Dankwoord
Hartelijk dank voor uw aankoop en het
door u in ons gestelde vertrouwen.
Garantie
Wij geven om onze producten en doen
logischerwijze ons best om deze in
topconditie aan u te leveren. Toch
komt het wel eens voor dat er een
bestelling kapot gaat tijdens transport
of dat er iets anders gebeurt waardoor
u aanspraak kunt maken op garantie.
Wettelijk gezien bent u verplicht om
binnen twee maanden na constatering
van het gebrek melding bij ons
hierover te maken. Indien het gebrek
binnen de garantie valt, dan zullen wij
kosteloos zorg dragen voor reparatie
of vervanging.
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Klachten
Het kan altijd voorkomen dat er iets
niet helemaal gaat zoals gepland. We
raden u aan om klachten bij ons
kenbaar te maken door middel van het
formulier op
https://williejan.com/contact/ in te
vullen of een email te sturen naar
info@williejan.com
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Sluit de hoofd-watertoevoer af en verwijder
daarna de oude kraan (indien het een
vervanging betreft)
indien het een vervanging van een kraan
betreft en de oude S-koppelingen zijn nog
goed, en passen, dan kun je deze gebruiken.
Maak ze wel goed schoon en glad. Draai
teflontape om de schroefdraad heen
(exclusief) om goed waterdicht af te sluiten.
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Indien het een nieuwe plaatsing betreft draai
dan de bijgeleverde S-koppelingen beide even
ver in de muur en zorg dat ze horizontaal
hangen op een hartafstand van 15 cm. Gebruik
hierbij Teflontape voor een goede
waterafdichting. Kijk of de kraan past en
zonnodig de S-koppelingen een beetje
bijstellen/verdraaien.
Monteer tijdelijk alleen de kraan. Gebruik
hierbij weer teflontape voor een waterdichte
afsluiting. Draai daarna de watertoevoer open
en controleer of er geen lekkages zijn. Indien
geen lekkages dan kun je de watertoevoer
weer afsluiten en de kraan er afhalen. Kit de
eventuele ruimte tussen de S-koppelingen en
de muur dicht.
Schroef nu de rozetten over de S-koppelingen
en monteer de kraan definitief. Plaats tussen
de kraan en de S-koppeling de bijgeleverde
rubbertjes.
Door de handel naar u toe te halen opent u de
kraan. Beweeg naar links voor kouder water en
naar rechts voor warmer water

