Top Futura
Tack för att du valt Top Futura.

Innehåll:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sittring med lock och beslag
Varmluftstork
Manöverenhet
Hållare för manöverenhet
Termostatblandare med övergång till 8 mm slang
Fästbultar med brickor och vingmutter
Luftslang med skarvmuff till varmluftstorken

OBS! Om Top Futura levereras med armstöd medföljer ingen hållare för manöverenheten.

Montering
Sittring och Hållare för manöverenheten
1. Placera de vita konorna i monteringshålen på porslinet.
2. Lägg på hållaren/armstödet så att monteringshålen är synliga.
3. För bultarna genom beslaget på sittringen och sedan genom hållaren ochj vidare genom
porslinet.
4. Montera en transparent kona även från undersidan av porslinet. Trä på brickor och dra
åt med vingmutter på båda bultarna.
5. Montera manöverenheten i hållaren och dra åt skruven.
Om den glappar i framkant behövs det troligen några brickor under hållaren.

6. För in manöverenheten i hållaren. Kontrollera att manöverspaken inte tar i sittringen när
den är i höger– eller vänsterläge. Se även till att strömbrytaren för fläkten är lätt åtkomlig.
7. Dra åt skruven på manöverenhets-hållaren.

Manöverenheten kan monteras på både höger och vänster sida om sittringen.
(Se utprovningsprotokoll om det är angivet.)
8. Tag bort luftstyrningen från sittringen.
9. Mät upp rätt längd på de båda vattenslangarna till sittringen
Om slangarna är för långa kapas de med ett rakt snitt.
10. För slangarna genom de små hålen på sittringen och tryck i slang i respektive koppling.

Fixera beslagens vinkel med insexskruvarna på beslagens ovansida.

11. Märk ut var termostatblandaren ska placeras. Termostatblandaren bör monteras nära
toalettporslinet och lätt åtkomligt. Det underlättar, då det ibland är nödvändigt att stänga
av vattentillförseln för att ställa in rätt temperatur.
12. Kontrollera att övergången från termostatblandaren till 8 mm vattenslang/
manöverenhet är åtdragen.
13. Om nödvändigt, kapa vattenslangen till rätt längd med ett rakt snitt. Koppla sedan
slangen till slanganslutningen på termostatblandaren genom att trycka in den.
Kontrollera så att den sitter fast.
14. Ingångar i termostatblandaren är märkta med varm– och kallvatten (se bottenplattan).

OBS!
Om du önskar lossa slangen från någon av anslutningarna så trycker du slangen inåt kopplingen samtidigt som du pressar kopplingens lösa ring inåt. Du kan nu dra ut slangen.
Varmluftstork
1. Montera varmluftstorken på lämplig plats på väggen, gärna i närheten av porslinet.
I lådan med varmluftstorken så medföljer ett löst pappersark med en borrmall.
2. Anslut luftslangen i torkens muff. Måtta ut luftslangens behövliga längd och vid behov,
kapa luftslangen men spara lite ”överlängd”. Pressa sedan in luftslangen i sittringens
muff.

Elinstallation
Elinstallation ska utföras av fackman.
Vi rekommenderar att jordfelsbrytare finns ansluten.
Anslut tryckknappens plint till varmluftstorkens kopplingsplint i nederkant. De synliga skruvarna i plinten ska vända mot torken.
OBS! Porten i plinten öppnas motsols och kabel ska ligga ovanpå stålblecket.

