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Oras Safira Classica 282 tvåttstållsblandare
Oras Oramix 5037, tryckstyrd dusch- &
badkarsblandare, 150 cc
Oras Apollo 330-11 duschset, vit
med tvålkopp

Leverantör

Dahl, Luleå tel + 46 920-941 00

RSK 834 73 21
RSK 861 30 21
RSK 837 74 53
RSK 837 81 64
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Rengöringav blandare

svenska

För rengbring av blandarensyta anvåndssammarengbringsmedelsom
för andra lackeradeytor i huset. Vid regelbunden rengbring skall
neutralaoch lindrigt alkaliska(pH 6-9) flytandetvåttmedelanvåndas,
t. ex.tvållbsningaroch de flesta diskmedlen(ej maskindiskmedel).
Fblj alltid rengbringsmedelsfabrikantens
bruks-och doseringsanvisningar.
Organiskalösningsmedel,frMande och/eller slipande
åmnen samt rengöringsverktyg får inte användas.
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Rengtir blandarenmed en svampeller med en mjuk trasa som år
fuktad med tvållbsning.
Skölj av blandarenmed rikligt ljummetvatten.
Torka av blandarenmed en mjuk trasa.
Ådelmetallytbehandling(Aranja, adelmessingeller förgyllda)
Om dessaytor med tiden blir flammigakan de putsas upp och poleras
med t.ex. flytande silverputs. Efter rengbringmåste ytan skôljasav och
torkas ren.
Lackerade blandare
Lackeradeblandarenkan efter rengbringenbehandlasmed bilvax enligt
vaxfabrikantensanvisningar.Den vaxadeytan stôter bort vatten och
smuts och blir låttare att hålla ren.
Kraftigt smutsadeytor
I de fall då blandareninte rengjartSpå mycket långe och inte kan
rengbras på normalt sått enligt ovan kan man med försiktikhet anvånda
t.ex. flytandeVIM.
—
—
—
—

Fukta en svamp
medflytande V1M.
Rengörblandarensyta.
Skblj av blandarenmed rikligt ljummetvatten.
Torka av blandarenmed en rnjuktrasa.

Pflegeanleitung
Cleaninginstructions
Onderhoudsvoorschriften
Conseilsde nettoyage
lnstrucciones
para el mantenimiento
Istruzioniper la cura
Hanojenulkopintojenpuhdistus
Rengöringav blandare
Rengsringaf blandingsbatterier
Rengjørting
av kraner

Generelltför blandarna

okis

Oras ettgreppsblandareår så konstrueradeatt alla service-och reparationsåtgårderkan utföras utan att du behöverdemonterablandarenfrån tappstållet.
Frysrisk
Omettgreppsblandarenkommeratt utsåttasför minusgrader(t.ex. fritidshussom står
ouppvårmtvintertid)måste reglerkassettenmonterasbort, annarsfinns det risk för
sönderfrysning(se utbyte av reglerkassettpå sida 4).

Blandareoch duschutrustningar
bör ej installerasi varma bastulokaler(max 65°C)
Innanen tappvatteninstallationtas i drift skall den renspolasmed dricksvatteneller rengöras
på något annat godkånt sått. Dennarenspolningutförs för att avlågsnaföroreningarsom
underbyggnads-och installationsarbetekan ha hamnati rörsystemet.
Rengöring av blandare
Vid rengöringav blandarensyta skall neutrala,flytande tvåttrnedelanvåndas.
Slipandeoch fråtande åmnenfår ej anvåndas.

Skötselinstruktioner
Orasettgreppsblandare
Spakvarianter
Safira 1993Classica

Safira
Natura

Vienda
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Orasettgreppsblandaremed bi~anddusch
Läckagei pipen
Omdet kommervatten åvengenom
utloppspipensamtidigtsom du anvånder
handduschen,
måsteduschsilenrengöras.
Skulledetta inte hjålpa,måste åvenejektorn
rengöras,se rengöringav ejektorn(sida4).
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Utbyteav reglerkassettnr. 158890
Om det droppar ur blandarpipentrots att spakenår
stångd,bör reglerkassettenbytas:
— stång av vattentillfärselntHIblandaren
— demonteraspaken(se de olika spakvarianternapå sida 3)
— skruvabort skyddskåpan,i tvåttstållsblandarenlossas
den medt.ex. en liten skruvmejsel
— skruvaur spånnmutter(1) meden 38 mm:shylsaeller skiftnyckel
— monteratillbaka spakenpå spindelnoch dra ut reglerkassetten(2)
med spakensom avdragare
— sått in en ny kassett. Omdengamlakassettenår försedd med
en ejektor, så måsteden medföljandelösa ejektorn(3) tryckas
uppifrånin i ejektorhåleti tåtningsboxen*)
— kontrolleraatt styrpinnen(4) i kassettensbotten hamnari skåran
innei blandarhuset
— monteraihop blandaren

offlis
nr. 158 726
1
nr. 158 890

Rengöringav ejektorn
(Utförs,om blandarenbörjar ge far lite vatten)
— lösgår reglerkassettenenl. ovannåmdainstruktioneroch dra ut
tåtningsboxenur kassetten
— rengär ejektorn•underrinnandevatten
— sått ihoptåtningsboxen(5) medkassetten
— monteraihop blandåren
*) Ejektorn(duschomkastare)
anvåndspå alla
tvåttstållsmodellersamtpådisklådsmodeller
med disk-eller tvåttborste

Begrånsning
av vattnetsmax.temperatur
På Oras-ettgreppsblandarekantappvarmvattnetsmaximalatemperatur sånkasgenomatt
spakrörelsenmot varmvattenhålletbegrånsas.Detta kan utf6ras utan att manbehöver
stångaav vattentillförseln.
— demonteraspaken(se de olika spakvarianternapå sida 3)
— skruvaur skyddskåpan,i tvåttstållsblandarenlossasden med en liten skruvmejsel
— båndupp låsringen(1) meden liten skruvmejsel
— dra ut regleraxelnoch begrånsningsdelen
(2)
— blandarenlevererasobegrånsad,med de vita begrånsningsstiften(3) insattai hacken0-10
— varmvattentemperaturen
kanbegrånsasgenomatt det ena stiftet (3) omplaceras(se tabellennedan)
— stiftet lösgåres ur sitt hackgenomatt föra det nedåt. Om stiften skall placerasi hacken
mellan11-1, 1-3 eller 3-5 bär stiften våndasupp och ned
— monteraihop begrånsningsdelen.
Våndregleraxeinså,
att stållskruven(4) pekarframåt.
— monteratilibakalåsringen(1)(meddelningenbakåt)
— monteraspaken
Exempel
Om kallvattentemperaturen til blandaren år ca. +5°C och
varmvatten +55°C, kan följande max. temperaturer uppnås.
Begrånsningsstiftens
placering

Begrånsadmax.
temperatur
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Flödesbegränsning

ords

Medstållskruven(1) i regierspindelnkandet maximala
vattenflödetgenomblandarenvidbehovbegrånsas.
- demonteraspaken(se de olika spakvarianterna
på sida 3)
- skruvaur skyddskåpan, i tvåttstållsblandarenlossas
kåpan(3) medt.ex. en liten skruvmejsel
- öppnatill ånskatmax.fläde
- skruvasedanskruven(1) inåt mot stopp.
- monteraihop blandaren
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Safira-disklådsblandare
fr.o.m 1993
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Reservdelar:
Del

Benämning

Nr

2
3
4
5
7
8
10
11

Spakkompl.
Skyddskåpa
Glidring
Utloppspipkompl.
Manschettpackningssats
StrålsamlareM 22x1 inv.g
Begrånsningsstift
Bottentåtning

159 195
159 422
159 423
159 993
158 735
232 201
159 426
159 425
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Utbyteav manschettpackningar
(nr 158 735)eller utloppspip

offis
Om blandarendropparvid pipensövre-eller undredelning
(sebildA), år pipensmanschettpackningar
utslitnaoch
pipringenkanhasmutsaviagringar
på insidan.
OBS!Innannyapackningarmonteras,måsteen noggrann
rengöringavtåtningsspåren
ochpipringenutförasmedde
smårgelduksbitar
somlevererasmedreservdelssatsema.
— demonteraspaken(2)
— skruvaur skyddskåpan(3) och lyft av den övre
lagerringen(4)
— Demonterautloppspipen(5). Om Pipenssvångradieår
begrånsadskall den svartaspårrknappen(10) på pipens
baksidahållasintryckt samtidigtsom manlyfter av pipen.
— demonterade utslitnamanschettpackningarna
(7) med
fingrarna(se bild B) genomatt greppamed ena handenrunt
blandarhusetoch packningarnaoch tryck ut dom så att ett
"öra"bildas.Vid behovtrå försiktigt in t.ex en trubbspetsig
skruvmejseli "öraf och lyft ur packningarna.
— torka av tåtningsspåreni blandarhusetsamt pipringen
invåndigtmed hushållspapper
eller med en tygbit (se bild C
och D)
— rensasedantåtningsspårenomsorgsfulltmedden
medföljandesmalasmårgelduken(se bild E)
— gör ren pipringeninvåndigtmed den bredare
smårgelduksbiten
(sebild F)
— monterade nyasilikonfettadernanschettpackningarna.
— om pipenssvångradieår begrånsad;måstespårren(10)
placerasi blandarhusetsspår.
— vid behovbyt till en ny utloppspip
tl
— smörjpipringeninvåndigtsamtmanschettpackningarna
med
silikonfettoch monterapipenförsiktigt så att manschettpackningarnainte skadas
— monteraden övre lagerringen,skyddskåpanoch spaken
— kontrolleraatt de nya packningarnatåtar, samt att blandaren
fungerar klanderfritt

OBS!

Dennaservicekanutförasutanatt
vattentillförseln
behöverstångasav
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OrasOramixtryckStyrdblandare

offis

InstäHning
av temperatur
Blandarenlevererasmed temperaturspårreninstålld på +38 °C
(inkommandevarmvatten+60 °C och kallvatten+10 °C).
72
Efter gjorda monterings-och serviceåtgårder,kontrolleraatt
temperaturenvid spårrknappen(3) år den önskade.
Om kalibreringbehävs,gär följande:
—peta bort tåckbrickan(4) och skruva ur skruven(5) och
brickan(6)
—öppnavattentillförseln
ståll in den temperatur du ånskar ha vid spårrknappens
stopplåge,eventuelltbehöver spårrknappentryckas in
—dra ut temperaturratten(2) utan att åndra den instålldatemperaturen
—se till att spårrhylsan(7) blir rått placerad.Spärrhylsansansatsklackskall
vara i sammalinje med det röda mårket som finns på blandarhuset.
—sått tillbaka temperaturrattenså att den röda spårrknappenkommermot
spårrhylsansansatsklack,då står spårrknappenmellandet rôda och blåa mårket.
skruvafast temperaturrattenoch sått tåckbrickanpå sin plats

3654

Rengöringav reglerinsats
Omblandarenej fungerartillfredstållandekan smuts-eller kalkavlagringarha samlatspå reglerinsatsen.
Denbår då rengörasenligt fiiljande:
— stång av vattentillförselntill blandaren
— peta bort tåckbrickan(4) och skruvaur skruven(5) och brickan(6)
— dra ut temperaturratten(2) och spårrhylsan(7)
— skruvaur muttern(11) med hjälpav en skiftnyckel
— dra ut regierinsatsengenomatt samtidigtvrida den fram och tillbakafär att inte skada
backventilgummit
(15) — smutsfiltren(12) och tryckutjåmnaren(13) rengörsunderrinnandevattenmedtandborsteeller liknande
— kontrollerareglerinsatsensfunktiongenomatt skakaden. Då bär ett knackandeljud häras.
Det betyderatt kolvenrör sig innei cylindern.
—vid behovbyt reglerinsats
— smårj0-ringen(14) och backventilgummit(15)
— sått tillbaka reglerinsatsengenomatt samtidigtvrida den fram-och tillbakaoch skruvain muttern(11)
— sått spårrhylsanpå mutternså att ansatsklackenkommeri sammalinje med det röda mårket
— öppnavattentillförselntill blandarenoch kalibreratemperaturen(se: lnstållningav temperatur)
— skruvafast temperaturrattenoch sått tåckbrickanpå sin plats
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Serviceeller utbyteav kranöverdel
— stång av vattentillförselntill blandaren
— dra ut mångdratten(1) med "kraft"
— skruvaur krandverdelen(8)
— byt packningar(9 och 10) eller vid behovbyt
hela krantiverdelen

offis

Reservdelar:
Oramixårsm. 1993-

9

2

7 8

Del

Benämning

nr.

1
2
6

ReglerinsatskompL
Temperaturreglage
Temperaturratt kompl.
Dito, vit
Flödesrattkompl.
Dito, Vit
Kranöverdel,såtesdjup22 mm
Reglerinsats,inkl.temperaturreglage
och ratt

169
169
169
169
201
201
109
169

7
8
9

14

491
598
696
696-11
070
070 - 11
898
596

Apollo-duschstång
nr. 253 040 (förkr.)och 253 040-11(vit)

offis

Reservdelar:

3
min.150mm
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Rekommendation
för placering
avduschstång
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Apollo-handdusch
nr. 242 020 (förkr.)och 242 020-11(vit)
Reservdelar:
Del
Benämning

nr.

1

249 691

Duschsilinkl. 0—ring
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