
Monteringsanvisning 

Saturn 

 

  



INLEDNING   

Gratulerar till din nya Saturn duschkabin  

90x90x198 cm. Duschkabinen är tillverkad i  

överensstämmelse med gällande lagar och  

föreskrifter. Duschkabinen innehåller många material  

som kan återvinnas eller återanvändas.  

Lämna in produkten för återvinning enligt  

gällande regler när du ska kassera den.  

Läs bruksanvisningen/instruktionsvägledningen noga 

innan  

du monterar produkten, och se till att du  

känner väl till den. Förvara 

bruksanvisningen/instruktionsvägledningen på en 

lättillgänglig plats för framtida behov. 

VARNING 

Producenten kan inte hållas ansvarig för  

skador som kan uppstå som följd av felaktig  

användning. 

Innan du monterar duschkabinen ska du  

kontrollera att produkten inte har synliga skador. 

Reklamationer ska omedelbart framställas  

vid konstaterande av brister eller skador. 

Produkten är producerad för normal  

användning i hemmet. Allt missbruk  

eller användning som strider mot bruksanvisningen 

medför att ansvar för och garanti av produkten 

bortfaller.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARANTI  

Det finns garanti för produktionsfel.  

Garantin regleras av köplagen. Lagen innehåller regler 

om vilka rättigheter man har som köpare. En eventuell 

reklamation ska framställas till den handlare där 

produkten köptes.  

Kvitto måste alltid uppvisas vid kontakten med 

handlaren.  

Vid brister som är orsaken till en reklamation kommer 

dessa att försöka åtgärdas direkt.  

Om detta inte avhjälper, kan det eventuellt bli fråga om 

prisnedsättning, byte av vara eller ett återköp. En 

värdering av felets art och omfång kommer att ligga till 

grund. 

1. Spara kvittot – du måste kunna uppvisa det om du vill 

utnyttja garantin. 

2. Garantin gäller endast användarköp, inte för 

vidareuthyrning eller liknande. 

3. Garantin gäller endast om produkten är rätt hanterad, 

och inte felanvänd eller hanterad på ett oförsiktigt sätt. 

Garantin täcker inte: 

Normalt slitage, vårdslös behandling eller påkörning, 

skador på personer eller egendom. Apparater som inte 

reparerats på en godkänd auktoriserad verkstad. 

Reklamationer ska omedelbart framställas vid 

konstaterande av brister. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Montering av duschkabinen  

Saturn duschkabin består av tre delar:  

en förpackning med bottenplattan, en förpackning med bakväggar och en 

förpackning med glasdörrar.  

OBS! Två personer bör arbeta tillsammans vid monteringen av duschkabinen.  

 

 

Duschkabinens delar 

4st dubbla hjul  

4st enkla hjul 

1st duschhandtag 

1st duschslang 

1st fäste för duschhandtag 

1st par dörrhandtag 

2st anslutningsslangar (varm/kall) 

36st Skruvar M4 x 10 mm 

14 st. Skruvar M4 x 25 mm 

2 st. Topp-/bottenlist 

2 st. Sidostycken 

2 st. Sidovägg, glas 

2 st. Silikonlist 

2 st. Glasdörr 

2 st. Magnetlist 

1 st. Bakvägg A 

1 st. Bakvägg B 

1 st. Botten 

1 st. Monteringsdel/list, bakvägg 

 

 



Montering av bottenkaret 

 

1. Placera bottenkaret på önskad plats på golvet.  

2. Justera bottenkaret i våg med tassarna/fötterna under karet. 

3. Se till att den står plant och stabilt och att den står vågrätt. 

4. Anslut till avloppet. 

5. Flytta ut bottenkaret från väggen så att du kan arbeta bakom duschkabinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Montering av bakväggar 

 

Använd 9 st. skruvar på M4 x 10 mm på varje bakvägg i de förborrade hålen. 

Totalt  

ska 18 st. skruvar användas. 

1. Montera ihop bakväggarna i duschkabinen med flärpen utåt (se bild 2) 

2. Placera bakväggarna på golvet. 

3. Se noga till att bakvägg B och bakvägg A sätts ihop på rätt sida. 

 Bakvägg A till vänster och bakvägg B med plats för blandaren till höger (sett in 

ifrån duschen) 

4. Sätt på monteringsdelen/-listen på bakvägg A. Placera dessa mot varandra  

som visas på så att hålen befinner sig mitt för varandra, och skruva sedan ihop 

delarna med 9 st. skruvar M4 x 10 mm i de förborrade hålen.  

 

5. Montera bakvägg B och använd 9 st. skruvar på M4 x 10 mm som visas i 

figuren i de förborrade hålen. 

6. Dra åt skruvarna och kontrollera att bakväggarna sitter ihop rätt innan du 

fortsätter med arbetet. 

7. Var noga under hela monteringen, och kontrollera alla monterade delar 

innan du fortsätter. 

 

 



Montering av ram 

 

1. Montera ramen som bilden visar. 

2. Använd 8 st. M4 x 25 mm skruvar för monteringen. 

3. Sätt ihop de böjda listerna med de långa listerna, tänk på att övre listen ska 

ha skåran uppåt så att hjulen kan hänga i dessa. 

Nedre sneda list ska ha skåran nedåt. 

4.. Efterkontrollera och spänn alla delar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Montering av frontglas 

 

1. Montera båda glasväggar i ramen som visas på bilden. 

2. Beslaget ska som visas på bilden nedan lossas i över- och underkant för att 

montera glasväggen. 

3. Lossa beslaget i båda sidor som visas med pilarna. 

4. Sätt i glasväggen och montera tillbaka beslagen i var sida.  

5. Spänn skruvarna och kontrollera monteringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Montering av ram och bakväg 

  

Detta görs när de står på bottenkaret. 

1. Ram med glasvägg monteras på  

bakvägg och botten som visas på  

bilden. 

2. Placera ramen i framkant av bottenkaret. 

3. Skruva fast sidoramarna på båda sidor av bakväggen med 18 st. skruvar M4 x 

10 mm i de beräknade förborrade som visas på bilden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Montering av duschkabinen på bottenkaret 

 

1. Se till så den står bra och jämt på bottenplattan, sneda ramen ska ligga i 

framkant på karet. 

2. Sätt ihop botten och bakvägg, använd 6 st. M4 x 25 mm skruvar i de 

förborrade hålen som visas på bilden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Montering av glasdörrar och dörrhandtag 

 

1. Glasdörrarna monteras på skenor, uppe och nere i var sida på duschkabinen. 

2. Sätt på alla hjulen på glasdörrarna, enkelhjulen nere och dubbelhjulen uppe. 

OBS GÖR DETTA MED STJÄRNMEJSEL, INTE SKRUVDRAGARE!  

3. Häng på de övre hjulen först och sedan de nedre, de nedre hjulen går att 

trycka ner lite med pinnen ovanför hjulet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Montering av fäste till duschhandtag 

  

1. Ta bort plopparna som sitter på de kromade fästena. 

2. Sätt i skruv i hålet och fäst med mutter på baksidan av duschkabinen.(detta 

måste göra av 2 personer.) 

3. Sätt tillbaka plopparna. 

4. Sätt på magnetlister på dörrarna. 

5. Sätt på släplister på sidoglasen. 

6. Sätt på spränglister på utsidan av sidoglasen, mellan ram och glas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


