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Tekniska data

•	 För tvätt- och diskmaskin.
•	 Anslutningsgänga M20x1,5.
•	 Utlopp G1/2.
•	 Vattenuttaget passar konventionella vattenkranar. 
•	 Det kan monteras valfritt till höger (kallvatten) eller till vänster (varmvatten) på blandarhuset. Vattenuttaget 

påverkar inte vattenkranens normala funktion.

Montering

1. Stäng huvudkranen och skruva bort den kranöverdel som ska ersättas av vattenuttaget.
2. Skruva upp vattenuttagets kranratt så långt det går och dra av den.
3. Kontrollera att o-ringen sitter på plats och skruva fast vattenuttaget i vattenkranen.
4. Montera den aktuella färgmarkeringen i ratten (blå=kallvatten, röd=varmvatten): 

Lägg färgmarkeringen med den plana sidan neråt på ett bord och tryck ratten mot färgmarkeringen så 
att den pressas fast i rattens urtag.

5. Tryck fast ratten och skruva ner den till stängt läge. Den kan dras av och tryckas fast endast i fullt öppet 
läge.

6. Skruva fast nyckeldelen i slangen som ska anslutas till vattenuttaget. Vid slangkoppling G3/4 måste 
övergångsnippel användas (FMM 2725).

7. Öppna huvudkranen.
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Användning

1. Vrid ventildelens ratt medurs så långt det går (stängt läge). Stick in nyckeldelen.
2. Vrid ratten moturs (precis som när man öppnar en vanlig vattenkran). Efter ett halvt varv är nyckeldelen 

låst i ventildelen.
3. Vrid ratten ytterligare, så kommer vattnet.
4. När sedan ratten vrids tillbaka så långt det går (medurs), stängs vattnet av och nyckeldelen kan tas ut ur 

ventildelen igen. Bra att veta: Inget vatten kommer, om inte nyckeldelen är inkopplad.
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