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BELANGRIJK
Installateur: Deze handleiding is het eigendom van de klant en 
moet bij het p[roduct blijven voor onderhouds- en gebruiksdoeleinden

klant en moet bij het product 
blijven voor onderhouds- en 
gebruiksdoeleinden.
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Belangrijke informatie

1. Installatie van dit product dient te geschieden volgens deze
instructies door gekwalificeerd personeel. Lees de instructies
voor installatie.

2. De electrische installatie moet voldoen aan alle  geldende
voorschriften en richtlijnen.

3. De waterzijdige installatie moet voldoen aan alle  geldende
voorschriften en richtlijnen.

4. Schakel de stroomvoorziening uit en sluit de watertoevoer af.
De electrisch aansluitingen liggen bloot als de mengkraan deksel
verwijderd wordt.

5. De mengkraan module moet geaard worden,  zorg voor  robuuste
kabelverbindingen.

6. De mengkraan dient permanent aangesloten te zijn op een 3A
gezekerde verbinding, daarnaast dient de stroomvoorziening
uitgeschakeld te kunnen worden, overeenkomstig de normen en
richtlijnen.

7. We raden het tensterkste aan om een 30mA
reststroomonderbreker te plaatsen in de electrische voeding
naar de mengkraan.

8. Installeer de mengkraan en bedieningsknop(pen) NIET in ruimtes
met een hoge luchtvochtigheid en temperatuur (dus niet in
stoomcabines en sauna;s).

Producten geproduceerd door Kohler Mira Ltd zijn ontwikkeld om 
veilig te werken, er van uitgaand dat ze in overeenstemming met 
deze handleiding, geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden worden. 
Volg alle meldingen, aanwijzingen en instructies in deze handleiding 
en, aan de binnenzijde van het product. Indien de instructies in 
deze handleidings niet gevolgd worden, vervalt de garantie.
WAARSCHUWING! OM HET RISICO VAN BRAND, 
ELECTRISCHE SCHOCK EN VERWONDING TE VOORKOMEN:
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9. Installeer de mengkraan en appendages in ruimtes waar het
NIET kan vriezen.

10.Gebruik enkel originele onderdelen voor service en
onderhoudsdoeleinden.

11. Indien de mengkraan  gedemonteerd is, dienen voordat deze
weer gemonteerd wordt, alle electrische verbindingen
gecontroleerd te worden, tevens dient de mengkraan
gecontroleerd te worden op lekkages.

12.Zet de kraan NIET in werking indien er water uit de mengkraan
lekt. Sluit water af en schakel de electriciteit uit en ga verder
met het onderdeel probleem oplossen in deze handleiding.

13.Zet de kraan NIET in werking indien de kans bestaat dat hij
bevroren is (geweest). Sluit water af en schakel de electriciteit uit
en bel rada Sanitairtechniek BV.

14.Zorg voor het juiste onderhoud aan de kraan zoals aangegeven
in deze handleiding.

15. De Mira Mode is geschikt voor gebruik voor kinderen vanaf 8
jaar en voor personen met fysieke of verstandelijke beperkingen
indien ze uitleg en/of ondersteuning gekregen hebben over het
gebruik van het product op een veilige manier en indien ze de
gevaren begrijpen.

16.Laat kinderen NIET spelen met het product.
17.Laat het reinigen of onderhouden van het product NIET over aan

kinderen.
18. Controleer altijd of de watertemperatuur veilig is voor het

douchen of in bad gaan.
19. Controleer indien de mengkraan gebruikt word als

badmengkraan of de afvoercapaciteit van de overloopgarnituur
wel groter is als de volumestroom van de badmengkraan.

20.Maak GEEN gebruik van de afstandsbediening indien de douche
reeds bezet is of gerbuikt wordt door een ander persoon.
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De Mira Mode is ontworpen voor huishoudelijk gebruik en niet 
aanbevolen voor gebruik in de utiliteit en zorgsector. 
Voor huishoudelijk gebruik geeft Rada op de Mira Mode een 
garantie van 2 jaar vanaf de datum van aankoop (douchekoppen 
en accessoires 1 jaar)
Voor licht openbaar/utiliteits gebruik geeft Rada op de Mira Mode 
een garantie van 1 jaar vanaf de datum van aankoop. 

Garantie
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Inhoud Verpakking

3 x schroef
Digitale mengkraan 

2 x Push-Fit afsluiters

2 x Uitlaat 
connectoren

Mengkraan voor 2 tappunten

3 x Plug

1 x Set volume-
stroombegrenzers

engkraaMengkraan voor 1 tappunt

3 x Schroef

2 x Push-Fit afsluiter

3 x Plug

2 x Uitlaat connector

Digitale mengkraan
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Afmetingen
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36 mm 47 mm
to centre of inlets/outlet

Mengkraan voor 1 tappunt
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Specificaties
De Mira Mode voldoet aan alle relevant richtlijnen voor CE markering. 

Algemeen
Verontreinigingsgraad 2
Nominale impulsspanning 2.5 kV
Aansluitingen 15 mm knel/Pushfit

Drukken
Maximale Statische Druk 1000 kPa (10 bar)
Maximale werkdruk 500 kPa (5 bar)
Minimale werkdruk 50 kPa (0.5 bar)
Drukverhoudingen Gelijke drukken aanbevolen

Temperaturen
Maximale temperatuur (instelbare range) 35 °C - 48 °C (Fabrieksinstelling 45 °C)
Minimum temperatuur Thermostatische regeling tot 30 °C 

Volledig koud is instelbaar
Warmwatertemperatuur 55 °C - 65 °C
Koudwatertemperatuur 1 °C - 20 °C
Temperatuurstabiliteit ± 1 °C bij aanbevolen omstandigheden
Omgevingstemperatuur 1 °C - 40 °C
Maximale relatieve vochtigheid 95% niet-condenserend

Volumestromen
Nominale volumestromen (afhankelijk 
van werkdrukken en douchekoppen)

Maximaal 16 l/min @ 1 bar

Electrisch
Voedingsspanning 230V ac 50 Hz
Maximaal vermogen 20 W
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Algemeen
De installatie en het onderhoud van dit product moet uitgevoerd worden
volgens de instructies en informatie in deze handleiding en door deskundig, 
bevoegde personen. De installatie moet voldoen aan de geldende specifieke 
voorschriften en richtlijnen.

De digitale mengkraan dient gemonteerd te worden in een simpele veilig  
toegankelijke ruimte, met voldoende ruimte om onderhoud simpel uit te 
voeren.
Zorg er voor dat de bedieningsknop geinstalleerd word binnen de lengte van 
de meegeleverde kabel (Kabellengte 9,5 meter).
Indien de mengkraan gemonteerd wordt op een locatie waar weinig zicht op 
is, dient rekening gehouden te worden met mogelijke lekkage. Hoewel 
lekkages niet te verwachten vallen, wordt geadviseerd de installatie ter 
plaatse periodiek te controleren op lekkages op en rond het product.
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1. Doorstroomtoestellen en combiketels

Installatievoorbeeld

Monteer de mengkraan indien mogelijk op een plek waar lekkages niet tot 
schade kunnen leiden.
De meegeleverde afsluiters MOETEN geinstallerd worden voor beide inlaten, 
daarnaast word geadviseerd afsluiters te plaatsen in de uitlaten dicht bij de 
digitale mengkraan voor servicegemak. 

Let op! De digitale mengkraan dient gemonteerd te worden in een droge, 
geventileerde ruimte waar het niet vriest. 

Digitale 
Mengkraan

Combiketel

* Enkel bij mengkraan met
2 tappunten

Koud

Warm

Tappunt 1

Tappunt 2*

Koud Warm

Tappunt 1 Handdouche

Tappunt 2 Niet aanwezig

Tappunt 1 Hoofddouche

Tappunt 2 Handdouche

Tappunt 1 Bad

Tappunt 2 Niet aanwezig

Tappunt 1 Hoofddouche

Tappunt 2 Bad
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Het gebruik van volumestroombegrenzers bij combiketels

De Mira Digitale mengkraan kan sneller warm water vragen dan sommige 
doorstroomtoestellen en combiketels kunnen leveren, met name 's winters 
wanneer het water kouder is. Een volumestroombegrenzer in de warmwater inlaat 
kan benodigd zijn om er voor te zorgen dat de mengkraan, het gehele 
mengtemperatuurbereik haalt. 

Opm.! De Mira mengkranen voor 1 tappunt zijn af fabriek voorzienvan een 8 l/
min volumestroombegrenzer in de warmwater inlaat. Indien een digitale 
mengkraan voor 1 tappunt geinstalleerd word in combinatie met een combiketel 
van 36KW of meer of in combinatie met een voorraadboiler, dan dient de 
volumestroombegrenzer verwijderd te worden.

Opm.! De Mira digitale mengkranen voor 2 tappunten hebben af fabriek geen  
volumestroombegrenzer in de warmwater inlaat. Deze worden meegeleverd als 
set verpakt. De tabel toont welke volumestroombegrenzer in de warmwaterinlaat 
gemonteerd dient te worden bij toepassing van een combiketel.

1. Draai de warmwaterinlaatverbinding los en verwijder het pijpje en de
afdichting voor toegang tot de keerklep en filter patroon.

2. Gebruik een platte schroevendraaier om de patroon te verwijderen.
3. Plaats/verwijder de volumestroombegrenzer in/uit de patroon.
4. Monteer afdichting, pijpje en plastic moer. Plastic moer enkel handvast

aandraaien.

Groen

Oranje

Mengkraan voor 2 
tappunten word getoond

36 kW 
Flow Regulator 7 liter/min 9 liter/min Niet nodig
Kleur Wit/Groen Wit/Oranje -

30 kW 24 kW Vermogen
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Bedieningsknopkabel

Naar START/STOP
afstandsbediening

START/STOP afstandsbediening

Bedieningsknop

Verbindingskabel

Naar digitale
mengkraan

Naar START/STOP
afstandsbediening

Naar 
bedienings
knop

Naar digitale
mengkraan Naar 

bedieningsknop

Verbindingskabel - Enkel badmengkraan

a

b

c

d

j
hg

e1

f

Enkel badmengkraan

e2
a

b

c

d

j
hg

e1

f

Opm.! Niet geleverd bij de 
badmengkraan voor 1 tappunt
Opm.! De START/STOP  
afstandsbediening is optioneel 
en niet nodig om het product 
goed te laten werken.

START/STOP afstandsbedieningkabel

Opm.! Niet geleverd bij de 
badmengkraan voor 1 tappunt

Installatie Schematisch

e2
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Installatie van de mengkraan
De installatie evan dit product moet uitgevoerd worden volgens de instructies en 
informatie in deze handleiding en door deskundig, bevoegde personen. De 
installatie moet voldoen aan de geldende specifieke voorschriften en richtlijnen.

Zorg voor een voeding d.m.v. een doos met 3AMP dubbelpolige schakelaar met 
ontact separation gap in each pole.

Het gebruik van filters vermindert de noodzakelijkheid om vuil uit de mengkraan 
te verwijderen. De aanbevolen maximale openingsafmeting van het zeefmaas 
voor dergelijke filters is 0,5 mm.

Het leidingwerk moet van stevige beugels zijn voorzien zodat de aansluitingen 
niet teveel belast worden.

Zorg voor een goed leidingontwerp, voorkom grote drukschommelingen aan de 
inlaten van de mengkraan (bijvoorbeeld door gebruik van andere tappunten) .

Zorg dat de gehele installatie goed doorgespoeld wordt (spuien, vuil 
verwijderd) voor gebruik.

Omschrijving
a Kabel van de bedieningsknop naar de mengkraan - 9.5 meter
b Kabel van de START/STOP afstandsbediening naar de mengkraan - 9.5 meter
c START/STOP afstandsbedieningsknop - geplaatst buiten de douche(cabine)
d Bedieningsknop - vier versies leverbaar 
e1
e2

Verbindingskabel - voor de verbinding tussen de mengkraan en de 
afstandsbedieningskabel en / of de bedieningsknopkabel

f Digitale mengkraan
g Mira Mode glijstangset met plafondaansluiting-Ook leverbaar met achteraansluiting
h Regendouche met plafondaansluiting
j Doos met schakelaar en 3 amp zekering - buiten de bad/doucheruimte - waarmee 

de douche uitgeschakeld kan worden. Dient eenvoudig toegankelijk te zijn.
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De digitale mengkraan mag alleen geïnstalleerd worden in de richtingen die 
worden aangegeven en dient gemonteerd te worden op een stevige verticale 
ondergrond of op een stevige horizontale ondergrond. Afwijking hiervan kan 
problemen geven m.b.t. de veiligheid en veilige werking van de mengkraan en 
kan tevens mengwater temperatuurproblemen veroorzaken. Indien de 
voedingskabel beschadigd is, dient deze vervangen te worden door de fabrikant 
of een servicemonteur. 

Waarschuwing! Schakel de stroom uit voordat u met de installatie van het 
product begint.
Beperk de lengte van aanvoerleidingen ter voorkoming van wachttijden en 
temperatuurfluctuaties. Het aanleggen van de aanvoerleidingen dient op zodanige 
manier te worden uitgevoerd dat het effect van het gebruik van andere 
appendages op de dynamische drukken bij de mengkraaninlaten minimaal is.

1. Schakel de stroom naar de digitale mengkraan uit.

2. Markeer de bevestigingsgaten op de gewenste posities. Boor de gaten en
plaats de pluggen.

Inlaten

Uitlaat

InlatenUitlaat

Montage op een verticaal oppervlak

Inlaten

Uitlaten

Montage op een horizontaal oppervlak

Mengkraan voor 2 tappunten

Mengkraan Installatie Montage Posities 
Mengkraan voor 1 tappunt

Inlaten
Uitlaten
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Bevestigingsschroef x 3 Bevestigingsschroef x 3 

Opm.! Het kan zijn dat er voor een andere vorm van bevestiging gekozen wordt. 
Andere vormen van bevestiging vallen buiten de hier genoemde methode.

3. Bevestig de digitale mengkraan met de bevestigingsschroeven.

Waarschuwing! Risico op productschade. Om installatievuil in de leidingen 
te verwijderen is het belangrijk dat de aanvoerleidingen goed worden 
doorgespoeld voordat deze op de mengkraan worden aangesloten. Schade 
door installatievuil in de leidingen valt niet onder de garantie.

4. Sluit de warm- en koudwater aanvoerleidingen aan op de digitale mengkraan.

Kabel naar
gezekerde schakelaar

Push-fit connector 
naar de douche en/
of het bad

Uitlaat Koud inlaat

Warm inlaat
Push-fit afsluiters op 
beide inlaten

Mengkraan voor 1 tappunt

Kabel naar
gezekerde schakelaar

Uitlaten
Warm inlaat

Push-fit afsluiters  op 
beide inlaten 

Koud
inlaat

Mengkraan voor 2 
tappunten

Zorg ervoor dat de gezekerde 
schakelaar simpel toegankelijk 
is.

Push-fit connector 
naar de douche en/
of het bad
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8. Monteer het beveiligingsplaatje en vergrendel het met de schroef

9. Monteer de bedieningsknop. Zie de handleiding bij het product.

Opm.! Bekabeling moet zodanig gemonteerd zijn, dat deze op een later verwijderd 
en vervangen kunnen worden. Bijvoorbeeld door het gebruik van mantelbuizen in 
wanden. Indien dit niet gebeurt kan dit er in resulteren dat geen service of 
onderhoud gepleegd kan worden! Het product moet te allen tijde veilig en simpel 
toegankelijk zijn.

10. Installeer de douche, glijstang en bad appendages.  Zie ook bijbehorende
handleiding(en).

5. Verwijder het beveiligingsplaatje en de rubber stop

6. Sluit de verbindingskabel aan op de mengkraan.

7. Monteer de rubber stop over de kabel en in de uitsparing voor een goede 
afdichting.

 Beviligingsplaatje (Vorm kan afwijken van de getoonde)

Verbindingskabel

Rubber
stop

Opm.! De bevestiging van het beveiligingsplaatje kan afwijken van het 
getoonde. Zorg ervoor dat het in de juiste positie gemonteerd wordt. 
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Inregelen

3. Druk op de knop om de douche aan te
zetten en zet de temperatuur op volledig
koud.

1. Schakel de stroom in naar de digitale
mengkraan

2. Zorg dat het eind van de doucheslang
in de douchebak, bad of andere
wateropvanggelegenheid is.

4. Spoel (ongeveer 2 minuten) en
controleer de gehele installatie op
lekkages. Druk op de bedieningsknop
om de douche uit te zetten. Monteer de
O-ring en handdouche.

5. Druk op de bediningsknop om de
douche aan te zetten. Test de werking
van de mengkraan door de temperatuur
te verhogen en te verlagen (draaien)

6. Zie ook handleiding met uitgebreide
informatie over de werking van de
bedieningsknop, geleverd bij de
bedieningsknop.

Opm.! Voor de bad uitvoeringen geld 
dezelfde procedure.
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Indien onderhoud aan dit product nodig is, moet dit moet uitgevoerd worden
door deskundig, bevoegde personen. Voordat onderdelen vervangen worden 
dient de oorzaak van de storing verholpen te worden.
Waarschuwing! Onder het deksel van het product bevinden zich geen 
componenten die geserviced kunnen worden. Enkel deskundige en 
bevoegde personen mogen het deksel verwijderen.

Storingen  opsporen en verhelpen

Storing Oorzaak Mogelijke oplossing
Geen water/ douche gaat niet aan.

Geen spanning op de digitale 
mengkraan

Controleer de 
stroomvoorziening

Afsluiters in toevoer dicht of slechts 
deels geopend

Controleren en oplossen

Storing in de water toevoer Controleren en oplossen

Inlaat filters of keerkleppen verstopt Controleren en oplossen zie ook 
Onderhoud

Doucheslang of handdouche verstopt Controleren en oplossen

Luchtslot in digitale mengkraan Controleer de installatie, herhaal 
herhaal de inregelprocedure en pas  
de leidingen aan ter voorkoming van 
lucht in het systeem.

Digitale mengkraan storing Neem contact op met Rada

Weinig water Afsluiters in toevoer dicht of 
slechts deels geopend

Controleren en oplossen

Inlaat filters of keerkleppen verstopt Controleren en oplossen zie ook 
Onderhoud

Doucheslang of handdouche verstopt Controleren en oplossen

Werkdruk aan inlaten te laag Controleer of de werkdruk binnen 
de aangegeven specificaties ligt.

Luchtslot in digitale mengkraan Controleer de installatie, herhaal 
herhaal de inregelprocedure en pas  
de leidingen aan ter voorkoming van 
lucht in het systeem.

Digitale mengkraan storing Neem contact op met Rada

Storing Oorzaak Mogelijke oplossing
Via de bedieningsknop valt de 
temperatuur niet te regelen. Douche 
gaat spontaan aan/uit en 
temperatuur fluctueert. 

Een andere gebruiker regelt de 
douche op afstand via de APP. 

NGeen productfout. Zorg ervoor dat 
niemand de APP gebruikt terwijl je 
doucht.
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Storing Oorzaak Mogelijke oplossing
Mengkraan stopt tijdens het 
douchen of bad vullen

‘Douche- of bad looptijd’ 
instelling is ingesteld. Douche 
looptijd reduceert de douchetijd 
tot een door de gebruiker 
ingestelde tijd.

Geen productfout kijk bij ‘het 
gebruik van de douche’ in de 
handleiding voor de bediening of 
controleer de douchetijd 
instelling in de APP

Doucheslang of handdouche verstopt

Digitale mengkraan storing Neem contact op met Rada

Combiketel schakelt in en uit en 
veroorzaakt temperatuurfluctuaties

Kijk bij ‘Het gebruik van 
volumestroombegrenzers’ (pag. 
14) voor juiste werking

Toevoerdruk koudwater te laag of 
fluctuerend

Zorg ervoor dat de toevoerdrukken, 
stabiel en nominaal gelijk zijn, en 
voldoen aan de ‘Specificaties’

Storing in koudwater aanvoer Controleren en oplossen

Inlaat filters of keerkleppen verstopt Controleren en oplossen 
zie ook Onderhoud

Luchtslot in digitale mengkraan Controleer de installatie, herhaal 
herhaal de inregelprocedure en pas  
de leidingen aan ter voorkoming 
van lucht in het systeem.

Koud- en warm inlaten omgewisseld Controleren en oplossen. Dit kan 
simpel omgewisseld worden via de 
APP - ‘Settings’ screen - ‘Outlet 
Setup’ screen

Douchetemperatuur te laag Inlaat filters of keerkleppen verstopt Controleren en oplossen zie ook 
Onderhoud

Doucheslang of handdouche verstopt Controleren en oplossen

Koud- en warm inlaten omgewisseld Controleren en oplossen

Warmwater toevoertemperatuur is 
te laag

Verhoog de warm water 
toevoertemperatuur tot 60°C - 65°C, 
zie ook ‘Specificaties

Onvoldoende warmwater 
voorraad

Verhoog de voorraad warmwater, 
zie ook ‘Specificaties’

Toevoerdrukken zijn niet stabiel 
en niet nominaal gelijk

Zorg ervoor dat de toevoerdrukken 
stabiel en nominaal gelijk zijn, zie 
ook ‘Specificaties’

Combiketel schakelt in en uit en 
veroorzaakt temperatuurfluctuaties

Kijk bij ‘Het gebruik van begrenzers 
(pag. 14) voor juiste werking

Uittapleiding is te lang Pas installatie aan, waardoor de 
uittapleiding korter wordt

Digitale mengkraan storing Neem contact op met Rada

Controleren en oplossen
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Storing Oorzaak Mogelijke oplossing
Interne lekkage Digitale mengkraan storing Neem contact op met Rada

Kraan sluit niet / Er blijft water 
stromen / Douchekop stroomt 
leeg

Natuurlijk leeg lopen van 
douches

Geen productfout. Het is normaal 
dat douches nog een korte tijd 
doorlopen na gebruik. Het is ook 
niet ongewoon dat grote  plafond/
regendouches, met name wanneer 
ze verbonden zijn met lange 
uittapleidingen (en dus veel water 
bevatten) uren na het gebruik 
leeglopen door verandering van de 
omgevingstemperatuur. 

Digitale mengkraan storing Neem contact op met Rada

Geluid Luchtslot in digitale mengkraan Controleer de installatie, herhaal 
herhaal de inregelprocedure en pas  
de leidingen aan ter voorkoming van 
lucht in het systeem.

Waterslag Zorg ervoor dat alle leidingen 
deugdelijk gebeugeld zijn

Digitale mengkraan storing Neem contact op met Rada



Draai de plastic moeren los en ofwel 
trek de leidingen terug of verwijder de 
mengkraan voor toegang tot de 
keerkleppatronen en zeeffilters.
Gebruik een platte schroevendraaier 
om de patronen voorzichtig te 
verwijderen.Verwijder de zeefilters 
en reinig of vervang ze.

Monteer afdichting, pijpje en plastic moer. Plastic moer enkel handvast 
aandraaien. Schakel electriciteit in, zet afsluiters open, en test op lekkages. 
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Algemeen
Lees vooraf de "Belangrijke informatie" op pagina 3 en 4. Zorg er voor dat de 
onderliggende oorzaak van een storing verholpen is, voordat onderdelen 
vervangen worden.Voordat onderdelen vervangen worden. Indien de digitale 
mengkraan gedemonteerd is tijdens de installatie of het onderhoud, dient deze 
te worden gecontroleerd op lekkages voor ingebruikname. Waarschuwing! 
Onder het deksel van de mengkraan zijn geen componenten  die door een 
gebruiker geserviced kunnen worden. Enkel daartoe bevoegde 
servicemonteurs mogen het deksel verwijderen.
Reiniging
Verchroomde of kunststof oppervlakken mogen uitsluitend met een mild 
afwasmiddel of zeepoplossing worden gereinigd en moeten met een zachte doek 
worden gedroogd.
Terugslagkleppen en zeeffilters - Demonteren en Installeren
Warm water in de koud toevoer of vice versa, betekent dat er meeten actie 
ondernomen moet worden, in de vorm van verwijderen en reinigen of vervanging, 
indien nodig, van de keerkleppatronen.

Let op! Zorg er voor dat de volumestroombegrenzer indien aanwezig, opnieuw 
gemonteerd wordt.

Schakel de electriciteit uit, sluit de 
watertoevoeren af, en open een  
tappunt om de druk van het systeem 
te halen en het water weg te laten lopen.

Onderhoud
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Onderdelen
Mira Mode voor 1 tappunt

1666.225
Push Fit afsluiter

1666.210
Temperatuur
voeler

1874.260
Mengkraan inclusief:
1666.199 (x3) 
1666.209 (x2) 
1666.210 (x1)

1666.211
Voedingskabel

A

A

B

B
(x 7)

A

A

1666.215
Doorstroom-
begrenzer

1666.209
Inlaat patroon
+ Filter (x1) 1666.199

Inlaat/Uitlaat 
Connector 
(x1)

1874.261
Besturingsprint

1666.212 Pakkingset - Componenten aangegeven met ‘A’ 
1666.213 Schroevenset - Componenten aangegeven met ‘B’ 
1874.277 Kabel voor bedieningsknop
1874.278 Kabel voor aan/uit afstandsbediening
1874.279 Verbindingskabel
1874.280 Verbindingskabel (enkel badmengkraan)
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Mira Mode voor 2 tappunten

1874.266
Besturingsprint

1666.199
Inlaat/Uitlaat 
Connector (x1)

1666.209
Inlaat patroon
+ Filter (x1)

1666.225
Push Fit afsluiter

1666.210
Temperatuurvoeler

1874.265 
Mengkraan met 2 
uitlaten

1796.139
Voedingskabel

A

A

B

B
(x 7)

A

A

1664.123
Magneetventiel
verlengkabel

1666.212 Pakkingset aangegeven met ‘A’ 
1666.213 Schroevenset aangegeven met ‘B’ 
1874.277 Kabel voor bedieningsknop
1874.278 Kabel voor aan/uit afstandsbediening
1874.279 Verbindingskabel
1874.280 Verbindingskabel (enkel badmengkraan)
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Verwijdering en Recycling

Einde van productlevensduur

Wanneer het product het eind van zijn levensduur bereikt heeft , dient het 
verwijdert te worden op een veilige wijze volgens de actuele regels aangaande 
verwijdering en recycling.

Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat het 
afzonderlijk van het huishoudelijk afval moet worden verwijderd. Het is 
uw verantwoordelijkheid om het aan te leveren bij een geautoriseerd 
afvalinzamelpunt voor het recyclen van electrische en electronische 
apparatuur. De afzonderlijke inzameling en recycling van uw 
afval helpt natuurlijke bronnen te behouden en zorgt voor een 
verwerking die de gezondheid en ons milieu beschermt. Neem voor de 
meest actuele informatie over waar en hoe u uw afval kunt inleveren 
contact op met uw gemeente, uw afvalinzamelingsorganisatie of het 
bedrijf waar u het product gekocht hebt.



Kwaliteitsgarantie

Dit product heeft een wettelijke garantie die start op de 
aankoopdatum. Binnen de garantieperiode zullen mate-
riaalgebreken kosteloos verholpen worden door reparatie 
of vervanging.

De garantie geldt onder de navolgende omstan-
digheden:

• Het product  moet geïnstalleerd en onderhouden zijn
volgens de algemene installatierichtlijnen en de
richtlijnen in deze handleiding.

• Reparatie  geschied  enkel  door  ons  of  door  ons daartoe
aangewezen personen.

• Reparatie onder garantie verlengd de garantieperiode
niet. De garantie op vervangen onderdelen eindigt op
het einde van de originele garantieperiode

• Voor garantie op douchekoppen en andere
consumentenartikelen hebben wij het recht om enkel
reserve onderdelen te versturen.

De garantie geldt niet voor:

• De kosten van servicebezoeken voor fouten en
storingen die niet als oorzaak het product hebben
(bijvoorbeeld problemen en storingen door incorrect
installeren, incorrect gebruik, gebrek aan onderhoud,
kalk- en vuilafzettingen, vorstschade en vuil in (dicht-   

  zittende) zeeffilters) of waar geen fouten/ gebreken in   
  het product gevonden kunnen worden.
• Problemen ontstaan door waterzijdige of elektrische
  problemen.
• De compensatie van het niet kunnen gebruiken van

het product of daaraan verwante zaken.
• Storingen en fouten veroorzaakt doordat het product

gerepareerd of aangepast is door niet door ons
daartoe bevoegde personen.

• Routinematige onderhoud en/of te vervangen
onderdelen in het kader van richtlijnen voor routine-   

  matig onderhoud.

Wat te doen bij een storing

Indien het product bij ingebruikname niet goed functioneert, 
neem dan contact op met uw installateur om te controleren 
of het product geïnstalleerd en ingeregeld is zoals aange-
geven in de handleiding.
Indien dit het probleem niet oplost kunt u contact opnemen 
met Rada Sanitairtechniek B.V.
Indien de prestaties van het product verminderen, controleer 
dan aan de hand van deze handleiding of onderhoud nodig 
is. Neem contact met  ons op voor advies.

Rada is een geregistreerd handels-
merk van Kohler Mira Limited. Wij 
behouden ons het recht voor om 
producten te wijzigen zonder 
kennisgeving vooraf.

Rada Klantenondersteuning

Service helpdesk

Onze commercieel technische mensen op kantoor kun-
nen u ondersteunen met advies over storingen, 
onderdelen, accessoires of een bezoek van onze service-
dienst. Zorg dat u productnaam en type, evenals aanko-
opdatum bij de hand hebt.

Onderdelen en Accessoires

Wij hebben onderdelen en accessoires voor onze pro-
ducten op voorraad ter ondersteuning gedurende de le-
vensduur van het product.

Servicedienst

Wij bieden u de mogelijkheid het onderhoud en reparaties 
uit te laten voeren door onze eigen Rada servicedienst.

Service contracten

Periodiek onderhoud van onze producten is essentieel voor 
blijvend goede prestaties en veiligheid. 
Wij bieden u de mogelijkheid het jaarlijks onderhoud aan de 
Rada producten uit te laten voeren door onze eigen Rada 
servicedienst.

Neem contact op met:

Rada Sanitairtechniek BV 
Anthonie Fokkerstraat 81 
3772 MP Barneveld
T. +31 342 41 40 88
E. info@rada-nl.com
W. www.radacontrols.comNINFO

KLANTENINFORMATIE

© Kohler Mira Limited, RD 03/2021



Mira Mode Bedieningsknop
Mira Mode Aan/Uit afstandsbediening
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BELANGRIJK
Installateur: Deze handleiding is het eigendom van de klant en 
moet bij het product blijven voor onderhouds- en gebruiksdoeleinden

Tel. 0342-414088 · www.radacontrols.com

https://www.plumbworld.co.uk/mira-mode-digital-showers-19717-0000
https://www.plumbworld.co.uk/mira-mode-digital-showers-19717-0000
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Belangrijke informatie
Producten geproduceerd door Kohler Mira Ltd zijn ontwikkeld om 
veilig te werken, er van uitgaand dat ze in overeenstemming met 
deze handleiding, geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden worden. 
Volg alle meldingen, aanwijzingen en instructies in deze handleiding 
en, aan de binnenzijde van het product. Indien de instructies in 
deze handleidings niet gevolgd worden, vervalt de garantie.
WAARSCHUWING! OM HET RISICO VAN BRAND, 
ELECTRISCHE SCHOCK EN VERWONDING TE VOORKOMEN:

1. Installatie van de bedieningsknop en afstandsbedieningsknop
dient te geschieden volgens deze instructies door gekwalificeerd
personeel. Lees de instructies voor installatie.
2. De electrische installatie en de waterzijdige installatie
moeten voldoen aan alle  geldende voorschriften en richtlijnen.
3. Schakel de stroomvoorziening uit en sluit de watertoevoer
af. De electrisch aansluitingen liggen bloot als de mengkraan
deksel verwijderd wordt.
4. Gebruik enkel originele onderdelen voor service en
onderhoudsdoeleinden.
5. Wijzig en/of verleng de meegeleverde kabels NIET.

Het gebruik van het product
1. De Mira Mode moet bediend en onderhouden worden in

overeenstemming met de eisen in deze handleiding. Lees de
volledige instructies voor gebruik en bewaar de handleidingen.

2. Bedien het product NIET als er water uit de mengkraan lekt.
Sluit water en stroom naar het product af en kijk bij de storingen
en oplossingen paragraaf.

3. Sluit de stroom af, als er een kans bestaat dat het product
bevroren is (geweest).  Sluit water en stroom naar het product af
en neem contact op met Rada.

https://www.plumbworld.co.uk/mira-mode-digital-showers-19717-0000
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4. De Mira Mode is geschikt voor gebruik voor kinderen vanaf 8
jaar en voor personen met fysieke of verstandelijke beperkingen
indien ze uitleg en/of ondersteuning gekregen hebben over het
gebruik van het product op een veilige manier en indien ze de
gevaren begrijpen.

5. Laat kinderen NIET spelen met het product.
6. Laat het reinigen of onderhouden van het product NIET over aan

kinderen.
7. Controleer altijd of de watertemperatuur veilig is voor het

douchen of in bad gaan.
8. Maak GEEN gebruik van de afstandsbediening indien de douche

reeds bezet is of gerbuikt wordt door een ander persoon.
9. Vul het bad NIET bij tijdens gebruik.

De Mira Mode is ontworpen voor huishoudelijk gebruik en niet 
aanbevolen voor gebruik in de utiliteit en zorgsector. 
Voor huishoudelijk gebruik geeft Rada op de Mira Mode een 
garantie van 2 jaar vanaf de datum van aankoop (douchekoppen 
en accessoires 1 jaar). Voor licht openbaar/utiliteits gebruik geeft 
Rada op de Mira Mode een garantie van 1 jaar vanaf de datum 
van aankoop. 

Garantie

Bedieningsknop
Voeding 12 Vdc SELV 2W max. via mengkraan
IP waarde IP X4 – Geschikt voor installatie in Zone 1

Maximum 
Omgevingstemperatuur

40 °C

Aan/uit afstandsbedieningsknop (indien meegeleverd)
Voeding 3.3 Vdc SELV 2mW max. via mengkraan
IP waarde IP X4 – Geschikt voor installatie in Zone 1
Maximum 
Omgevingstemperatuur

40 °C

Specificatie
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Product Omschrijving

Voor één douche - 1874.202
Aan/Uit Knop - Zet douche aan/uit.

Draaibeweging voor temperatuurkeuze.

Voor twee douches - 1874.203
Hoofddouche symbool (Bovenste knop) 
– Zet hoofddouche aan/uit.

Handdouche symbool (Onderste knop)
– Zet handdouche Aan/uit.

Draaibeweging voor temperatuurkeuze.

Voor één bad - 1874.204
Aan/uit symbool (Bovenste knop) 
– Zet de badmengkraan  Aan/uit.

Bad symbool (Onderste knop)
– Zet de voorinstelling van de
badmengkraan Aan/uit

Draaibeweging voor temperatuurkeuze.

Voor één bad en één douche - 1874.205
Douche symbool (Bovenste knop) 
– Zet de douche Aan/uit.

Bad symbool (Onderste knop)
– Zet de voorinstelling van de
badmengkraan Aan/uit.

Draaibeweging voor temperatuurkeuze.

Er zijn vier versies van de bedieningsknop leverbaar en een Aan/uit 
afstandsbedieningsknop. Onderstaand de basisifuncties:

Aan/uit afstandsbediening - 1874.242
Aan/uit knop - Zet het product Aan/uit 
buiten het daadwerkeijke douchegebied.

https://www.plumbworld.co.uk/shower-heads-shower-handsets-315-0000
https://www.plumbworld.co.uk/showers-2-0000
https://www.plumbworld.co.uk/showers-2-0000
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Inhoud verpakking bedieningsknop

Inhoud verpakking Aan/uit afstandsbediening

q 1

q 1

q 1

q 1

q 1

q 1

q 1

(Bijgevoegd bij de 
handleiding)
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Afmetingen

41Ø94

Ø62

50mm min.

38.2mm
Ø48mm

9mm
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De bedieningsknop installeren

1

2

Plaats de installatiemal (meegeleverd) op de wand, op de plaats waar de 
bedieningsknop gemonteerd moet worden. Zorg ervoor dat de mal waterpas staat.

Markeer de plaatsen voor de bevestigingsgaten op de wand.



3

Let op! Wees verdacht op verborgen kabels en leidingen.

Bij massieve wanden: boor de gaten voor de achterplaat met een 6 mm boor en 
plaats de, meegeleverde, muurpluggen. Voor andere soorten wanden kan het zijn 
dat alternatieve bevestigingsmiddelen benodigd zijn (niet meegeleverd).

Opm.! DE BEDIENINGSKNOP MOET GEMONTEERD WORDEN OP EEN 
VLAKKE WAND, MONTAGE OVER VOEGEN VERMIJDEN.

Boor het gat voor de bedieningsknop kabel met de afmetingen zoals aangegeven.
Trek de kabel van de mengkraan door de wand.

     32
1286337-W2-A

Ø 29 - 30 mm

PAS OP boor niet door 
douchewanden en 
voorkom het raken van 
leidingen en kabels.
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Verbind de kabel van de bedieningsknop met de kabel van de  mengkraan. 

33

Kabel van de mengkraan

Kabel van de bedieningsknop

4

Bevestig de achterplaat  op de wand in de getoonde positie m.b.v. de 
bevestigingsschroeven (meegeleverd).
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6

Plaats de bovenkant van de bedieningsknop in de achterplaat en druk op de knop 
aan de onderzijde tijdens het op de plaats monteren.

De Aan/uit afstandsbedieningsknop installeren

Ø29~30mm
1

Kies de juiste positie voor de Aan/uit knop.
Markeer het centrale punt en trek een verticale lijn met een waterpas voor de 
uitlijning van de Aan/uit knop.

Let op! De Aan/uit knop moet gemonteerd worden op een vlak oppervlak, montage 
over voegen vermijden.

a

b
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2

Reinig het oppervlak rond het bevestigingsgat met het schoonmaakdoekje 

(meegeleverd). 

Let op! Verwijder de lijn (voor uitlijning) nog niet.

3

Geleid de kabel van de mengkraan door het gat in de wand.



36

4

5

Verwijder voorzichtig het papier van de zelfklevende achterzijde.

Verbind de kabel aan de achterzijde van de Aan/uit 
knop. Druk de rubber doorvoertule op z'n plaats.

Rubber doorvoertule

a

b
c
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6

Lijn het symbool op de Aan/uit knop uit t.o.v. de verticale lijn op de wand. 

Plaats de knop in het gat in de wand en druk stevig aan.

Verwijder de verticale lijn nadat de Aan/uit knop correct gemonteerd is.
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Het gebruik van de douche
Opm.! De fabrieksinstelling voor de maximum temperatuur is ingesteld op 45°C.

Aan/Uit knop

Zet het product Aan/uit.

Draaibeweging voor 
temperatuurkeuze.

Aan/Uit Symbool
(Bovenste knop) – Zet 
badmengkraan Aan/uit.

Bad Symbool - (Onderste 
knop) - Zet voorinstelling 
badmengkraan Aan/uit.

Draaibeweging voor 
temperatuurkeuze.

Hoofddouche Symbool  
(Bovenste knop) – 
Zet hoofddouche Aan/uit.

Handdouche Symbool
(Onderste knop) – 
Zet handdouche Aan/uit.

Draaibeweging voor 
temperatuurkeuze.

Douche Symbool - 
(Bovenste knop) – Zet 
douche Aan/uit.

Bad Symbool - 
(Onderste knop) – Zet 
voorinstelling 
badmengkraan Aan/uit.

Draaibeweging voor 
temperatuurkeuze.

Temperatuur Indicator

https://www.plumbworld.co.uk/shower-heads-shower-handsets-315-0000
https://www.plumbworld.co.uk/showers-2-0000
https://www.plumbworld.co.uk/showers-2-0000
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Maximum Temperatuur instelling met de bedieningsknop 
voor een systeem met één douche

Temperatuur Indicator

Houd de Aan/Uit knop ongeveer 10 seconden 
ingedrukt totdat de temperatuur indicator 
verlichting knippert.
Opm.! Na 5 seconden zal de verlichting al 
knipperen om aan te geven dat deze in de 
bluetooth koppel stand staat, blijf de knop 
gedurende de gehele 10 seconden ingedrukt 
houden.  

Temp °C

1 - 3 41

4 - 6 45

7 - 9 48

H Geen wijziging

Instellen van de douche

Let op! Zorg ervoor dat de maximum 
temperatuur geschikt is en veilig voor alle 
gebruikers. 

Druk op de Aan/Uit knop om de maximum 
temperatuur vast te leggen. De temperatuur 
indicator verlichting zal 2 keer knipperen ter 
bevestiging dat de instelling gereed is.

Geen wijziging
Stand van de temp. indicator

C

HH

Stel de temperatuur indicator in m.b.v. 
onderstaande tabel voor de gewenste 
maximum temperatuur.



40

Voor een systeem met twee douches

Houd de hoofddouche knop (bovenste) 
ongeveer 10 seconden ingedrukt totdat de 
temperatuur indicator verlichting knippert.
Opm.! Na 5 seconden zal de verlichting al 
knipperen om aan te geven dat deze in de 
bluetooth koppel stand staat, blijf de knop 
gedurende de gehele 10 seconden ingedrukt 
houden.  

Stel de temperatuur indicator in m.b.v. 
onderstaande tabel voor de gewenste 
maximum temperatuur.

Stand van de temp indicator Temp °C
C Geen wijziging

1 - 3 41

4 - 6 45

7 - 9 48

H Geen wijziging

Temperatuur Indicator

Let op! Zorg ervoor dat de maximum 
temperatuur geschikt is en veilig voor alle 
gebruikers. 

Druk op de hoofddouche knop om de maximum 
temperatuur vast te leggen. De temperatuur 
indicator verlichting zal 2 keer knipperen ter 
bevestiging dat de instelling gereed is. 
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Houd de Aan/Uit knop (bovenste deel) ongeveer 
10 seconden ingedrukt totdat de temperatuur 
indicator verlichting knippert.
Opm.! Na 5 seconden zal de verlichting al 
knipperen om aan te geven dat deze in de 
bluetooth koppel stand staat, blijf de knop 
gedurende de gehele 10 seconden ingedrukt 
houden.  

Stel de temperatuur indicator in m.b.v. 
onderstaande tabel voor de gewenste maximum 
temperatuur.

Stand van de temp indicator Temp °C

C Geen wijziging

1 - 3 41

4 - 6 45

7 - 9 48

H Geen wijziging

Temperatuur Indicator

Let op! Zorg ervoor dat de maximum temperatuur 
geschikt is en veilig voor alle gebruikers. 

Druk op de Aan/Uit knop om de maximum 
temperatuur vast te leggen. De temperatuur 
indicator verlichting zal 2 keer knipperen ter 
bevestiging dat de instelling gereed is.

Voor een systeem met één bad
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Voor een systeem met één bad 
en één douche

Houd de hoofddouche knop (bovenste) ongeveer 
10 seconden ingedrukt totdat de temperatuur 
indicator verlichting knippert.
Opm.! Na 5 seconden zal de verlichting al 
knipperen om aan te geven dat deze in de 
bluetooth koppel stand staat, blijf de knop 
gedurende de gehele 10 seconden ingedrukt 
houden.

Stel de temperatuur indicator in m.b.v. 
onderstaande tabel voor de gewenste maximum 
temperatuur.

Stand van de temp indicator Temp °C

C Geen wijziging

1 - 3 41

4 - 6 45

7 - 9 48

H Geen wijziging

Temperatuur Indicator

Let op! Zorg ervoor dat de maximum 
temperatuur geschikt is en veilig voor alle 
gebruikers. 

Druk op de hoofddouche knop om de maximum 
temperatuur vast te leggen. De temperatuur 
indicator verlichting zal 2 keer knipperen ter 
bevestiging dat de instelling gereed is. 
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Badvul voorinstelling – Druk de badafvoer 
dicht. Houd de knop met het badsymbool 
(onderste knop) ongeveer 10 seconden 
ingedrukt totdat het badsymbool knippert. Druk 
daarna kort op de knop met het badsymbool 
om het bad te vullen. Stel de temperatuur in 
met de draaiknop. Druk opnieuw op de knop 
met het badsymbool, zodra het vulniveau en 
de juiste temperatuur bereikt is, waardoor de 
kraan sluit en de badvul voorinstelling 
opgeslagen wordt.

Opm.! De fabrieksinstelling voor de badvul 
voorinstelling is 5 minuten vullen bij een 
temperatuur van 42°C. 

De voorinstelling van de badvul temperatuur 
berekend de gemiddelde temperatuur over de 
vultijd en houd rekening met eventuele 
temperatuurwijzigingen (door het draaiene aan de 
temperatuurkeuze knop) tijdens deze periode.

Voor producten met een bedieningsknop voor een bad en met bedieningsknop voor een 
bad en douche

Instellen van de badinstellingen
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1 Download de Mira Mode App op je mobiele telefoon.

De douche instellen m.b.v. een mob. telefoon

Let op! Compatible devices: 
Apple iPhone 4S of jonger
iOS Versie 8 en hogerr
Android
Jelly Bean: 4.3 en hoger

2. Open de applicatie op je apparaat zodra de
Mira Mode App geinstalleerd is en volg de

 instructies op het scherm om de telefoon te
 verbinden met de digitale mengkraan.

3. Daarna is het mogelijk om
de Mira Mode App te
gebruiken om de digitale
mengkraan te bedienen via
het waterdruppel symbool
en om de instelllingen te
wijzigen via het tandwiel
symbool.

Voorbeeld Hoofd Menu 
(Varieert per uitvoering)

Voorbeeld Menu Instellingen 
(Varieert per uitvoering)

Waarschuwing! Bedien of wijzig 
de instellingen van de Mira 
Mode nooit als deze in gebruik 
is. Dit kan nl. overstroming van 
bijvoorbeeld het bad of 
verbranding van een gebruiker 
tot gevolg hebben.

https://www.plumbworld.co.uk/mira-mode-digital-showers-19717-0000
https://www.plumbworld.co.uk/mira-mode-digital-showers-19717-0000
https://www.plumbworld.co.uk/mira-mode-digital-showers-19717-0000
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Storingen en oplossingen
Storing/symptoom Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing
Bedieningsknop niet verlicht Niet aangesloten op mengkraan Controleer aansluitingen

Geen spanning naar mengkraan Controleer de electrische voeding

Verlichting via App uitgezet Check instellingen via de APP

Storing in bedieningsknop Neem contact op met Rada

Bedieningsknop knippert (2 keer 
per seconde)

Knop zit vast in bedieningsknop Contact Customer Services

Verbinding met mengkraan niet goed Controleer verbindingen

Mengkraanstoring Neem contact op met Rada

Vekeerde bedieningsknop 
aangesloten

Check de APP ‘Technical 
Information’ Scherm. Bij de 
verkeerde bedieningsknop is de 
tekst rood, bij een goed 
bedieningsknop is deze zwart.

Temperatuur indicator en bedienings- 
knop knipperen (2 x per sec.)

"Te hoge temperatuur in de 
mengkraan" storing

Neem contact op met Rada

Storing in de Aan/Uit 
afstandsbedieningsknop

Storing in de kabel Neem contact op met Rada

Niet aangesloten op mengkraan Controleer de verbindingen

Storing in de afstandsbedieningsknop Neem contact op met Rada

Alle verlichting in bedieningsknop 
knippert (2 x per sec.) & temperatuur 
indicator en bedieningsknop knippert 
( 2 x per sec.)

Schakel de spanning uit en 
schakel deze na 10 sec. weer in. 
Bel Rada indien de storing niet 
verholpen is.

Verchroomde of kunststof oppervlakken mogen uitsluitend met een mild
afwasmiddel of zeepoplossing worden gereinigd en moeten met een zachte doek
worden gedroogd.

Reiniging

Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat het afzonderlijk van 
het huishoudelijk afval moet worden verwijderd. Het is uw verantwoordelijkheid 
om het aan te leveren bij een geautoriseerd afvalinzamelpunt voor het recyclen 
van electrische en electronische apparatuur. De afzonderlijke inzameling en 
recycling van uw afval helpt natuurlijke bronnen te behouden en zorgt voor een
verwerking die de gezondheid en ons milieu beschermt. Neem voor de meest 
actuele informatie over waar en hoe u uw afval kunt inleveren contact op met uw 
gemeente, uw afvalinzamelingsorganisatie of het bedrijf waar u het product 
gekocht hebt. 

Verwijdering en Recycling
Einde van productlevensduur
Wanneer het product het eind van zijn levensduur bereikt heeft, dient het verwijdert te 
worden op een veilige wijze volgens de regels aangaande verwijdering en recycling.
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Onderdelen

1874.270 
Douchebediening voor één 
douche~

Bedieningsknop

1874.272
Douchebediening voor 
twee douches

1874.273
Bediening voor één douche en 
één bad

1874.271
Bediening voor één bad

1874.274
Achterplaat

1874.277
Bedieningsknop kabel (10 m)

Aan/Uit 
afstandsbedieningsknop

1874.278
Afstandsbedieningskabel (10 m)

1874.275
Aan/uit afstandsbediening

1874.276 
Achterplaat Aan/Uit afstandsbediening

https://www.plumbworld.co.uk/bar-showers-3221-0000
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Notities



Kwaliteitsgarantie

Dit product heeft een wettelijke garantie die start op de 
aankoopdatum. Binnen de garantieperiode zullen mate-
riaalgebreken kosteloos verholpen worden door reparatie 
of vervanging.

De garantie geldt onder de navolgende omstan-
digheden:

• Het product  moet geïnstalleerd en onderhouden zijn
volgens de algemene installatierichtlijnen en de
richtlijnen in deze handleiding.

• Reparatie  geschied  enkel  door  ons  of  door  ons daartoe
aangewezen personen.

• Reparatie onder garantie verlengd de garantieperiode
niet. De garantie op vervangen onderdelen eindigt op
het einde van de originele garantieperiode

• Voor garantie op douchekoppen en andere
consumentenartikelen hebben wij het recht om enkel
reserve onderdelen te versturen.

De garantie geldt niet voor:

• De kosten van servicebezoeken voor fouten en
storingen die niet als oorzaak het product hebben
(bijvoorbeeld problemen en storingen door incorrect
installeren, incorrect gebruik, gebrek aan onderhoud,
kalk- en vuilafzettingen, vorstschade en vuil in (dicht-  

  zittende) zeeffilters) of waar geen fouten/ gebreken in   
  het product gevonden kunnen worden.
• Problemen ontstaan door waterzijdige of elektrische
  problemen.
• De compensatie van het niet kunnen gebruiken van

het product of daaraan verwante zaken.
• Storingen en fouten veroorzaakt doordat het product

gerepareerd of aangepast is door niet door ons
daartoe bevoegde personen.

• Routinematige onderhoud en/of te vervangen
onderdelen in het kader van richtlijnen voor routine-   

  matig onderhoud.

Wat te doen bij een storing

Indien het product bij ingebruikname niet goed functioneert, 
neem dan contact op met uw installateur om te controleren 
of het product geïnstalleerd en ingeregeld is zoals aange-
geven in de handleiding.
Indien dit het probleem niet oplost kunt u contact opnemen 
met Rada Sanitairtechniek B.V.
Indien de prestaties van het product verminderen, controleer 
dan aan de hand van deze handleiding of onderhoud nodig 
is. Neem contact met  ons op voor advies.

Rada is een geregistreerd handels-
merk van Kohler Mira Limited. Wij 
behouden ons het recht voor om 
producten te wijzigen zonder 
kennisgeving vooraf.

Rada Klantenondersteuning

Service helpdesk

Onze commercieel technische mensen op kantoor kun-
nen u ondersteunen met advies over storingen, 
onderdelen, accessoires of een bezoek van onze service-
dienst. Zorg dat u productnaam en type, evenals aanko-
opdatum bij de hand hebt.

Onderdelen en Accessoires

Wij hebben onderdelen en accessoires voor onze pro-
ducten op voorraad ter ondersteuning gedurende de le-
vensduur van het product.

Servicedienst

Wij bieden u de mogelijkheid het onderhoud en reparaties 
uit te laten voeren door onze eigen Rada servicedienst.

Service contracten

Periodiek onderhoud van onze producten is essentieel voor 
blijvend goede prestaties en veiligheid. 
Wij bieden u de mogelijkheid het jaarlijks onderhoud aan de 
Rada producten uit te laten voeren door onze eigen Rada 
servicedienst.

Neem contact op met:

Rada Sanitairtechniek BV 
Anthonie Fokkerstraat 81 
3772 MP Barneveld
T. +31 342 41 40 88
E. info@rada-nl.com
W. www.radacontrols.comNINFO

KLANTENINFORMATIE
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