JEE-O soho basin wall (400-7600)

Installation guide
montage handleiding
GUIDE D’INSTALLATION
Montageanleitung

1. Take the JEE-O soho basin wall faucet out of its packaging.
Haal de JEE-O soho basin wall uit de doos.
Retirez le JEE-O soho basin wall de la boîte.
Den JEE-O soho basin wall aus der Verpackung holen.

2. JEE-O soho basin wall faucet components:
- uitloop met muurplaat,
- bedieningshandel met muurplaat,
- 2 x roset,
- zeshoeks kunststof sleutel,
- zakje met schroeven , pluggen en inbussleutel.
Alle onderdelen van de JEE-O soho basin wall
- muurbeugel,
- uitloop met verbindingsstuk,
- bedieningshandel,
- 2 x roset,
- zeshoeks kunststof sleutel,
- zakje met schroeven , pluggen en inbussleutel.
Les composants du JEE-O pure wall:
- uitloop met muurplaat,
- bedieningshandel met muurplaat,
- 2 x roset,
- zeshoeks kunststof sleutel,
- zakje met schroeven , pluggen en inbussleutel.
Alle Einzelteile des JEE-O pure wall:
- uitloop met muurplaat,
- bedieningshandel met muurplaat,
- 2 x roset,
- zeshoeks kunststof sleutel,
- zakje met schroeven , pluggen en inbussleutel.
3. Loosen two screws so that the ring handle can be detached.
Draai het zeshoekige verbndingsstuk van de bedieningsring,
gebruik hiervoor de kunststof sleutel.
Dévissez les deux vis pour pouvoir démonter l’anneau.
Zwei Schrauben losdrehen, um den Ring demontieren zu können.

pag. 2 - Januari 2015 © | Installation guide JEE-O pure basin wall

4. Remove the ring handle using the accessory provided
and disassemble the faucet.
Plaats de muurbeugel in de muur en stel hem waterpas af
(hart / hart)
Retirez l’anneau en plaçant le raccord au milieu et
enlevez les composants
Den Ring mit Hilfe des Zubehörteils lockern und die
Einzelteile herausholen.

5. Remove the ring handle using the accessory provided
and disassemble the faucet.
Sluit, nadat de leidingen zijn gespoeld, de warme en
koude waterleiding aan op de muurbeugel en zet ter
controle op werking en dichtheid de inbouwkraan aan.
Retirez l’anneau en plaçant le raccord au milieu et
enlevez les composants
Den Ring mit Hilfe des Zubehörteils lockern und die
Einzelteile herausholen.

Zorg tijdens het afwerken van de muur wel i.v.m. stof en beschadiging voor een goede
afdekking van het armatuur.
Let bij het inbouwen op de maximale en minimale afmetingen , deze staan op de technical
specifications van de JEE-O soho basin wall die te downloaden zijn is op de website:
www.jee-o.com/downloads
Zorg tijdens het afwerken van de muur wel i.v.m. stof en beschadiging voor een goede
afdekking van het armatuur.
Zorg tijdens het afwerken van de muur wel i.v.m. stof en beschadiging voor een goede
afdekking van het armatuur.
Zorg tijdens het afwerken van de muur wel i.v.m. stof en beschadiging voor een goede
afdekking van het armatuur.
Zorg tijdens het afwerken van de muur wel i.v.m. stof en beschadiging voor een goede
afdekking van het armatuur.
Zorg tijdens het afwerken van de muur wel i.v.m. stof en beschadiging voor een goede
afdekking van het armatuur.
Zorg tijdens het afwerken van de muur wel i.v.m. stof en beschadiging voor een goede
afdekking van het armatuur.
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6. Remove the spout.
Draai met de inbussleutel de uitloop van het verbindingsstuk en schroef het verbindingsstuk los.
Enlevez le bec.
Die Tülle entfernen.

7. Using pliers, unscrew the inner ring from the cartridge, and
then remove the cartridge.
Steek het verbindingsstuk door de roset, verpak de
verbindingsdraad met hennep of tape, plaats dan de roset over
de uitloop van de muurbeugel en draai het verbindingsstuk vast
tot aan de aanslag.
LET OP! Zorg ervoor dat de naam JEE-O aan de bovenzijde
van de roset staat.
Au moyen d’une pince, enlevez l’anneau de fixation de la
cartouche puis retirez celle-ci.
Den Ring mit einer Zange vom Steckmodul lösen und das
Modul herausholen..
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8. JEE-O pure basin wall faucet components:
Plaats nu de uitloop over het verbindingsstuk tot aan de
roset en zet deze vast met de inbus aan de onderzijde,
draai deze handvast aan
Les composants du JEE-O pure wall :
Alle Einzelteile des JEE-O pure wall.

9 .Affix the faucet to the structural rear wall using four
screws, and connect the water supply as indicated.
Draai de inbus los van de bedieningshandel en haal de
koperen pilaster eruit en plaats deze in het kraanhuis
Installez le robinet au moyen de quatre vis dans le mur
puis raccordez les conduites d’eau de la manière adéquate.
Den Hahn mit 4 Schrauben an der Rückwand
befestigen und sodann die Wasserleitungen vorschrifts
gemäß anschließen.
10.Plaats de roset over de muurplaat van de bedieningshandel
en draai met behulp van de bijgeleverde kunststof sleutel
het zeshoekige verbindingsstuk vast op de muurplaat.
LET OP! Zorg ervoor dat de naam JEE-O aan de bovenzijde
van de roset staat.
Plaats de roset over de muurplaat van de bedieningshandel
en draai met behulp van de bijgeleverde kunststof sleutel
het zeshoekige verbindingsstuk vast op de muurplaat.
LET OP! Zorg ervoor dat de naam JEE-O aan de bovenzijde
van de roset staat.
Plaats de roset over de muurplaat van de bedieningshandel
en draai met behulp van de bijgeleverde kunststof sleutel
het zeshoekige verbindingsstuk vast op de muurplaat.
LET OP! Zorg ervoor dat de naam JEE-O aan de bovenzijde
van de roset staat.
Plaats de roset over de muurplaat van de bedieningshandel
en draai met behulp van de bijgeleverde kunststof sleutel
het zeshoekige verbindingsstuk vast op de muurplaat.
LET OP! Zorg ervoor dat de naam JEE-O aan de bovenzijde
van de roset staat.
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11. Affix the faucet to the structural rear wall using four
screws, and connect the water supply as indicated.
Bevestig nu de bedieningshandel met de inbus aan het
verbindingsstuk en draai handvast aan.
Installez le robinet au moyen de quatre vis dans le mur
puis raccordez les conduites d’eau de la manière adéquate.
Den Hahn mit 4 Schrauben an der Rückwand
befestigen und sodann die Wasserleitungen vorschrifts
gemäß anschließen.
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NOTITIES

NOTES

Notizen - pag. 7

Models are subject to change and manual may contain typographical errors.
- Tussentijdse prijs/modelwijzigingen en/of drukfouten voorbehouden
- Sous réserve de modifications des modèles et/ou d’erreurs d’impression
- Zwischenzeitliche Modelländerungen sowie Druckfehler vorbehalten.
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