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Denna GROHE blandare kan användas i kombination 
med en tryckbehållare eller en vattenvärmare.

Drift med trycklösa behållare (= öppna 
varmvattenberedare) är inte möjlig.

Flödestrycket bör ligga mellan 1 och 5 bar, för att 
blandaren ska fungera felfritt.

En tryckreducerare ska installeras vid högre flödestryck.

Blandaren justeras i fabriken vid ett kallvatten- och 
varmvattentryck av 3 bar.

Om temperaturen inte är 38 °C är en ny inställning 
nödvändig, se kapitlet Justering.

Vid nyinstallation: Spola kallvatten- och 
varmvattenledningarna noggrant före och efter 
monteringen, tills vattnet är fritt från föroreningar. 
Dessa rester i ledningarna kan annars täppa igen 
blandaren och förorena dricksvattnet.

Kontrollera att ytan inte skadas av verktyget vid 
installationen. Använd därför inte räfflade tänger.

Kallvattenanslutningen måste placeras till höger 
och varmvattenanslutningen till vänster.

Om blandarens anslutningar har förväxlats 
(varmt höger - kallt vänster), kan detta justeras med det 
extra tillbehöret kompakt termostatpatron (47 175), se 
sidan 1 och 2. 

1- 8 = fig.-nummer

1 Skruva fast S-anslutningarna vågrätt på 
anslutningsledningarna med ett avstånd av 160mm.

2  Kontrollera att smutssilarna C sitter rätt. Skruva fast 
blandarens på anslutningar.

Öppna kallvatten- och varmvattentilloppet och 
kontrollera anslutningarnas täthet.

3 Du kan ställa in vattentemperaturen genom att vrida 
på termostathandtaget D.

Temperaturen begränsas av en 
säkerhetsspärr vid 38 °C.

Öppna blandaren till säkerhetsspärrens 
anslag och mät temperaturen.

Om temperaturen inte är 38 °C är en ny inställning 
nödvändig, se kapitlet Justering.

Du kan gå förbi 38 °C-spärren genom att trycka på 
knappen D1 och vrida på termostathandtaget D.

Ställ alltid tillbaka termostathandtaget D på 
38 °C, så att nästa användare inte riskerar att 
bränna sig.

4 Du kan reglera vattenmängden genom att vrida på 
avstängningsgreppet E.

Vattenmängden begränsas av en 
ekonomiknapp.

Du kan gå förbi anslaget och tappa av mer vatten 
genom att trycka på ekonomiknappen E1 och vrida på 
avstängningsgreppet E.

Du kan justera ekonomiknappens anslag. Vill du 
tappa av mer eller mindre vatten, se kapitlet 
Inställning.

Före installationen

Installation, sidan 3

Användning, sidan 3

S



6

Gör enligt följande för att justera temperaturen till 38 °C:

3 Ställ in temperaturen på termostathandtaget D 
på 38 °C. Vrid avstängningsgreppet E och mät 
temperaturen på det utströmmande vattnet.

4 - Bänd loss täcklocket F.

- Skruva loss skruven G och dra loss 
termostathandtaget D.

- Vrid reglermuttern H, tills vattnet som rinner ut har 
uppnått 38 °C.

- Fäst termostathandtaget D igen, så att marke-
ringen D2 på greppet stämmer överens med 38 °C-
markeringen på blandarhuset.

- Skruva fast termostathandtaget D med skruven G 
och fäst täcklocket F.

Justera ekonomiknappens anslag enligt följande:

5 - Stäng avstängningsgreppet E.

- Bänd loss täcklocket J och skruva loss skruven K.

- Dra loss avstängningsgreppet E, räffeladaptern L 
och sparanslaget M.

6 Fäst sparanslaget M i önskat läge.

7 - Fäst räffeladaptern L igen.

- Fäst avstängningsgreppet E igen, så att marke-
ringe E2 på greppet stämmer överens med 
markeringen på blandarhuset.

- Skruva fast skruven K och fäst täcklocket J.

Ta bort blandaren från väggen vid frostrisk. Töm 
blandaren eller förvara den på en frostskyddad 
plats. Backflödesspärrarna i kallvatten- och 

varmvattenanslutningen samt i blandarens 
duschanslutning gör att vatten stannar kvar i blandaren 
när hussystemet töms.

Störning: Vattenmängden mycket mindre eller ändrad 
vattenstråle.

1. Försörjningstrycket inte tillräckligt: 
Kontrollera den förberedda installationen.

2. Smutssilarna C igentäppta/förorenade, se 2: Rengör 
eller byt ut smutssilarna C.

3. Backflödesspärrarna (08 565) i anslutningarna 
igentäppta/förorenade/defekta, se sidan 1 och 2: 
Rengör eller byt ut backflödesspärrarna, se 8.

8 Demontera backflödesspärrar

 Stäng av kallvatten- och varmvattentillförseln!

- Ta bort blandaren från väggen, se 2.

- Skruva loss anslutningsfästet N åt höger 
(vänstergänga) med en insexnyckel 6mm.

- Ta bort backflödesspärrarna O.

- Monteringen sker i omvänd ordningsföljd.

Störning: Duschhuvudet droppar.

- Funktionselementet (45 346) är otätt, se sidan 1 
och 2:

Ta kontakt med installatören, eftersom det handlar om 
en ömtålig komponent.

Störning: Temperaturen ändras inte när du vrider på 
termostathandtaget.

- Vattentemperaturen är för låg: 
Se till att flödestemperaturen är minst 42 °C.

- Den kompakta termostatpatronen (47 439) är defekt, 
se sidan 1 och 2:

Ta kontakt med installatören, eftersom det handlar om 
en ömtålig komponent.

Ta kontakt med installatören, vid ytterligare störningar.

Skötseltips finns i den bifogade skötselanvisningen. 
Beakta gällande nationella föreskrifter vid sluthantering 
av blandaren.

Justering, sidan 3

Inställning, sidan 4

Felåtgärd, sidan 1, 2, 3 + 4

Skötsel och återvinning
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