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Instruction manual Shower set

Artikelnummer / Article number:

Produktnamn / Product name:

Rsknummer / Rsk number:

Version: 2020-04-20

Lunetta

475369 

828 31 13



2 (12)

SE
Läs igenom instruktionerna noga innan monteringen påbörjas, detta för att säkerställa 
en korrekt montering.

Spola rent rörledningarna noga före installationen (1). Stäng av vattnet (2). Kontrollera att 
delarna sitter fast. 

Monteringen ska utföras fackmässigt och i enlighet med Branschregler Säker 
Vatteninstallation (För mer information och exempel, besök www.säkervatten.se). Vid 
osäkerhet kontakta inköpsställe eller en auktoriserad VVS-montör.

EN
To ensure a proper installation, please read the instructions carefully before starting 
the installation.

Flush the pipelines carefully before the installation (1). Turn off the water (2). Ensure 
that all components are fixed in place.

If you are unsure about any part of the installation or have questions, please contact 
your place of purchase or an authorized plumbing company.

Före installationen / Before the installation
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Denna blandare uppfyller kraven gällande återströmning enligt SS-EN 1717 och SäVa § 
4.3.2 utan behov av kompletterande produkter eller åtgärder så länge handduschen inte 
kan nå under vattenspegeln på eventuell WC eller bidé. Når handduschen vattenspegeln på 
WC eller bidé ska extra backventiler monteras annars får blandaren inte monteras.

Produkten har testats och godkänts i enlighet med europeiska standarder: BS EN 
1111/17 av WRAS och TMV2 av institutet NSF. Rekommenderat arbetstryck 
50–1000 kPa (0,5–10 bar). Testtryck 1600 kPa (16 bar). Vattentemperatur 
min 0°C och max 90°C.

The product has been tested and approved in accordance with european standars: 
BS EN 1111/17 by WRAS and TMV2 by NSF institute. Recommended working 
pressure 50-1000 kPa (0.5–10 bar). Test pressure 1,600 kPa (16 bar). 
Water temperature min. 0°C and max. 90°C.
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Skruvinfästningar i våtzon/Fixing screws in wet zones

SE
Skruvinfästningar i våtzon ska göras i betong eller annan massiv konstruktion såsom 
träreglar, träkortlingar eller i konstruktion som är provad och godkänd för infästning, till 
exempel skivkonstruktion. Se exempel på konstruktion på www.säkervatten.se. 
Tätning av skruvhålen ska utföras med material som ska fästa mot underlaget, och vara 
vattenbeständigt, mögelresistent och åldringsbeständigt.
Rätt metod för borrning och skruvning i träregel eller godkänd skivkonstruktion (Skiss A): 
1. Borra, 2. Täta och 3. Skruva. 
Rätt metod för borrning och skruvning för massiv konstruktion (Skiss B): 
1. Borra, 2. Täta, 3. Plugga, 4. Täta och 5. Skruva

EN
Fixing screws in wet zones must be anchored in structural components such as concrete, 
studding, special structural details. Fixing screws in wet zone 1 must not be anchored 
solely in floorboards or wallboards. See drawings (A & B).
The correct method for drilling and screwing in a wooden stud (Sketch A):
1. Drill 2. Seal and 3. Screw.
The correct method for drilling and screwing in a massive construction (Sketch B):
1. Drill 2. Seal 3. Plug 4. Seal and 5. Screw.

A B
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Installationsverktyg/Tools

1. CH 30 \ CH 12-14

Rengöring / Cleaning
SE
Rengör duschen dagligen med vatten och gummiskrapa. Kalkfläckar på duschblanda-
ren kan tas bort med hög tempererad ättika (minst 50 grader celsius).

EN
Clean the shower daily with water and a scrape. Limescale stains on the thermostatic 
mixer are removed using high temperatured vinegar (at least 50 degrees celsius).

2. 6Ø

3. IMP. Z 2
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Installation/Installation

1. 
SE
Skruva på de två täckkåporna på väggfästet.

EN
Screw the two housings onto the wall mount.

150 cc

EN
Place the appropriate gaskets inside the nuts and screw the mixer onto the wall mount, 
making sure that the side indicated by the red symbol is connected to the hot water 
supply. Test the mixer connections for leaks after installation. 

2.
SE
Placera packningarna inuti termostatblandaren och skruva sedan fast blandaren 
på väggfästet. Se till så att sidan som på blandaren indikeras av en röd symbol är 
kopplad till varmvattentillförseln. Blandarens anslutningar ska täthetskontrolleras efter 
installationen. 
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Duschset Installation /Sliding Rail Installation

SE
A. Förlängning av väggfäste
B. Justerbart fäste
C. Stång
D. Handduschfäste
E. Tvålhylla
F. Fixerat fäste 
G. Infästningsdelar
H. Duschslang 150 cm
I. Handdusch
J. Packningar

B

C

D

E

F 

EN
A. Shimming
B. Adjustable support
C. Rod
D. Sliding central
E. Soap holder
F. Fixed support 
G. Fixing Kit
H. Flexible hose 150 cm
I. Handshower
J. Gaskets

A 

G 

I H J 
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SE
Det övre Väggfästet (B) är justerbart, det maximala avståndet mellan stöden får inte överstiga 66 cm.

1. Lyft av locken från väggfästena (B)&(F). Använd ett vattenpass och ett måttband för att markera vart 
väggfästena ska fixeras. 

2. Borra hålen med ett 6 mm borr. Se korrekt tillvägagångssätt för håltagning, tätning och infästning på 
sidan 4. Fäst det justerbara stödet (B) på väggen, och placera vid behov förlängningen av väggfäste (A) 
mellan väggen och det justerbara väggfästet för att kompensera för nivåskillnader som plattorna kan 
orsaka. 

3. Montera handduschfästet (D) och tvålhyllan (E) i stången (C). 

4. Trä in stången i stödet (B) med hålet i botten och placera in i det fasta väggfästet (F), fixera det sedan 
i väggen med skruv och bricka. Sätt tillbaka locken på väggfästena. 

5. Placera en packning (J) i varje ände av slangen (H) och skruva sedan fast slangen i handdusch (I) och 
duschblandare. 

EN
The upper support (B) is adjustable, the maximum distance between the supports must not exceed 66 cm.

1. Remove the lids from the supports (B)&(F). Use a spirit level and tape measure to mark the locations 
where the supports will be fixed.

2. Drill the holes with a drill bit 6. Attach the adjustable support (B) to the wall and if needed, put the 
thickness (A) between the wall and the support to compensate for any difference in level given by the 
tiles.

3. Assemble the rod (C) with the sliding central (D) and the soap tray (E).

4. Insert the rail in the support (B) keeping the hole at the bottom and insert the fixed support (F), then 
fix it to the wall with screw and washer.

5. Place one gasket (J) in each end of the hose (H) and connect the hose to the handshower (I) and a 
shower mixer

Installation/Installation
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Anteckningar Notes 
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Arredo AB

Godsvägen 9

231 62 Trelleborg

+46 410 472 00

www.arredo.se

info@arredo.se

SE
Om du är osäker på någon del av installationen eller har frågor kontakta ditt inköpsställe 
eller ett auktoriserat VVS-företag.

Monteringsanvisning Duschsystem

Instruction manual Shower set

EN
If you are unsure of any part of the installation, or if you got further questions. Please 
contact your retailer or an authorized plumber.

Kontaktinformation / Contact information


