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MONTERINGSINSTRUKTION för ROYAL X UTOMHUSDUSCH
Stort tack för att du valt vår utomhusdusch ROYAL X.
Monteringsanvisning:
1. Börja med att montera bottenplattan som finns i Paket 2 (Fig 1) på undersida av huvudenhet.
Denna fästs med 4 skruvar som finns i den mindre förpackningen i Paket 2.
Insexnyckel för dessa skruvar finns i samma paket.
2. Placera ROYAL X på utvald plats.
ROYAL X sätts fast på en betongplatta, på trädäck eller annan fast yta och förankras med lämplig skruv i
de yttre skruvhålen (Fig 1).
3. Anslutning till varm- & kallvattensystem sker genom ½” anslutning antingen på undersida eller
nedre baksida av huvudenheten. Åtkomst till anslutning sker genom att lossa bakstycket på
huvudenheten (2 insex skruvar) (Fig 2). Filterpackningarna som finns i Paket 2 skall användas här.
Vid anslutning på undersidan finns täckbrickor att dölja hålen på nedre baksida i Paket 2.
Efter anslutning, skruva tillbaka bakstycket.
Installation bör utföras av behörig VVS installatör.
4. Montera utkastare/fotdusch och takdusch enligt (Fig 3).
Glöm ej packningar, dessa finns i Paket 2.
Kopplingarna är s.k lekande, vilket gör att utkastare och takdusch
alltid går att placera i rätt läge.
Dra åt muttrarna varsamt vid montering, dra ej för hårt.
Upplevs det övre röret instabilt kan den mässingsfärgade insexmuttern
i den lekane kopplingen behöva dras åt något samt addera lite gängtejp eller lin
på det övre rörets anslutningsgängor innan anslutning i den lekande kopplingen.
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Användning:
1. Vrid termostat till önskad temperatur.
Temperaturspärr finns vid 38º, för varmare, tryck ned knapp och vrid till önskad temperatur.
2. Starta duschen genom att vrida väljaren från läge OFF till utkastare/fotdusch eller takdusch.
Underhåll:
Rengör regelbundet ROYAL X med milt rengöringsmedel lämpligt för rostfritt stål, torka med ex. fiberduk eller
annnan icke slipande/repande polerduk.
Efter sommarsäsongens slut:
1. Montera ned utkastare/fotdusch och takdusch likt punkt 4 i monteringsansvisning ovan.
2. Koppla från inkommande vatten, åtkomst genom att öppna bakstycket på huvudenheten (Fig 2).
2. Skruva loss duschen från dess underlag.
3. Tvätta och torka duschen innan vinterförvaring.
Använd INTE slipande/repande medel eller polerdukar
(ex. Scotch Brite, Tvålull, starka kemikalier).

Skydda Royal X från kalkhaltigt vatten, saltvatten och kyla.
ROYAL X MÅSTE FÖRVARAS FROSTFRITT!

Demerx frånskriver sig ansvar för felaktig montering eller användning.
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