

Duschblandare: 

Inställning av flödesbegränsare, se utvikningssida II, fig. [5].

Flödesbegränsaren kan kringgås genom att man trycker på 
knappen, se utvikningssida II, fig. [6].

Badkarsblandare:

Användning av grepp, se utvikningssida II, fig. [7].

Eco-funktion, man kan öka blandarens genomflödesmängd 
genom att trycka på knappen.

Vid risk för frost

Vid tömning av systemet ska termostaten tömmas separat, 
eftersom det finns backflödesspärrar i kallvatten- och 
varmvattenanslutningen. Ta då bort termostaten från väggen.

Underhåll

Kontrollera alla delar, rengör dem och byt eventuellt ut dem. 
Smörj dem med special-blandarfett.

Stäng av kallvatten- och varmvattentilloppet.
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Backflödesspärr, se utvikningssida II fig. [8].

Skruva loss anslutningsnippeln med en insexnyckel 12mm.

Monteringen sker i omvänd ordningsföljd.

Kompakt termostat patron, se utvikningssida II fig. [9].

Monteringen sker i omvänd ordningsföljd.

Efter varje underhåll av den kompakta termostatpatronen 
krävs en ny justering (se Justering).

Aquadimmer (badkarsblandare), se utvikningssida II, 
fig. [10].

Monteringen sker i omvänd ordningsföljd.

Keramiköverdel (duschblandare), se utvikningssida II, 
fig. [5] och [11].

Monteringen sker i omvänd ordningsföljd.

Skruva loss och rengör mousseuren (13 952), se 
utvikningssida III.

Dusch, se utvikningssida II, fig. [12].

5 års garanti för att SpeedClean-munstyckenas funktion förblir 
oförändrad.

Tack vare SpeedClean-munstycken, som måste rengöras med 
jämna mellanrum, kan kalkavlagringar på strålmunstycket tas 
bort enkelt genom att stryka över det.

Reservdelar, se utvikningssida III (* = extra tillbehör).

Skötsel
Skötseltips finns i den bifogade skötselanvisningen.

DK
Sikkerhedsinformationer

Skoldningsprævention
For tapsteder med specielle krav vidrørende 
vandtemperaturen (hospitaler, skoler, plejehjem) 

anbefales at principiellt anvende termostater med mulig 
begrænsning til 43 °C. En tilsvarende temperaturbegrænser er 
vedlagt dette produkt. For brusesystemer i børnehaver og 
visse områder af ældrecenter anbefales generellt at 
temperaturen ikke overstiger 38 °C. Anvend her Grohtherm 
Special-thermostater med specialgreb til lettelse af termisk 
desinfektion og den tilsvarende sikkerhetsbegrænseren. 
Gældende standarder (f.eks. EN 806 2) og tekniske forskrifter 
for drikkevand skal overholdes. 

Anvendelsesområde
Termostatbatterier er konstruerede til varmtvandsforsyning via 
trykbeholdere, og hvis de anvendes sådan, yder de den størst 
mulige temperaturnøjagtighed. Ved tilstrækkelig effekt 
(fra 18 kW/250 kcal/min.) er også el-/gasgennemstrømnings-
vandvarmere velegnede. 

Termostater kan ikke anvendes i forbindelse med trykløse 
beholdere (åbne vandvarmere). 

Alle termostater justeres på fabrikken ved et tilgangstryk 
på 3 bar fra begge sider. 

Skulle der opstå temperaturafvigelser pga. særlige 
installationsbetingelser, skal termostaten justeres efter disse 
forhold (se Justering).

Tekniske data
Min. tilgangstryk uden efterkoblede modstande 0,5 bar

Min. tilgangstryk med efterkoblede modstande 1 bar

Maks. driftstryk 10 bar

Anbefalet tilgangstryk 1 - 5 bar

Kontroltryk 16 bar

Gennemstrømning ved 3 bar tilgangstryk

Kar ca. 20 l/min.

Bruser ca. 25 l/min.

Maks. vandtemperatur ved 
varmtvandsindgangen 70 °C

Anbefalet maks. fremløbstemperatur 
(energibesparelse) 60 °C

Termisk desinfektion mulig

Sikkerhedsspærre 38 °C

Varmtvandstemperatur ved forsyningstilslutningen 
min. 2 °C højere end blandingsvandtemperaturen

Koldtvandstilslutning til højre

Varmtvandstilslutning til venstre

Mindste gennemstrømning = 5 l/min.

Ved hviletryk over 5 bar skal der monteres en reduktionsventil.

Installation
Skyl rørledningssystemet grundigt før og efter 
installationen (Vær opmærksom på EN 806)! 

Monter tilslutningerne, og skru batteriet på, se foldeside I, 
ill. [1].
Vær opmærksom på måltegningen på foldeside I.
Fremspringet kan forlænges med 20mm, se Reservedele, 
foldeside III, bestillingsnummer: 07 130.
Åbn for koldt- og varmtvandstilførslen, og kontrollér, at 
tilslutningerne er tætte!

Spejlvendt tilslutning (varm til højre - kold til venstre).

Udskiftning af termostat-kompaktkartusche, se Reservedele 
foldeside III, bestillingsnummer: 47 175 (1/2”).

Når den kompakte termostatpatron anvendes er der ingen 
cooltouch funktion.

Justering
Indstilling af temperatur, se foldeside I ill. [2].

Temperaturbegrænser

Hvis temperaturstoppet skal indstilles til 43 °C, sættes 
vedlagte temperaturbegrænser i temperaturindstillingen, 
se ill. [3].

Temperaturbegrænsning

Temperaturområdet begrænses til 38 °C af 
sikkerhedsspærren. Ved at trykke på tasten kan 38 °C-
spærren overskrides, se ill. [4].

Bruserbatteri: 

Indstilling af sparestoppet, se foldeside II, ill. [5].

Stoppet overskrides ved at der trykkes på tasten, se 
foldeside II, ill. [6].

Kar- & brusebatteri:

Betjening af grebet, se foldeside II, ill. [7].

Eco-funktion, gennemstrømningen i bruseren kan forøges ved, 
at der trykkes på tasten.

Bemærk ved fare for frost

Når husets anlæg tømmes, skal termostaterne tømmes 
separat, da der sidder kontraventiler i koldt- og 
varmtvandstilslutningen. Tag i den forbindelse termostaten af 
væggen.

Vedligeholdelse

Kontrollér alle dele, rens dem, udskift dem evt., og smør dem 
med specielt armaturfedt.
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Användningsområde:
Blandar är konstruerad bara för montage i tryckssatta 
tappvattensystem.

Tekniska data

En reduceringsventil rekommenderas installerat om vilotrycket 
överstiger 5 bar.

S
Denna tekniska produktinformation är inte 
uteslutande avsedd för installatören eller 
anvisade fackmän!
Var vänlig lämna informationen vidare till 
användaren!

Minimum driftstryck: 0,5 bar
Rekommenderat driftstryck: 1 – 5 bar
Max. driftstryck: 10 bar
Provningstryck: 16 bar
Flöde vid 3 bar driftstryck: ca. 5 l/min
Max. vattentemperatur 70 °C
Termisk desinfektion kan användas
Rekommenderat (energibesparing): 60 °C

Installation:
Spola rörledningssystemet noggrant före och efter 
installationen. 

Funktion:
Kontrollera att alla anslutningar är täta och fungerar 
felfritt.

Den förmonterade temperaturbegränsaren är inte 
aktiverad vid leverans.

Flödesbegränsning:
Flödebegränsningen bör inte användas i kombination 
med genomströmningsberedare.

Underhåll:
Kontrollera och rengör alla delarna, byt vid behov.
Stäng av vattentillförseln vid underhållsarbeten!

Kontrollera att tätningarna sitter rätt vid 
montering av insatsen.
Skruva fast skruvförbandet och dra åt hårt.

Reservdelar: se sprängskiss 
( * = specialtillbehör).
Skötsel: se Skötselanvisning
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D
Verwenden Sie für die Reinigung keine kratzenden Schwämme und 
Scheuermittel, lösungsmittel- oder säurehaltigen Reiniger, Kalkentferner, 
Haushaltsessig und Reiniger mit Essigsäure.

GB
Do not use abrasive sponges, scouring agents, organic solvents or acidic 
cleaners, limescale removers, household vinegar or cleaners containing 
acetic acid for cleaning.

F

Pour le nettoyage, ne pas utiliser d’éponges ou produits abrasifs, 
de solvants, de produits nettoyants à base d’acide, de produits 
anti-calcaire, de vinaigre blanc, ni de produits nettoyants à base d’acide 
acétique.

E
No utilice para la limpieza estropajos que rayen, agentes abrasivos, 
productos de limpieza que contengan disolventes o ácidos, disolventes 
para cal, vinagre doméstico ni productos de limpieza con ácido acético.

I
Per la pulizia non utilizzare spugne ruvide, prodotti abrasivi, detergenti a 
base di solventi o acidi, prodotti anticalcare, aceto ad uso domestico e 
detergenti a base di acido acetico.

NL
Gebruik voor het reinigen geen krassende zemen, schuurmiddelen, 
reinigers met oplosmiddelen en zuren, ontkalkers, schoonmaakazijn en 
reinigingsmiddelen met azijnzuren.

S
Använd vid rengöring inte hårda tvättsvampar, skurmedel, lösningsmedel 
eller syrahaltiga rengöringsmedel, avkalkningsmedel, hushållsättika eller 
rengöringsmedel som innehåller ättiksyra.

DK
Anvend aldrig skuremidler, slibende svampe, skuremidler, 
opløsningsmidler eller syreholdige rengøringsmidler, kalkfjerner, 
husholdningseddike og rengøringsmidler med eddikesyre til rengøringen.

N
Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med 
løsemidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller 
rengjøringsmidler med eddiksyre.

FIN
Älä käytä puhdistamiseen naarmuttavia sieniä, hankausaineita, 
liuotinainetta tai happoa sisältäviä puhdistusaineita, kalkinpoistoaineita, 
kotitalousetikkaa tai etikkahappopitoisia pesuaineita.

PL

Do czyszczenia nie wolno używać gąbek do szorowania, środków 
szorujących, środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki lub 
kwasy, preparatów do usuwania osadów wapiennych, octu spożywczego i 
środków czyszczących z kwasem octowym.

UAE

GR
Μην χρησιµοποιείτε αποξεστικά σφουγγάρια, συστατικά τριψίµατος, 
διαλυτικά ή άλλα καθαριστικά µέσα που περιέχουν οξέα, καθαριστικά 
αλάτων, ξύδι και καθαριστικά που περιέχουν ξύδι, για τον καθαρισµό.

CZ

Na čištění nepoužívejte abrazivní houbičky, abrazivní prostředky, 
organická rozpouštědla nebo kyselé čističe, odstraňovače vodního
kamene, potravinářský ocet nebo čisticí rostředky obsahující kyselinu 
octovou.
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us-customerservice@grohe.com

VN
& +84 8 5413 6840
info-singapore@grohe.com

BiHAL HR KS
ME MK SLO SRB

& +385 1 2911470
adria-hr@grohe.com

Eastern Mediterranean,
Middle East - Africa 
Area Sales Office:
& +357 22 465200
info@grome.com

IR OM UAE YEM
& +971 4 3318070
grohedubai@grome.com

Far East Area Sales Office: 
& +65 6311 3600
info@grohe.com.sg
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