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2. Inställning av varmvattenstopp 
 
Varmvattenstoppet är fabriksinställt på c:a 38 grader. Om man vill ändra det gör man 
som följer. 
 

a. Ta bort täcklocket (d) 
b. Lossa skruven (c) 
c. Ta bort temperaturvredet (b) 
d. Ta bort stoppringen (a) 
e. Justera in önskad max temperatur, genom att vrida på temperaturaxeln (u) 

och pröva ut rätt temperatur.  
f. Sätt tillbaka stoppringen (a) med markeringen (f) rakt ner, som bilden visar. 
g. Montera tillbaka temperaturvredet (b) så att styrklacken på vredet ligger an 

mot kl 3 på stoppringen, se bild. 
h. Skruva fast vredet med skruv (c) och tryck på täcklocket (d). 
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2. Inställning av flödestid 
 
Fabriksinställd tid är ca 20 sek. (beroende på tryck) 
Om ni önskar ändra detta så:  
 
Ta bort täckbrickan. 
 
Skruva på centrumskruven: 
Medsols = kortare tid 
Motsols = längre tid 
 
3. Underhåll 
 

3.1 Rengöring av duschuvud 
 
Genom att stryka fingrarna över gumminabbarna kan man avlägsna kalkbeläggning 
och annat smuts. Om det inte hjälper montera bort silen och rengör. 

 
3.2 Byte av termostatelement 

 
a. Montera bort temperaturvredet (se avsnitt 3) 
b. Skruva ur skruven (b) 
c. Dra ut termostaten med en tång. OBS! kläm inte med tången på den 

räfflade delen. 
d. Montera tillbaka i omvänd ordning 
e. Viktigt! Justera alltid varmvattenstoppet vid återmontering (se avsnitt 3) 
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3.3 Byte av backventiler 
 

OBS! Alla backventiler måste bytas samtidigt.  
a. Montera loss termostaten. (bilden stämmer inte helt) 
b. Ta loss låsbrickan (d) 
c. Pilla ut backventilen (e) med en skruvmejsel eller specialverktyg (82-W35-

02.04) 
d.  Sätt in den nya backventilen, var noga med att vända den åt rätt håll. 
e. Montera tillbaka i omvänd ordning. Ersätt gamla packningar (c) 

 

 
f. Lossa insexs skruven (f) 
g. Ta ut distansen (g) 
h. Pilla ut backventilen (e) med en skruvmejsel eller specialverktyg (82-W35-

02.04) 
i. Sätt in den nya backventilen, var noga med att vända den åt rätt håll. 
j. Montera tillbaka i omvänd ordning. Ersätt gamla packningar (c) 
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3.4 Byte av funktionsdel 
 
a. Ta bort täcklocket 
b. Ta bort låsbrickan 
c. Dra av mässingshuv och fjäder 
d. Skruva ut funktionsdelen med en 22 mm hylsa 
e. Montera tillbaka i samma ordning  
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4. Reservdelar 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1. Täcklock  2030003258 
2. Temperaturvred  2030003254 
3. Reglermutter med stoppring 2030003296 
4. Termostatelement 2030003300 
5. Täckring  2030022722 
6. Täcklock  2000104841 
7. Tryckknapp  2000104784 
8. Funktionsdel  2000104352 / 82-100-20.389 
9. Ventilsäte med o-ring 2000104790 
10. Täckring  2000104892 
11. Backventil sats  81-500-02.003 
12. Reservdelssats duschhuvud 2000104849 
13. Flödesregulator  9 liter/min 2000104782 

12 liter/min 200010473 
 
Modell 121: 

 Handduschslang  24260.501.110 

 Duschhandtag  24260.500.100 

 Omkastare  24260.104.100 
 

 


