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Generellt
Takduscharnas blandare ska monteras i typgodkänt blandarfäste med samma c/c mått
(150 eller 160 mm) som aktuell blandare. Blandarfäste ingår ej i leverans av duschsystemet.

Innehållsförteckning
TVM 7200 Edition 2 och TVM 7300

Sid. 2

Les 8200 och 8300

Sid. 3

TVM 300

Sid. 4

TVM 2200

Sid. 5

Xcol 000-150 och Xcol 022-150

Sid. 6

Sk 5200 och Rt 5200

Sid. 7

utgåva Tdusch 16-01-01
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TVM 7200 Edition 2 och TVM 7300
Finns i utföranden med blandare med c/c 150 eller c/c 160 mm.
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Takduschsil (S)

Takduschsil (E)

Takduschsil (N)

Takduschsil (F)

Duschsilen (3) skruvas
fast på duschröret (1).
Tätning med packning (2).

1
2
3

Duschsilen (3) skruvas
fast på duschröret (1).
Tätning med packning (2).

Duschsilen (3) skruvas
fast på duschröret (1).
Tätning med packning (2).
Duschsilen (3) skruvas
fast på duschröret (1).
Tätning med packning (2).

Väggfäste (S)

7

6

8

4

Övre duschröret (4) skjuts in i fästet till önskad höjd mellan 860 och 1335 mm från blandaren och låses fast med
åtdragning av låsmuttern (5). Fästets väggdel (6) skruvas fast mot vägg rakt ovanför blandarens centrum med
skruv och plugg (7 + 8). Fästets styrdel (9) skjuts in i väggdelen så långt att röret löper parallellt med väggen
och fixeras i detta läge med låsskruven (10). Vid sammansättning/justering av det övre och det undre duschröret
till önskat höjdläge ska montering ske efter det att materialet uppnått rumstemperatur.

5

Väggfäste (E)

Övre duschröret (4) skjuts in i fästet till önskad höjd mellan 860 och 1335 mm från blandaren och låses fast med
åtdragning av låsmuttern (5). Fästets väggdel (6) skruvas fast mot vägg rakt ovanför blandarens centrum med
skruv och plugg (7 + 8). Fästets styrdel (9) skjuts in i väggdelen så långt att röret löper parallellt med väggen
och fixeras i detta läge med låsskruven (10). Vid sammansättning/justering av det övre och det undre duschröret
till önskat höjdläge ska montering ske efter det att materialet uppnått rumstemperatur.

10

Väggfäste (N)

9

Övre duschröret (4) skjuts in i fästet till önskad höjd mellan 860 och 1335 mm från blandaren och låses fast med
åtdragning av låsmuttern (5). Fästets väggdel (6) skruvas fast mot vägg rakt ovanför blandarens centrum med
skruv och plugg (7 + 8). Fästets styrdel (9) skjuts in i väggdelen så långt att röret löper parallellt med väggen
och fixeras i detta läge med låsskruven (10). Vid sammansättning/justering av det övre och det undre duschröret
till önskat höjdläge ska montering ske efter det att materialet uppnått rumstemperatur.

Väggfäste (F)

11
14
12

13

Övre duschröret (4) skjuts in i fästet till önskad höjd mellan 860 och 1335 mm från blandaren och låses fast med
åtdragning av låsmuttern (5). Fästets väggdel (6) skruvas fast mot vägg rakt ovanför blandarens centrum med
skruv och plugg (7 + 8). Fästets styrdel (9) skjuts in i väggdelen så långt att röret löper parallellt med väggen
och fixeras i detta läge med låsskruven (10). Vid sammansättning/justering av det övre och det undre duschröret
till önskat höjdläge ska montering ske efter det att materialet uppnått rumstemperatur.

Handduschfäste (S)

Fästet (11) monteras på duschröret (12), justeras till önskat höjdläge och fixeras med låsskruven
(13). Fästets handduschhållare vrids till önskat vinkelläge och fixeras med låsskruven (14).

Handduschfäste (E)

Fästet (11) monteras på duschröret (12), justeras till önskat höjdläge och fixeras med låsskruven
(13). Fästets handduschhållare vrids till önskat vinkelläge och fixeras med låsskruven (14).

Handduschfäste (N)

Fästet (11) monteras på duschröret (12), justeras till önskat höjdläge och fixeras med låsskruven
(13). Fästets handduschhållare vrids till önskat vinkelläge och fixeras med låsskruven (14).

Handduschfäste (F)

15
17

18

16

Fästet (11) monteras på duschröret (12), justeras till önskat höjdläge och fixeras med låsskruven
(13). Fästets handduschhållare vrids till önskat vinkelläge och fixeras med låsskruven (14).

Montering på blandare (S)

Duschröret (15) skruvas fast på blandaren (16) med löpande mutter (17). Tätning med packning (18).
Handduschslangen (19) skruvas fast på blandaren med löpande mutter (20). Tätning med packning (21).

Montering på blandare (E)

20

21
19

Duschröret (15) skruvas fast på blandaren (16) med löpande mutter (17). Tätning med packning (18).
Handduschslangen (19) skruvas fast på blandaren med löpande mutter (20). Tätning med packning (21).

Montering på blandare (N)

Duschröret (15) skruvas fast på blandaren (16) med löpande mutter (17). Tätning med packning (18).
Handduschslangen (19) skruvas fast på blandaren med löpande mutter (20). Tätning med packning (21).

Montering på blandare (F)

Duschröret (15) skruvas fast på blandaren (16) med löpande mutter (17). Tätning med packning (18).
Handduschslangen (19) skruvas fast på blandaren med löpande mutter (20). Tätning med packning (21).
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Les 8200 och 8300
Finns i utföranden med blandare med c/c 150 eller c/c 160 mm.
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1
2
3

Takduschsil (S)

Takduschsil (E)

Takduschsil (N)

Takduschsil (F)

Duschsilen (3) skruvas
fast på duschröret (1).
Tätning med packning (2).
Duschsilen (3) skruvas
fast på duschröret (1).
Tätning med packning (2).

Duschsilen (3) skruvas
fast på duschröret (1).
Tätning med packning (2).
Duschsilen (3) skruvas
fast på duschröret (1).
Tätning med packning (2).

Väggfäste (S)

4

Fästets väggdel (5) Skruvas fast mot vägg rakt ovanför blandarens centrum med skruv och plugg (4+7). Duschrörsklamman (10) träs på över duschröret (9) och skjuts in över väggdelens styrpinne (6) så långt att duschröret
ligger parallellt med väggen. Klamman fixeras i detta läge med låsskruven (8). När duschröret är monterat på
blandaren dras de fyra skruvarna (11) på duschrörsklammans baksida åt tills ett stabilt montage uppnås.

6

Väggfäste (E)

5

7

Fästets väggdel (5) Skruvas fast mot vägg rakt ovanför blandarens centrum med skruv och plugg (4+7). Duschrörsklamman (10) träs på över duschröret (9) och skjuts in över väggdelens styrpinne (6) så långt att duschröret
ligger parallellt med väggen. Klamman fixeras i detta läge med låsskruven (8). När duschröret är monterat på
blandaren dras de fyra skruvarna (11) på duschrörsklammans baksida åt tills ett stabilt montage uppnås.

9
10

8

Väggfäste (N)

Fästets väggdel (5) Skruvas fast mot vägg rakt ovanför blandarens centrum med skruv och plugg (4+7). Duschrörsklamman (10) träs på över duschröret (9) och skjuts in över väggdelens styrpinne (6) så långt att duschröret
ligger parallellt med väggen. Klamman fixeras i detta läge med låsskruven (8). När duschröret är monterat på
blandaren dras de fyra skruvarna (11) på duschrörsklammans baksida åt tills ett stabilt montage uppnås.

x4 11

Väggfäste (F)

Fästets väggdel (5) Skruvas fast mot vägg rakt ovanför blandarens centrum med skruv och plugg (4+7). Duschrörsklamman (10) träs på över duschröret (9) och skjuts in över väggdelens styrpinne (6) så långt att duschröret
ligger parallellt med väggen. Klamman fixeras i detta läge med låsskruven (8). När duschröret är monterat på
blandaren dras de fyra skruvarna (11) på duschrörsklammans baksida åt tills ett stabilt montage uppnås.

Handduschfäste (S)

12

Fästet (13) monteras på duschröret (12) och fixeras i önskat höjdläge med de fyra låsskruvarna (14). Fästets
handduschhållare (15) sätts på plats i hållaren (13), vrids till önskat vinkelläge och fixeras med låsskruven (16).

15

Handduschfäste (E)

13

Fästet (13) monteras på duschröret (12) och fixeras i önskat höjdläge med de fyra låsskruvarna (14). Fästets
handduschhållare (15) sätts på plats i hållaren (13), vrids till önskat vinkelläge och fixeras med låsskruven (16).

Handduschfäste (N)

x4 14

Fästet (13) monteras på duschröret (12) och fixeras i önskat höjdläge med de fyra låsskruvarna (14). Fästets
handduschhållare (15) sätts på plats i hållaren (13), vrids till önskat vinkelläge och fixeras med låsskruven (16).

16

Handduschfäste (F)

Fästet (13) monteras på duschröret (12) och fixeras i önskat höjdläge med de fyra låsskruvarna (14). Fästets
handduschhållare (15) sätts på plats i hållaren (13), vrids till önskat vinkelläge och fixeras med låsskruven (16).

Montering på blandare (S)

Täckbrickan (20) med styrpinnarna trycks in i duschröret (17). Duschröret med täckbrickan trycks på
över blandarens tätningsnippel (21) och fixeras mot pluggarna med de två låsskruvarna (18). OBS att
låsskruvarna (18) ska skuvas fast mot duschröret innan tätningsnipplarna (19) skruvas på plats.

18

Montering på blandare (E)

19

17
21

20

!

Täckbrickan (20) med styrpinnarna trycks in i duschröret (17). Duschröret med täckbrickan trycks på
över blandarens tätningsnippel (21) och fixeras mot pluggarna med de två låsskruvarna (18). OBS att
låsskruvarna (18) ska skuvas fast mot duschröret innan tätningsnipplarna (19) skruvas på plats.

Montering på blandare (N)

Täckbrickan (20) med styrpinnarna trycks in i duschröret (17). Duschröret med täckbrickan trycks på
över blandarens tätningsnippel (21) och fixeras mot pluggarna med de två låsskruvarna (18). OBS att
låsskruvarna (18) ska skuvas fast mot duschröret innan tätningsnipplarna (19) skruvas på plats.

Montering på blandare (E)

Täckbrickan (20) med styrpinnarna trycks in i duschröret (17). Duschröret med täckbrickan trycks på
över blandarens tätningsnippel (21) och fixeras mot pluggarna med de två låsskruvarna (18). OBS att
låsskruvarna (18) ska skuvas fast mot duschröret innan tätningsnipplarna (19) skruvas på plats.
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TVM 300
Finns i utföranden med blandare med c/c 150 eller c/c 160 mm.
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4

5

6

Takduschsil (E)

Takduschsil (N)

Takduschsil (F)

Duschsilen (3) skruvas
fast på duschröret (1).
Tätning med packning (2).

1

7

Takduschsil (S)

2

3

Duschsilen (3) skruvas
fast på duschröret (1).
Tätning med packning (2).

Duschsilen (3) skruvas
fast på duschröret (1).
Tätning med packning (2).
Duschsilen (3) skruvas
fast på duschröret (1).
Tätning med packning (2).

Väggfäste (S)

Fästets väggdel (4) skruvas fast mot väggen rakt ovanför blandarens centrum med skruv och plugg (5).
Fästets duschrörsdel (6) skjuts på över väggrörsdelen (4) och fixeras med låsskruven (7) i läge där
duschröret löper parallellt med väggen.

Väggfäste (E)

Fästets väggdel (4) skruvas fast mot väggen rakt ovanför blandarens centrum med skruv och plugg (5).
Fästets duschrörsdel (6) skjuts på över väggrörsdelen (4) och fixeras med låsskruven (7) i läge där
duschröret löper parallellt med väggen.

Väggfäste (N)

Fästets väggdel (4) skruvas fast mot väggen rakt ovanför blandarens centrum med skruv och plugg (5).
Fästets duschrörsdel (6) skjuts på över väggrörsdelen (4) och fixeras med låsskruven (7) i läge där
duschröret löper parallellt med väggen.

Väggfäste (F)

8

9

Fästets väggdel (4) skruvas fast mot väggen rakt ovanför blandarens centrum med skruv och plugg (5).
Fästets duschrörsdel (6) skjuts på över väggrörsdelen (4) och fixeras med låsskruven (7) i läge där
duschröret löper parallellt med väggen.

10

Handduschhållare (S)

11

Hållarens väggdel (8) skruvas fast mot väggen med skruv och plugg (9). Hållarens styrdel (10) skjuts in
i väggdelen och fixeras i önskat vinkelläge (11).

Handduschhållare (E)

Hållarens väggdel (8) skruvas fast mot väggen med skruv och plugg (9). Hållarens styrdel (10) skjuts in
i väggdelen och fixeras i önskat vinkelläge (11).

Handduschhållare (N)

Hållarens väggdel (8) skruvas fast mot väggen med skruv och plugg (9). Hållarens styrdel (10) skjuts in
i väggdelen och fixeras i önskat vinkelläge (11).

Handduschhållare (F)

Hållarens väggdel (8) skruvas fast mot väggen med skruv och plugg (9). Hållarens styrdel (10) skjuts in
i väggdelen och fixeras i önskat vinkelläge (11).

12
13
14

Montering på blandare (S)

Duschröret (12) skruvas fast på blandaren (15) med löpande mutter (13). Tätning med packning (14).
Handduschslangen (18) skruvas fast på blandaren med löpande mutter (17). Tätning med packning (16).

Montering på blandare (E)

Duschröret (12) skruvas fast på blandaren (15) med löpande mutter (13). Tätning med packning (14).
Handduschslangen (18) skruvas fast på blandaren med löpande mutter (17). Tätning med packning (16).

15

Montering på blandare (N)

Duschröret (12) skruvas fast på blandaren (15) med löpande mutter (13). Tätning med packning (14).
Handduschslangen (18) skruvas fast på blandaren med löpande mutter (17). Tätning med packning (16).

16
17

Montering på blandare (F)

Duschröret (12) skruvas fast på blandaren (15) med löpande mutter (13). Tätning med packning (14).
Handduschslangen (18) skruvas fast på blandaren med löpande mutter (17). Tätning med packning (16).

18
utgåva Tdusch 16-01-01
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TVM 2200
Finns i utföranden med blandare med c/c 150 eller c/c 160 mm.
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Takduschsil (S)

Takduschsil (E)

Takduschsil (N)

Takduschsil (F)

Duschsilen (3) skruvas
fast på duschröret (1).
Tätning med packning (2).

1
2

Duschsilen (3) skruvas
fast på duschröret (1).
Tätning med packning (2).

3

Duschsilen (3) skruvas
fast på duschröret (1).
Tätning med packning (2).
Duschsilen (3) skruvas
fast på duschröret (1).
Tätning med packning (2).

Väggfäste (S)

Övre duschröret (4) skjuts in i fästet till önskat höjd mellan 1170 och 1200 mm från blandaren och låses
fast med åtdragning av låsmuttern (5). Fästets väggdel (7) skruvas fast mot vägg rakt ovanför blandarens
centrum med plugg och skruv (6 + 8). Fästets styrdel (9) skjuts in i väggdelen och låses i läge där röret
löper parallellt utefter väggen med låsskruven (10). Vid sammansättning/justering av det övre och det
undre duschröret till önskat höjdläge ska montering ske efter det att materialet uppnått rumstemperatur.

Väggfäste (E)

6

7

Övre duschröret (4) skjuts in i fästet till önskat höjd mellan 1170 och 1200 mm från blandaren och låses
fast med åtdragning av låsmuttern (5). Fästets väggdel (7) skruvas fast mot vägg rakt ovanför blandarens
centrum med plugg och skruv (6 + 8). Fästets styrdel (9) skjuts in i väggdelen och låses i läge där röret
löper parallellt utefter väggen med låsskruven (10). Vid sammansättning/justering av det övre och det
undre duschröret till önskat höjdläge ska montering ske efter det att materialet uppnått rumstemperatur.

4

8

5

Väggfäste (N)

Övre duschröret (4) skjuts in i fästet till önskat höjd mellan 1170 och 1200 mm från blandaren och låses
fast med åtdragning av låsmuttern (5). Fästets väggdel (7) skruvas fast mot vägg rakt ovanför blandarens
centrum med plugg och skruv (6 + 8). Fästets styrdel (9) skjuts in i väggdelen och låses i läge där röret
löper parallellt utefter väggen med låsskruven (10). Vid sammansättning/justering av det övre och det
undre duschröret till önskat höjdläge ska montering ske efter det att materialet uppnått rumstemperatur.

9

10

Väggfäste (F)

14

11

Övre duschröret (4) skjuts in i fästet till önskat höjd mellan 1170 och 1200 mm från blandaren och låses
fast med åtdragning av låsmuttern (5). Fästets väggdel (7) skruvas fast mot vägg rakt ovanför blandarens
centrum med plugg och skruv (6 + 8). Fästets styrdel (9) skjuts in i väggdelen och låses i läge där röret
löper parallellt utefter väggen med låsskruven (10). Vid sammansättning/justering av det övre och det
undre duschröret till önskat höjdläge ska montering ske efter det att materialet uppnått rumstemperatur.

Handduschfäste (S)

Fästet (11) monteras på duschröret (12), justeras till önskat höjdläge och fixeras med låsskruven (13).
Fästets handduschhållare vrids till önskat vinkelläge och fixeras med låsskruven (14).

12
13

Handduschfäste (E)

Fästet (11) monteras på duschröret (12), justeras till önskat höjdläge och fixeras med låsskruven (13).
Fästets handduschhållare vrids till önskat vinkelläge och fixeras med låsskruven (14).

Handduschfäste (N)

Fästet (11) monteras på duschröret (12), justeras till önskat höjdläge och fixeras med låsskruven (13).
Fästets handduschhållare vrids till önskat vinkelläge och fixeras med låsskruven (14).

Handduschfäste (F)

Fästet (11) monteras på duschröret (12), justeras till önskat höjdläge och fixeras med låsskruven (13).
Fästets handduschhållare vrids till önskat vinkelläge och fixeras med låsskruven (14).

19

20

Omkopplare för takdusch/handdusch (S)

15

Omkopplaren (15) skruvas fast på blandaren (16) med löpande muttern (17). Tätning med packning
(18). Handduschslangen skruvas fast med löpande muttern (19). Tätning med packning (20).

Omkopplare för takdusch/handdusch (E)

17
18

Omkopplaren (15) skruvas fast på blandaren (16) med löpande muttern (17). Tätning med packning
(18). Handduschslangen skruvas fast med löpande muttern (19). Tätning med packning (20).

Omkopplare för takdusch/handdusch (N)

Omkopplaren (15) skruvas fast på blandaren (16) med löpande muttern (17). Tätning med packning
(18). Handduschslangen skruvas fast med löpande muttern (19). Tätning med packning (20).

Omkopplare för takdusch/handdusch (F)

16

Omkopplaren (15) skruvas fast på blandaren (16) med löpande muttern (17). Tätning med packning
(18). Handduschslangen skruvas fast med löpande muttern (19). Tätning med packning (20).
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Xcol 000-150 och Xcol 022-150
Finns endast i utförande med blandare c/c 150 mm.
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1

Takduschsil (S)

Takduschsil (E)

Takduschsil (N)

Takduschsil (F)

Duschsilen (3) skruvas
fast på duschröret (1).
Tätning med packning (2).

2
3

Duschsilen (3) skruvas
fast på duschröret (1).
Tätning med packning (2).

Duschsilen (3) skruvas
fast på duschröret (1).
Tätning med packning (2).
Duschsilen (3) skruvas
fast på duschröret (1).
Tätning med packning (2).

Väggfäste (S)

6

4

7

7

5

9

10
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8

Övre duschröret (4) skjuts in i fästet till önskad höjd mellan 1000 och 1300 mm från blandaren och
låses fast med åtdragning av låsmuttern (5). Fästets väggdel (6) skruvas fast mot vägg rakt ovanför
blandarens centrum med skruv och plugg (7). Fästets styrdel (8) skjuts in i väggdelen och låses i läge
där röret löper parallellt utefter väggen med låsskruven (9). Handduschen sätts på plats i hållaren (10)
och fixeras i önskat vinkelläge med låsskruven (11). Vid sammansättning/justering av det övre och det
undre duschröret till önskat höjdläge ska montering ske efter det att materialet uppnått rumstemperatur.

Väggfäste (E)

Övre duschröret (4) skjuts in i fästet till önskad höjd mellan 1000 och 1300 mm från blandaren och
låses fast med åtdragning av låsmuttern (5). Fästets väggdel (6) skruvas fast mot vägg rakt ovanför
blandarens centrum med skruv och plugg (7). Fästets styrdel (8) skjuts in i väggdelen och låses i läge
där röret löper parallellt utefter väggen med låsskruven (9). Handduschen sätts på plats i hållaren (10)
och fixeras i önskat vinkelläge med låsskruven (11). Vid sammansättning/justering av det övre och det
undre duschröret till önskat höjdläge ska montering ske efter det att materialet uppnått rumstemperatur.

Väggfäste (N)

Övre duschröret (4) skjuts in i fästet till önskad höjd mellan 1000 och 1300 mm från blandaren och
låses fast med åtdragning av låsmuttern (5). Fästets väggdel (6) skruvas fast mot vägg rakt ovanför
blandarens centrum med skruv och plugg (7). Fästets styrdel (8) skjuts in i väggdelen och låses i läge
där röret löper parallellt utefter väggen med låsskruven (9). Handduschen sätts på plats i hållaren (10)
och fixeras i önskat vinkelläge med låsskruven (11). Vid sammansättning/justering av det övre och det
undre duschröret till önskat höjdläge ska montering ske efter det att materialet uppnått rumstemperatur.

Väggfäste (F)

Övre duschröret (4) skjuts in i fästet till önskad höjd mellan 1000 och 1300 mm från blandaren och
låses fast med åtdragning av låsmuttern (5). Fästets väggdel (6) skruvas fast mot vägg rakt ovanför
blandarens centrum med skruv och plugg (7). Fästets styrdel (8) skjuts in i väggdelen och låses i läge
där röret löper parallellt utefter väggen med låsskruven (9). Handduschen sätts på plats i hållaren (10)
och fixeras i önskat vinkelläge med låsskruven (11). Vid sammansättning/justering av det övre och det
undre duschröret till önskat höjdläge ska montering ske efter det att materialet uppnått rumstemperatur.

16

17

Omkopplare för takdusch/handdusch (S)

12

Omkopplaren (12) skruvas fast på blandaren (13) med löpande muttern (14). Tätning med packning (15).
Handduschslangen skruvas fast med löpande muttern (16). Tätning med packning (17).

Omkopplare för takdusch/handdusch (E)

14
15
13

Omkopplaren (12) skruvas fast på blandaren (13) med löpande muttern (14). Tätning med packning (15).
Handduschslangen skruvas fast med löpande muttern (16). Tätning med packning (17).

Omkopplare för takdusch/handdusch (N)

Omkopplaren (12) skruvas fast på blandaren (13) med löpande muttern (14). Tätning med packning (15).
Handduschslangen skruvas fast med löpande muttern (16). Tätning med packning (17).

Omkopplare för takdusch/handdusch (F)

Omkopplaren (12) skruvas fast på blandaren (13) med löpande muttern (14). Tätning med packning (15).
Handduschslangen skruvas fast med löpande muttern (16). Tätning med packning (17).
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Sk 5200 och Rt 5200
Finns i utföranden med blandare med c/c 150 eller c/c 160 mm.
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Takduschsil (S)

Takduschsil (E)

Takduschsil (N)

Takduschsil (F)

Duschsilen (3) skruvas
fast på duschröret (1).
Tätning med packning (2).

1
2
3

Duschsilen (3) skruvas
fast på duschröret (1).
Tätning med packning (2).

Duschsilen (3) skruvas
fast på duschröret (1).
Tätning med packning (2).
Duschsilen (3) skruvas
fast på duschröret (1).
Tätning med packning (2).

Väggfäste (S)

5

Väggfästets väggdel (4) skruvas fast mot vägg rakt ovanför blandarens centrum med skruv och plugg (5).
Duschröret (6) sätts på plats i hållaren (7) och justerskruven (8) dras åt tills duschröret inte glappar i hållaren (7)
men inte hårdare än att hållaren kan flyttas i höjdled. Justerskruven (8) skruvas in eller ut med hjälp av sexkantnyckeln
som sätts in i skruvens hål och vrids. Hållaren sätts på plats över fästets väggdel (4). När duschröret skruvats fast på
blandaren justeras hållarens läge så att duschröret löper parallellt med väggen och fixeras med de två skruvarna (9).
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Väggfäste (E)

9

Väggfästets väggdel (4) skruvas fast mot vägg rakt ovanför blandarens centrum med skruv och plugg (5).
Duschröret (6) sätts på plats i hållaren (7) och justerskruven (8) dras åt tills duschröret inte glappar i hållaren (7)
men inte hårdare än att hållaren kan flyttas i höjdled. Justerskruven (8) skruvas in eller ut med hjälp av sexkantnyckeln
som sätts in i skruvens hål och vrids. Hållaren sätts på plats över fästets väggdel (4). När duschröret skruvats fast på
blandaren justeras hållarens läge så att duschröret löper parallellt med väggen och fixeras med de två skruvarna (9).

7

Väggfäste (N)

10

12

Väggfästets väggdel (4) skruvas fast mot vägg rakt ovanför blandarens centrum med skruv och plugg (5).
Duschröret (6) sätts på plats i hållaren (7) och justerskruven (8) dras åt tills duschröret inte glappar i hållaren (7)
men inte hårdare än att hållaren kan flyttas i höjdled. Justerskruven (8) skruvas in eller ut med hjälp av sexkantnyckeln
som sätts in i skruvens hål och vrids. Hållaren sätts på plats över fästets väggdel (4). När duschröret skruvats fast på
blandaren justeras hållarens läge så att duschröret löper parallellt med väggen och fixeras med de två skruvarna (9).

Väggfäste (F)

13
11

Väggfästets väggdel (4) skruvas fast mot vägg rakt ovanför blandarens centrum med skruv och plugg (5).
Duschröret (6) sätts på plats i hållaren (7) och justerskruven (8) dras åt tills duschröret inte glappar i hållaren (7)
men inte hårdare än att hållaren kan flyttas i höjdled. Justerskruven (8) skruvas in eller ut med hjälp av sexkantnyckeln
som sätts in i skruvens hål och vrids. Hållaren sätts på plats över fästets väggdel (4). När duschröret skruvats fast på
blandaren justeras hållarens läge så att duschröret löper parallellt med väggen och fixeras med de två skruvarna (9).

Handduschfäste (S)

Handduschfästet sätts på plats på duschröret (10) och flyttas i höjdled till önskat läge genom att spärrvredet
(11) lossas och stängs. Handduschen (12) placeras i hållaren (13).

Handduschfäste (E)

Handduschfästet sätts på plats på duschröret (10) och flyttas i höjdled till önskat läge genom att spärrvredet
(11) lossas och stängs. Handduschen (12) placeras i hållaren (13).

Handduschfäste (N)

Handduschfästet sätts på plats på duschröret (10) och flyttas i höjdled till önskat läge genom att spärrvredet
(11) lossas och stängs. Handduschen (12) placeras i hållaren (13).

14
15
16
17

Handduschfästet sätts på plats på duschröret (10) och flyttas i höjdled till önskat läge genom att spärrvredet
(11) lossas och stängs. Handduschen (12) placeras i hållaren (13).

Montering på blandare (S)

Duschröret (14) skruvas fast på blandaren (17) med löpande mutter (15). Tätning med packning (16).
Handduschslangen (20) skruvas fast på blandaren med löpande mutter (19). Tätning med packning (18).

18
19
20

Handduschfäste (F)

Montering på blandare (E)

Duschröret (14) skruvas fast på blandaren (17) med löpande mutter (15). Tätning med packning (16).
Handduschslangen (20) skruvas fast på blandaren med löpande mutter (19). Tätning med packning (18).

Montering på blandare (N)

Duschröret (14) skruvas fast på blandaren (17) med löpande mutter (15). Tätning med packning (16).
Handduschslangen (20) skruvas fast på blandaren med löpande mutter (19). Tätning med packning (18).

Montering på blandare (F)

Duschröret (14) skruvas fast på blandaren (17) med löpande mutter (15). Tätning med packning (16).
Handduschslangen (20) skruvas fast på blandaren med löpande mutter (19). Tätning med packning (18).
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