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5801 Bano tvättställsblandare med långt handtag

5802 Bano tvättställsblandare med standardhandtag
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Materialspecifikation

Bano tvättställsblandare 

Produkter:

• Tvättställsblandare: förkromad mässing
• Flexibla Pex-rör: förnätad polyeten

Risk för frysning
Om engreppsblandare riskerar att utsättas för minusgrader bör insatsen tas ut för att förhindra sönderfrysning.

Skötsel

Varning

5801

5802

www.bano.se

Utvändig rengöring av blandare. Använd endast ph-neutrala rengöringsmedel för att rengöra blandaren. Använd inte 
rengöringsmedel som är frätande eller innehåller flytmedel. 

På blandaren får inga apparater monteras som är utrustade med egen avstängningsfunktion (t.ex. högtryckstvättar 
eller flaskrengörare). Sådana apparater kan orsaka stora tryckslag, som kan skada blandarens mekanism och 
tätningar samt deformera utloppspipen. (Tryckslag orsakade av ovan nämnda apparater känns normalt igen på ett 
bankande ljud i vattenledningssystemet.)

Om det inte kommer vatten ur blandaren:
• Kontrollera vattentrycket i anläggningen.
• Rengör perlatorn (strålsamlaren) och ersätt den vid behov.
• Om detta inte hjälper, rengör insatsen

Tack för att du tog dig tid att läsa igenom dessa instruktioner!

Drift- och skötsel



58820-01 Bano handdusch och slang

58820 Bano duschtermostat 150 c/c
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Bano duschtermostat / handdusch och slang

Produkter:

• Duschtermostat: förkromad mässing
• Handdusch och slang:
   Duschspridare: ABS-plast
   Handdusch: förkromad ABS-plast
   Slang: Metall
   Konisk kopplingsmutter: förkromad ABS-plast Kopplingsmutter: förkromad mässing

Varning

Utvändig rengöring av blandare. Till rengöring av blandare bör endast neutrala rengöringsmedel användes. Slipande eller 
ätsande rengöringsmedel skall ej användas.

Inga apparater utrustade med egen avstängningsfunktion (t.ex. högtryckstvättar eller flaskrengörare) får kopplas till 
blandaren. Sådana apparater kan orsaka stora tryckslag, som kan skada blandarens mekanism och tätningar samt 
deformera utloppspipen hos blandare som har en sådan. (Tryckslag orsakade av ovan nämnda apparater känns 
normalt igen på ett bankande ljud i vattenledningssystemet.)

Om det inte kommer vatten ur kranen:
• Kontrollera vattentrycket i anläggningen.
• Kontrollera silar vid anslutnings kopplingarna.
• Rengör reglerpatronen

Tack för att du tog dig tid att läsa igenom dessa instruktioner!

58820

58820-01

Om duschtermostaten riskerar att utsättas för minusgrader bör den demonteras och förvaras i en frostfri miljö för att 
undvika risk för sönderfrysning.
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