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Duschkabinen är tillverkad i överensstämmelse med gällande lagar och föreskrifter. 
Duschkabinen innehåller flera material som kan återvinnas eller återanvändas. Lämna in 
produkten för återvinning enligt gällande regler när du ska kassera duschkabinen. 
Läs bruksanvisningen/instruktionsvägledningen noga innan du installerar 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 installerar 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. 

INLEDNING
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Vid montering rekomenderas att vara minst två personer. Läs nogggrant igenom de olika 
stegen innan påbörjande av montering. 

Börja med att lokalisera alla delar, var och hur de ska sitta. Hantera glaspartiena varsamt.

För att montera denna duschkabin bör du ha följande hjälpmedel till hands.

Vattenpass Skiftnyckel Stjärnmejsel PH2 Gummiklubba Platt skruvmejsel Spänningsmätare

MONTERING

VERKTYG
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Lokalisera alla delar till duschkabinen innan start av montering.

Nr. Del Antal
1. Övre båge 1
2. Skruv M4x20 8
3. Sidstolpe 2
4. Sidoglas 2
5. Frontstolpe 2

Nr. Del Antal
6. Glasdörrar 2
7. Dörrhandtag 2
8. Magnetlist 2
9. Undre båge 1

DUSCHKABINENS DELAR
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Nr. Del Antal
10. Skruv M4x20 14
11. Skruv M4x10 8
12. Glashylla 1
13. Handdukshållare 1
14. Vägg vänster 1
15. Vattenintag 1
16. Skruv M4x10 20
17. Duschmunstycke 1
18/24. Duschslang 1

Nr. Del Antal
19. Touch display 1
20. Vägg höger 1
21. Duschpanel 1
22. Ångutlopp 1
23. Hållare för duschmunstycke 1
18/24. Duschslang 1
25. Vattenutlopp handdusch 1
26. Skruv M6x25 4
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Nr. Del Antal
27. Högtalare 1
28. Taklampa 2
29. Takplatta 1
30. Takdusch 1
31. Fläkt 1
32. Ozonebox 1

Nr. Del Antal
33. Vattenfall 1
34. Högtalare 1
35. Duschreglage 1
36. Temperatursond 1
37. Jet-munstycke 6
38. Bottenkar 1
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Ritning av vatteninstallationen på baksidan av duschpanelen.

RITNING VATTENINSTALLATION

Handdusch
Takdusch

Vattenutlopp

Ånga

Inlopp kallvatten

Inlopp varmvatten

Jet-munstycken
Vattenfall
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Följ monteringsguiden noga och i den följd guiden visar.

Placera bottenkaret i det hörn där duschkabinen ska stå. Väg in men vattenpass så att det står 
i våg och är stabilt. Använd de justerbara tassarna under karet.

Under karet sitter en avloppsslang av teleskopmodell. Dra ut denna och för ner i avlopps-
brunnen.

När du fått karet i våg och anslutit avloppsslangen, dra ut karet en bit från hörnet så du kom-
mer åt att jobba bakom duschkabinen.

MONTERING

1
Avlopp

Anslutning för tömning 
av vatten i ångagregat.
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Montera ihop de två frontstolparna med den undre bågen samt den övre bågen. Notera att 
den övre bågen är den som är tjockare. 

Vid montering anväder du de långa skruvarna med litet huvud, M4x55. 

Pilarna på mittstolparna skall peka uppåt.

2

Anslutning för tömning 
av vatten i ångagregat.

M4x55
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För nu in sidoglasen i spåren från sidan. Förr att hålla glaset på plats monteras 
sidostolparna på plats. Pilarna på sidostolparna ska peka uppåt.

Vid montering anväder du de korta skruvarna med litet huvud, M4x20.

OBS! Hantera glaspartierna varsamt.

3

M4x20
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Lyft upp och placera frontpartiet på bottenkaret.

4
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Montera först den vänstra väggen. Hylla samt handukshängare kan monteras före eller efter 
montering av vägg.

Passa in väggens förborrade hål med de förborrade hålen i sidostolparna.

Montering av väggen görs med de kortaste skruvarna med stort huvud, M4x10. Åtta stycken 
skruvar för den vänstra väggen och åtta stycken skruv för den högra.

5
M4x10
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Montera fast den högra väggen på samma vis som den vänstra. Montering av duschslang, 
duschhandtag osv. kan göras före eller efter montering av väggen.

Passa in väggens förborrade hål med de förborrade hålen i sidostolparna.

Montering av väggen görs med de kortaste skruvarna med stort huvud, M4x10. Åtta stycken 
skruvar för den vänstra väggen och åtta stycken skruv för den högra.

6

M4x10
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Montera nu dit hörndelen/duschpanelen. Hörndelen/duschpanelen fästes ihop med väggarna 
på baksidan/utsidan med totalt 8 skruvar, 4 på varje sida.

Passa in hörndelen/duschpanelens förborrade hål med de förborrade hålen i väggarnas 
ytterkant.

Montering av hörndelen/duschpanelen görs med de längsta skruvarna med stort huvud, 
M4x20. Fyra stycken skruvar för den vänstra väggen och fyra stycken skruv för den högra.

7

M4x20

Vy från baksidan
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Passa in väggens förborrade hål med de förborrade hålen i takplattan. Monteringen av taket 
görs med de kortaste skruvarna med stort huvud. Skruvarna skruvas i de förborrade hålen i 
väggarnas utvikta lister.

I fronten skruvas takplattan fast på baksidan av den övre bågen.

För att fästa kabinen i bottenkaret skruvas 4 st korta skruvar med stort huvud ned i de 
förborrade hålen på utsidan av väggarna.

8

M4x10

M4x10

M4x10
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Montera de övre hjulen först. Vik in hjulen i skenan passa sedan in med de förborrade hålen 
i glaset och skruva fast muttern. Innan du drar fast muttern helt, upprepa proceduren på de 
nedre hjulen. När alla hjul är på plats kan du dra åt muttrarna helt.

OBS! Hantera glaspartierna varsamt.

9
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El-anslutning är inte nödvändigt för att använda vattensystemet i duschkabinen. Om du 
däremot vill använda kontrollpanelen med funktioner som ånga, radio, fläkt, belysning och 
telefon, måste duschkabinen anslutas till jordat eluttag.

Alla elektriska anslutningar måste göras av en licensierad och lokalt behörig elektriker.

Det bör finnas elläckage-skydd på strömförsörjningen och elen ska alltid anslutas till jordat 
uttag. Strömförsörjningsapparaten ska vara installerad i enlighet med National Safety 
Standard.

Varning: När elektriska produkter används bör grundläggande försiktighetsåtgärder alltid 
följas, inklusive följande:

FARA: Risk för elektrisk stöt! Anslut endast till kretsar som skyddas av en jordfelsbrytare
(JFB). Jordfelsbrytare JFB levereras inte men skall alltid användas. Alla elektriska delar måste 
vara väl jordade, annars kan tillverkaren inte ta ansvar för eventuella förluster och skador 
som kan uppstå.

Det bör finnas krypskydd på nätaggregatet. Se till att jordledningen är säker och se till att 
eluttag och strömbrytare inte kommer nära vatten.

Om någon elkabel är skadad måste den bytas ut av en specialist. Detta för att undvika fara.

EL-ANSLUTNING
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Lämna så lite vatten- och tvålrester som möjligt i kabinen efter användning.

Använd milt flytande diskmedel och mjuk trasa för daglig rengöring. Använd inte 
rengöringsmedel med aceton eller ammoniak. Använd inte desinfektor med syra eller 
formaldehyd vid desinfektion.

Om repa uppstår på badkarets yta, använd 2000# vattenslippapper till att putsa repan och 
polera sedan. Slippapper och polermedel finns att köpa i järnhandeln.

Kalkrester kan tas bort med varm citronsyra eller vinäger på en mjuk trasa.

Regelbunden rengöring är inte nödvändig på förgyllda och silverbelagda delar.

För att undvika repor, rengör inte duschkabinen med hårda eller grova material.

RENGÖRING & UNDERHÅLL
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Av och på knapp

Starta radio

Alarmfunktion

Memorera radiokanal

Tänd och släck taklamporna

Starta ångfunktion

Ställ in radiokanal och volym

Reglera värme, MHZ, volym, timer

Starta takfläkten

Starta telefonfunktion

Ställ in tid och värme

DISPLAY
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Tryck på knappen          för att starta eller stänga av panelen. 

Tryck på knappen          för att starta eller stänga lamporna. Tryck en gång för att tända 
första lampan, tryck en gång till för att tända andra lampan. Följ samma mönster för att 
släcka lamporna.

Tryck på knappen          för att starta eller stänga takfläkten.

Tryck på knappen          för att starta radiofunktionen. Tryck på            för att ställa in 
radiofrekvens och volym. Använd knapparna           för att ställa frekvensen eller höva och 
sänka volymen. 

Tryck på knappen          för att starta alarmfunktionen.

Om du installerat telefonfunktionen, klicka på knappen          för att starta telefon.

För att starta ångfunktionen, klicka på knappen         . För att ställa in tiden du vill ha ång-
funktionen igång, klicka på        . Använd knappen         för att trycka in antal minuter 1 - 90 
minuter.

För att ställa in värmen trycker du igen på        och ställer sedan in önskad värme med         ,
25 - 60 grader.  

DISPLAYFUNKTIONER
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Ritning av blandaren och duschfunktioner.

Ställ in önskad temperatur med det undre, stora reglaget. Välj sedan på det övre reglaget var 
du vill att vattnet skall komma, tackdusch, handdusch, vattenfall mm.

BLANDARE & DUSCHFUNKTIONER
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KOPPLINGSSCHEMA
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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.

GARANTI




