
MONTERING-/ BRUKS OG VEDLIKEHOLD MANUAL
• DUSJSLANGE 2M – 1/2” INV. GJENGE X 3/8 INV. GJENGE (art. nr. 10317)
• DUSJSLANGE 2M – 1/2” INV. GJENGE X 15 MM UTV. GJENGE (art. nr. 10289)

Øysandvegen 237  •  7026 Melhus  •  Tlf 73825320

interformasLes og se mer på interform.no interformas

art. nr. 10317 art. nr. 10289

A = DUSJHODE

B = DUSJGJENNOMFØRING

C = DUSJSLANGE (Kobles til armet slange og dusjhode)
D = ARMERT SLANGE
E = VENDER
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interformasLes og se mer på interform.no interformas

Vender for å velge vanntilførsel via dusj eller fylling.

Maks anbefalt vanntrykk er 5 bar. Ved trykk over
anbefalt, bruk da redukjsonventiler.
Maks temperatur er 65 °C Maks trykk 10 bar.

Garanti
Garantitiden er 2 år for Interform dusjslange. Garantien forutsetter at bruks-og vedlike-
hold instruksene er fulgt. Garantien gjelder ikke for feil som skyldes feilmontering, feil 
rengjøring, feil bruk, mangel på vedlikehold eller der skitt/kalk fra vannet er feilårsaken.
Interform dekker ikke kostnad ved utskifting av dusjslange.

Generelt
Kraner og ventiler, som annet VVS utstyr, består av mange deler som er under konstant 
press, utsatt for slitasje og av den grunn krever vedlikehold. Når en del har kommet til 
det punkt at den er ubrukelig, er det ofte på grunn av manglende vedlikehold. Jevnlig 
service garanterer at kranen fungerer problemfritt og forlenger levetiden betraktelig. 
Riktig service må utføres med riktig verktøy og reservedeler. For å garantere rask og 
god service, må følgende være ivaretatt: – Rørene må spyles med rent vann for å fjerne 
sand, metallrester osv. før kranen installeres. – Systemet må være utstyrt med et
tilstrekkelig antall filter for å hindre fremmedlegemer å komme inn. – Riktig installering 
er særlig viktig, slik at kranene har de nødvendige forutsetninger for å fungere riktig.

Beskrivelse

Tilkobling:

Kobling til dusjslange. Dersom dusjslang skal byttes ut 
er det mulig å gjøre dette ved å dra opp slangen langt 
nok slik at koblingen til armertslangen blir tilgjengelig.

Hånddusj. Dusjslangen er 2 m., dras forsiktig opp,
ikke vri slik at den tvinnes.


