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Denna produkt är anpassad till
Branschregler Säker Vatteninstallation.
Hafa garanterar produktens
funktion om branschreglerna och
monteringsanvisningarna följs.
Ett auktoriserat VVS-företag är garanti för 
att installationen utförs fackmannamässigt.
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Monteringsanvisning / Monteringvejledning / Asennusohje / Instruction 

 Stäng av vattnet!
Renspolning av rörledningar ska göras innan blandaren 
monteras. Hafa ansvarar inte för funktionsstörningar som 
orsakas av främmande partiklar i blandaren.

Montering av blandare och inkoppling till fastighetens 
rörsystem ska utföras fackmannamässigt.

 Luk for vandet!
Rørledninger skal spules rene, før blandingsbatteriet mon-
teres. Hafa er ikke ansvarlig for funktionsforstyrrelser, der 
forårsages af fremmede partikler i blandingsbatteriet.

Montering af blandingsbatterier og tilkobling til ejendom-
mens rørsystem skal udføres af en fagmand.

 Sulje vesi pääsulusta!
Ennen asennusta putket on huuhdeltava liasta ja  
epäpuhtauksista. Hafa ei vastaa mahdollisista allashanan 
toimintahäiriöistä, jotka johtuvat epäpuhtauksista. 

Valtuutetun LVI-asentajan käyttäminen on takuu  
asennuksen ammattitaitoisesta suorittamisesta.

 Turn off the water!
The pipes should be flushed through before the mixer 
is fitted. Hafa bears no responsibility for any malfunction 
caused by foreign particles in the mixer.

A professional tradesman should fit the mixer and  
connect it to the property’s pipe system.

 Steng av vannet!
Renspoling av rørledninger skal gjøres før blandebatteriet 
monteres. Hafa ansvarer ikke for funksjonsforstyrrelser 
som følge av fremmede partikler i blandebatteriet.

Montering av blandebatteriet og innkoblingen til  
eiendommens rørsystem skal utføres av fagmann.

1

Tack för att du har valt att köpa din blandare från oss på Hafa.
Vänligen läs igenom monteringsanvisningen innan du installerar din blandare.
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Byte av insats / Udskiftning af indsats / Skifte innsats / Säätöosan vaihtaminen / Change cartige 
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Tvättställsblandare Hafa Moon
Testad och godkänd av SINTEF Byggforsk enligt 
gällande norm EN 817. Rekommenderat arbetstryck 
50-1000kPa. Testtryck 1600kPa. Kallvatten min 5°C 
max 25°C, varmvatten min 50°C max 80°C.. Hafa har 

trycks och testas grundligt innan den lämnar fabriken. 
Under normala förhållanden är HAFAS blandare 
underhållsfria i 5 år.

  
Installation   
Före installation skall rören vara renspolade från smuts och föroreningar. För inloppsrören genom 
hålet i tvättstället och sätt blandaren i rätt läge. Passa från tvättställets undersida in stödplattan på 
monteringstapparna och dra fast blandaren med muttrarna. Vattenanslutning: Varmt - vänster, 
kallt höger. 
  
Underhåll och rengöring   
Rengör blandaren utsida med varmt vatten och eventuellt tvållösning. Torka rent med ren och mjuk 
trasa. Använd aldrig kemiska tvättmedel, syrabaserade eller på annat sätt aggresiva lösningar, ej heller 
stållull eller dylikt. Svåra kalkfläckar borttages med ättika. Strålsamlaren skall regelbundet kalkas av 
genom att läggas ner i ättiksbad ett par timmar, smörj insatsen endast med silikon fett.

Felsökning   
Dålig funktion vid nyinstallation - ta loss insatsen enligt nedan och kontrollerar att det inte finns spån 
eller annan smuts från vattenledningarna. Kranen droppar trots att den är stängd - Insatsen behöver 
bytas enligt nedan. Strålen är ojämn eller svag - kruva bort strålsamlaren i pipen och ta ut den lilla 
plastinsatsen. Lägg den i en lösning av  av en del ättika och tre delar varmt vatten i minst en timme. 
  
Byte av insats  (inga specialverktyg behövs)   
1.  Stäng av huvudvattenledingen och kontrollera att inget 
 vatten kommer ur blandaren när handtaget är i öppet läge. 
2.  Tag bort den röd/blå värmeindikeringen (1) och lossa 
 skruven (2) som håller handtaget (3) och lyft av det.  
3.  Lossa täckringen (4) och låsmuttern (5)   
4.  Lyft upp insatsen (6) och kontrollera att blandarehuset är 
 rent och oskadat.  
5.  Montera den nya insatsen och kontrollera att styrningarna i 
 botten är i rätt läge. 
6.  Skruva fast låsmuttern (5) och spänn den så hårt att 
 packningarna blir täta och att handtaget kan regleras med 
 mjuka rörelser.   
7.  Montera på övriga delar i omvänd ordning. 
8.  Sätt på huvudvattenledningen och kontrollera att inga 
 läckor finns. 
 

  
”Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören 
garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs” 
En auktoriserad VVS-installatör är garanti för att installationen utförs fackmannamässingt. 
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Rengöring / Rengøring / Rengjøring / Puhdistus / Clean  
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Tvättställsblandare Hafa Moon
Testad och godkänd av SINTEF Byggforsk enligt 
gällande norm EN 817. Rekommenderat arbetstryck 
50-1000kPa. Testtryck 1600kPa. Kallvatten min 5°C 
max 25°C, varmvatten min 50°C max 80°C.. Hafa har 

trycks och testas grundligt innan den lämnar fabriken. 
Under normala förhållanden är HAFAS blandare 
underhållsfria i 5 år.

  
Installation   
Före installation skall rören vara renspolade från smuts och föroreningar. För inloppsrören genom 
hålet i tvättstället och sätt blandaren i rätt läge. Passa från tvättställets undersida in stödplattan på 
monteringstapparna och dra fast blandaren med muttrarna. Vattenanslutning: Varmt - vänster, 
kallt höger. 
  
Underhåll och rengöring   
Rengör blandaren utsida med varmt vatten och eventuellt tvållösning. Torka rent med ren och mjuk 
trasa. Använd aldrig kemiska tvättmedel, syrabaserade eller på annat sätt aggresiva lösningar, ej heller 
stållull eller dylikt. Svåra kalkfläckar borttages med ättika. Strålsamlaren skall regelbundet kalkas av 
genom att läggas ner i ättiksbad ett par timmar, smörj insatsen endast med silikon fett.

Felsökning   
Dålig funktion vid nyinstallation - ta loss insatsen enligt nedan och kontrollerar att det inte finns spån 
eller annan smuts från vattenledningarna. Kranen droppar trots att den är stängd - Insatsen behöver 
bytas enligt nedan. Strålen är ojämn eller svag - kruva bort strålsamlaren i pipen och ta ut den lilla 
plastinsatsen. Lägg den i en lösning av  av en del ättika och tre delar varmt vatten i minst en timme. 
  
Byte av insats  (inga specialverktyg behövs)   
1.  Stäng av huvudvattenledingen och kontrollera att inget 
 vatten kommer ur blandaren när handtaget är i öppet läge. 
2.  Tag bort den röd/blå värmeindikeringen (1) och lossa 
 skruven (2) som håller handtaget (3) och lyft av det.  
3.  Lossa täckringen (4) och låsmuttern (5)   
4.  Lyft upp insatsen (6) och kontrollera att blandarehuset är 
 rent och oskadat.  
5.  Montera den nya insatsen och kontrollera att styrningarna i 
 botten är i rätt läge. 
6.  Skruva fast låsmuttern (5) och spänn den så hårt att 
 packningarna blir täta och att handtaget kan regleras med 
 mjuka rörelser.   
7.  Montera på övriga delar i omvänd ordning. 
8.  Sätt på huvudvattenledningen och kontrollera att inga 
 läckor finns. 
 

  
”Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören 
garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs” 
En auktoriserad VVS-installatör är garanti för att installationen utförs fackmannamässingt. 
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Testad och godkänd av SINTEF Byggforsk enligt gällande norm EN 
817 och NKB4. Rekommenderat arbetstryck 50-600kPa (0,5-6 bar). 
Testtryck 1600kPa (16 bar). Varmvatten min 50°C max 80°C. Kallvat-
ten min 5° max 25°C. Hafas blandare trycktestas grundligt innan den 
lämnar fabriken. Under normala förhållanden är HAFAS blandare 
underhållsfria i 5 år.

Testet og godkendt af SINTEF Byggforsk i overensstemmelse med den 
gældende norm EN 817 og NKB4. Anbefalet arbejdstryk 50-600 kPa 
(0,5-6 bar). Testtryk 1600 kPa (16 bar). Varmt vand min. 50 °C og 
maks. 80°C. Koldt vand min. 5 °C og maks. 25 °C. Hafas blandingsbat-
terier tryktestes grundigt, før de forlader fabrikken. Under normale 
forhold er blandingsbatterier fra HAFA vedligeholdelsesfri i 5 år.

Testet og godkjent av SINTEF Byggforsk i henhold til gjeldende 
norm EN 817 och NKB4. Anbefalt arbeidstrykk 50-600kPa (0,5-6 
bar). Testtrykk 1600kPa (16 bar). Varmtvann min 50°C maks 80°C. 
Kaldtvann min 5°C maks 25°C. Hafas blandebatteri trykktestes grundig 
før de forlater fabrikken. Under normale forhold er HAFAS blandebat-
teri vedlikeholdsfrie i 5 år.

Testaus ja hyväksyntä: SINTEF Byggforsk, standardin EN 817 ja NKB4. 
Suositettu työpaine 50-600kPa (0,5-6 bar). Testipaine 1600kPa  
(16 bar). Lämmin vesi min 50°C max 80°C. Kylmä vesi min 5° ja 
max 25°C. Hafan sekoittajat painetestataan perusteellisesti tehtaalla 
ennenkuin ne lähtevät sieltä. Normaali oloissa Hafan sekoittajat ovat 
huoltovapaat 5 vuotta.

Tested and approved by SINTEF Building and Infrastructure research 
institute in accordance with current standard EN 817 and NKB4. 
Recommended working pressure 50–600 kPa (0.5–6 bar).
Test pressure 1600 kPa (16 bar). Hot water min. 50°C max. 80°C. Cold 
water min. 5°C max. 25°C. Hafa mixers are pressure tested thoroughly 
before they leave the factory. Under normal conditions Hafa mixers do 
not require any maintenance for five years.
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Vid montering på regelvägg på ett avstånd av 1 m från badkar eller dusch måste väggen alltid förstärkas. 
Alla skruvinfästningar skall ske i massiv konstruktion, t.ex betong, i reglar eller särskild konstruktionsdetalj. 
Skruvinfästning får inte göras enbart i golv-, eller väggskiva. Krav på tätning gäller både i våtzon 1 och 2. 
Material för tätning ska fästa mot underlaget och vara vattenbeständigt, mögelresistent och åldersbeständigt.

Below are Swedish recommendations:
When installing on a stud wall at a distance of 1 m from a bath or shower, the wall must always be 
strengthened. All screws must be fixed to solid structures, such as concrete, studs or special structural 
components. Screws must not be fixed to flooring or wall sheets alone. Requirements for sealing apply in 
wet zones 1 and 2. Sealing materials must be fixed to the underlying layer and must be waterproof, 
mould-resistant and age-resistant.
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Denna produkt är anpassad till
Branschregler Säker Vatteninstallation.
Hafa garanterar produktens
funktion om branschreglerna och
monteringsanvisningarna följs.
Ett auktoriserat VVS-företag är garanti för 
att installationen utförs fackmannamässigt.


