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1 Introduktion
Tack för att ni valde VEGAkabinen.
Denna instruktion ska finnas tillgänglig för be-
rörda personer och ska alltid följa med produk-
ten om den övergår till annan installationsplats 
eller bostads-ägare.
Endast behöriga personer får använda dusch-
kabinen! Behörighet innebär skyldighet att ta 
del av instruktionerna enligt punkt 2,3,4,5 och 6 
samt att följa dem. 
Det är mycket viktigt att ni läser och förstår in-
struktionerna innan ni använder kabinen.
Korrekt användning, inspektioner och underhåll 
är avgörande för effektiv och säker användning.

Använd en auktoriserad VVS-installatör för en 
fackmässig och säker installation.

2 Säker användning
För att bäst utnyttja VEGAkabinen samt att före- 
bygga och undvika skador är det viktigt att ni 
noggrant läser igenom instruktionen och använ-
der den på rätt sätt.

•  Använd duschkabinen endast till det den är  
avsedd för

• Handhavandet måste ske på ett sådant sätt att 
risk för skador och egendom inte uppstår

• Tänk på att du som användare har ansvar för 
att ingen kommer till skada

• Duschkabinen måste vara i fullgott skick. Den 
bör inte användas om skador eller fel upp-
kommit som påverkar funktionssäkerheten. 
Inte heller om duschkabinen har repararerats, 
ändrats eller justerats utan Trygganpassnings 
tillstånd eller godkännande

3 Rengöring av kabinen
Duschkabinen rengörs efter användning med 
ljummet vatten och ett ej repande rengörings-
medel.  
Använd Wettextrasa eller liknande.  
Efter rengöring ska ytorna torkas torra för att 
undvika kalkavlagringar.  
För att få bort eventuella kalkavlagringar an-
vänds kalklösande rengöringsmedel avsett för 
badrum, följ tillverkarens anvisningar. Missfärg-
ningar tas lättast bort med citron- eller vinsyra.  
Skölj noga med rent vatten efter rengöring. 
Repande rengöringsmedel eller repande verktyg 
får inte användas. Duschblandare och anslut-
ningar rengörs och vårdas enligt tillverkarens 
instruktioner.

4 Rengöring av duschdraperiet
Draperiet rengörs enklast i tvättmaskin. Ta loss drape-
riet från upphängningskrokarna och de magnetskenor 
som hänger i draperiskenan. Låt magnetskena hänga 
kvar. Ta ur stödskenorna som ligger i fickorna på dra-
periets sidor. Tvätta draperiet i 40 gradigt vatten så att 
tvålrester löses upp och sköljs ur draperiet.
Om draperiet inte blir rent, tvätta det på nytt, nu med 
tvättmedel. Häng tillbaka draperiet i krokarna och låt 
det torka. När draperiet är helt torrt så skjut tillbaka 
stödskenorna i draperiets kanaler. Tryck sedan in dra-
periet i de hängande magnetskenorna. Se till att tyget 
inte vrider sig. Börja uppifrån och arbeta dig nedåt.

5 Underhåll
Duschkabinen är vid normal användning underhållsfri. 
Ur säkerhetssynpunkt bör dock vissa komponenter kon-
trolleras årligen. Inspektioner, service och reparationer 
ska utföras av behörig personal.

• Kontrollera att alla väggar är intakta och hela
• Kontrollera att karet är intakt
• Kontrollera att alla skruvar är åtdragna

6 Installation och service
Kall- och varmvatten ska anslutas till duschkabinen med 
slangar som är testade och godkända för ändamålet. 
Anslutningen ska föregås av avstängningsventiler, t ex 
ballofixer, för att vid senare tillfälle underlätta vid even-
tuell service, reparation eller förflyttning. Avstängnings-
ventilerna ska vara placerade enligt gällande normer. 
Fogar på tappvattenledningar ska placeras i rum med 
vattentätt golv eller i särskilda inbyggnader eler i kopp-
lingsskåp. Försäkringsbolagen kräver normalt också att 
duschutrymme ska vara utrustat med golvbrunn. 

För att duschkabinen ska uppnå maximal täthet, ska det 
vid montering tätas med våtrumssilikon mellan väg-
garna och mellan väggar och kar.

Instruktion till användaren

Efter installation skall användaren instrueras noga om 
hur duschkabinen och dess ingående komponenter 
fungerar. Även visas var avstängningsventiler är place-
rade och förklaring om hur de fungerar.

Tvättas i 
40 grader

Klormedel
får ej användas

Svalt strykjärn Endast kemtvätt med
perkloreten
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Delar för 
montering
Kontrollera att antalet stämmer, 
kontrollera även medföljande pack-
lista. 
Om något saknas, kontakta 
Trygganpassning

A 1 st borr (3,2 mm) används till  
 förborrning. 6 st hål totalt

B 4 st bultar M8 x 50 för 
 karhöjning

C 25 st skruv med borrspets, 
 bottenbrickor och täcklock. 
 PZ 2 bits används

D 12 st krokar till draperi. 
 Kontrollera hur många som 
 behövs till ert draperi

E Täckhatt, handtag
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Montering
1 För att underlätta montering av 

avloppet, vänd karet upp och 
ner.

2 Anpassa avloppsröret till den 
befintliga golvbrunnen. Grada 
av kanterna på avloppsröret 
innan anslutning till brunn och 
 ändavslut. Använd glidmedel vid 
montage av avloppsdelar.

3 Vänd karet. Justera fötterna på 
karet tills det står vågrätt åt alla 
håll. Använd vattenpass. 
OBS! Ställ vattenpasset ovanpå 
L-listen på karet. 
Om justeringsmånen är för liten 
använd de medföljande M8 bul-
tarna.

4 Finjustera avloppsröret mot den 
befintliga golvbrunnen. Skruva 
åt skruvarna som håller avlopps-
brunnen.
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5 Ställ väggen på plats enligt bild. 
Observera hur profilerna ska gå i 
varandra. Se bild 5:1

6 Använd A för att förborra i 
hålen i L-profilen. Se bild.

7 Fäst sedan väggen med 2 st C 
där hålen är borrade.

8 Montera duschstång och 
 blandare i de förborrade 
 hålen i nästa vägg innan 
 montering.
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5. Ställ väggen på plats enligt bild. Observera hur profilerna ska gå i varan-
dra. Se bild längst ner till höger.
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6. Använd A för att förborra i hålen i L-profilen. Se bild.

7. Fäst sedan väggen med 2 st C där hålen är borrade.

A&C

A&C

8. Montera duschstång och blandare i de förborrade hålen i nästa vägg innan 
montering. 

5:1
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9 För i väggen enligt bild
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9. För i väggen enligt bild.
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10 För in profilen med magnet- 
listen in i hörnprofilen. Kontrol-
lera att gummilisten på karet 
hamnar till vänster i profilen. 
Se bild.

11 Använd borr A för att förborra 
Fäst sedan med 2 st C
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10. För in profilen med magnetslisten in i hörnprofilen. Kontrollera att gummi- 
listen på karet hamnar till vänster om profilen. Se bild.

11. Använd A för att förborra. Fäst sedan med 2 st C

A&C

A&C
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12 Skruva fast handtaget på den 
sista väggen

13 Montera sedan väggen på 
 samma sätt som föregående 
vägg
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12. Skruva fast handtaget på den sista väggen. 

13. Montera sedan väggen på samma sätt som föregående vägg.

A&C

A&C
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14 För in draperikrokarna i den 
överliggande profilen enligt bild. 
OBS! kontrollera hur många hål 
det finns i draperiet, använd 
 sedan samma antal krokar

15 Använd A för att förborra. 
Fäst sedan med 2 st C.

16 Sätt dit stödvinklarna i hörnen 
och fäst med 4 st C.
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14. För in draperikrokarna i den överliggande profilen enligt bild. OBS! kon-
trollera hur många hål det finns i draperiet, använd sedan samma antal 
krokar. 

15. Använd A för att förborra. Fäst sedan med 2 st C.

16. Sätt dit stödvinklarna i hörnen och fäst med 4 st C. 

A&C
A&C

CC
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17 Sätt i C i samtliga resterande  
 förborrade hål

18 1. Skjut i den svarta plastlisten i  
 fickan på draperiet

 2. Tryck på magnetlisten på  
 plastlisten för att låsa denna

 3. Sätt fast draperiet mot 
 magnetlisten

 4. Upprepa momenten på andra  
 sidan av draperiet

 5. Häng upp draperiet

1

2

3
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Packlista kabin, 1 400 x 700 mm

Kolli 1 1950x1450x110 mm Eventuell höjningssats
  Bakvägg
  Handtag

Kolli 2 1950x750x110 mm 2 st sidoväggar
  Magnetlister
  Lattepinnar till duschdraperiet
  Aluprofiler med magnetlister

Kolli 3 1450x750x100 mm Duschkar

Kolli 4 1400x290x260 mm Duschslang
  Duschmunstycke
  Duschkorg
  Duschdraperi för VEGA duschkabin
  45 graders vinklar
  Stödhandtag siodvägg
  Stödhandtag duschstång
  Draperiskena
  Monteringsanvisning
  Avloppsrör
  Skruvsats 1 st borr
    4 st 50 mm M8 för förhöjningsfötter
    20 st skruv med borrspets, bottenbrickor, täcklock
    12 st draperikrokar
    6 st täckhattar för muttrar

Eventuella tillval
Blandare Hans Grohe eller FMM 9000
Blandarfästen x 2 st
Anslutningsslangar x 2 st
Avloppsövergång till runt rör
Duschdraperi till förhöjd bakvägg
Lattepinnar till förhöjd bakvägg
Magnetlist till förhöjd bakvägg

Tillval
Kolli 5  Ramp Kil  850x450x100 mm

Kolli 6  Vilplan  850x850x100 mm  
   

RSK-nummer  7341141


