
ETERNAL ANKASTRE 
TEPE DUŞU

ETERNAL BUILT IN 
SHOWERHEAD

MONTAJ ÖNCESİ VE MONTAJ KILAVUZU
PRE-INSTALLATION AND INSTALLATION MANUAL 



ETERNAL ANKASTRE TEPE DUŞU
ETERNAL BUILT IN SHOWERHEAD

TR EN

BESLEME
Giriş voltajı : 220V - 12Vcc +/- 3% 
Güç : 30 Watt
Ürünle birlikte verilen beslemenin kullanılması özellikle 
önerilmektedir. Başka bir ürün kullanmak istenirse, özelliklerin 
gereğini yerine getirdiiğinden emin olunmalıdır. Başka ürünün 
kullanılması tüm ürünü garanti dışı bırakır.

FEEDER
Feed voltage: 220V - 12Vcc +/- 3% Power: 30 Watt
We  strongly recommend  you use  the  feeder  supplied 
by the Company.  If using a different feeder, make sure 
that the specifica- tions required are compatible with the 
equipment. The use of fee- ders with different or incompatible 
specifications may irreparably damage the product and render 
the guarantee invalid.

LASER ÜRÜN SINIF 2
Işın radrasyonu az riskli seviyede olmasına ragmen tehlike 
arzetmektedir. Normal şartlarda çıplak gözle bakıldığında kalıcı 
hasar vermemektedir.

UYARI
Sistemi ilk bağlamadan once lütfen sonraki sayfalarda belirtilen 
kısımları okuyunuz. Elektrik hattının CA voltajları ülkeden 
ülkeye farklılık gösterebilir. Bölgenizdeki voltajın gerekn aralıkta 
olduğundan emin olunuz.

LASER PRODUCT CLASS 2
The luminous radiations  in this  class  are  considered  low-risk, 
although potentially dangerous. They do not normally produce 
perma- nent damage if seen briefly by the naked eye.

WARNING
Before connecting the unit for the first time, read the following 
sections carefully. The CA voltages of the electric network vary 
from country to country, Make sure that the voltage in your 
area conforms to the voltage required.

Ana tesisat için su filtresi ve 
akış düzenleyici konulması 
tavsiye edilmektedir.

It is advisable to install 
a water filtration and 
softener system.

(daha yüksek basınçlar için basınç düşürücü kullanılmalıdır) (for greater pressures  it is necessary  to install a pressure reducing valve) 

DOĞANIN KORUNMASI
Elektrik ve elektronik aygıtların yerel atık olarak düşünülmemesi 
gerekir. Tüketiciler ömrü tükenen atıkların toplama noktasına 
atılmasından sorumludur. Bu şekilde çevreyi koruma hakkında 
önemli ölçüde fayda sağlanacaktır.

PROTECTION OF THE ENVIRONMENT
The electrical and electronic devices must not be considered 
dome- stic waste. Consumers are legally obliged to return 
electrical and electronic devices at the end of their life to the 
collective collection points pre- pared for this purpose or in the 
sales points. From recycling or the re-use  of the materials or   
from using obsolete  devices in other ways, you will make an 
important contribution to the protection of the environment.

DUŞ SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

Çalışma Basıncı Min 1,5 bar  - Max 5 bar

PLUMBING SPECIFICATIONS

Operating pressure Min 1,5 bar  - Max 5 bar

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ

Besleme voltajı 12Vcc +/- 3%

Maksimum giriş 1,3 A

Çalışma Devamlı

Çalışma için oda sıcaklığı                                                                             0 - +40°C

Buharlaşma olmadan göreceli nem                         5% -  90%

Koruma sınıfı IP66

Gİriş ve çıkış bağlantıları Truck terminal 

Güvenlik standartı Gerekmez

EMC Standartı EN55022/B

LED ışıklarının güç voltajı 12V

SES KARAKTERİSTİKLERİ

Nominal güç 10W 

Maksimum güç 20W 

Frekans tepkisi 80-20000 

Hz Elektrik impetans 4 Ohm

SES KARAKTERİSTİKLERİ

Nominal power 10W 

Maximum power 20W 

Frequency response 80-20000 

Hz Electrical impedance 4 Ohm

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ

Feed voltage 12Vcc +/- 3%

Maximum input 1,3 A

Functioning Continual

Room temperature for functioning from 0 to +40°C 

Relative humidity without condensation 5% to  90% 

Level of protection IP66

Entry and exit connections Truck terminal 

Safety standards Not required 

EMC Standard EN55022/B

LED lights power supply voltage 12V

UYUM DEKLERASYONU

Kılavuzda anlatılan ürün 2006/95/CE direktifinde konu olan 
“elektrik malzemelerin belirli voltaj limitlerinde olması gerektiği” 
ve 2004/108/CE direktifinde belirtilen “Elektro manyetik 
uygunluğu” na uyumludur.

DECLARATION OF CONFORMITY

Declare  that the product described  in this manual  conforms 
to Directive 2006/95/CE regarding “electrical material destined 
to be used  within certain  voltage  limits”  and  Directive 
2004/108/CE regarding “Electro-magnetic Compatibility”.
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TEKNİK ÖLÇÜLER
OVERALL DIMENSIONS

Cam kalınlığı 8 mm
Glass thickness 8 mm 
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LED 12 V

Kontrol Paneli
Control Keypad

Elektronik termostatik batarya – Sıva altı parçası
Electronic thermostatic mixer – Built – in part



Montaj Diagramı
Installation Diagram

Montaj Diagramı:
(A) Sıcak ve soğuk su girişi
(B) Tepe duşuna su bağlantısı 
(C1) Opsiyonel su bağlantısı
(C2) Opsiyone su bağlantısı
(D) Eternal sıva altı parçasına elektrik girişi 
(E) Eternal sıva altı parçası ile elektronik kumanda arasındaki elektrik bağlantısı 
 Maksimum mesafe 10 metredir, ürünle birlikte verilen kablo 5 metredir. İlgili 
 Kılavuzuza lütfen bakınız.
(F) Eternal sıva altı parçası ile tepe duşu arasındaki elektrik bağlantısı. Ürünle 
 birlikte verilen kablo 5 metredir. İlgili Kılavuzuza lütfen bakınız.

Installation Diagram:
(A) Supply of hot and cold water
(B) Water connection to showerhead
(C1) Optional  water connection
(C2) Optional  water connection
(D) Electrical supply to the Built-in Part.
(E) Electrical connection between Built-in Part and control panel screen 
 keypad (see instructions) Attention  MAX. distance 10 metres (Supplied 
 cable: 5 metres)
(F) Electrical connection between overhead shower and Built-in Part  (see 
 instructions) Supplied cable: 5 metres.
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(B)

(E)

(F)

(D)

(A)

(C1)

(C2)

ON
OFF

10A

Elektrik hattını açıp kapatmaya 
yarayan bir anahtar 10 A lik kablo ile                               
bağlanması önerilmektedir.
 
It is recommanded to mount a dedicated 
ON/OFF switch, with a differential  10A, 
for the household wiring.

SICAK
HOT

SOĞUK
COLD Elektrik sistemi

Electrical system 

Su hattı
Hydraulic system 

Eternal Tepe Duşu 
Eternal Shower Head 

Kontrol Paneli
Control Panel
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Tepe duşuna su bağlantısı
Supply to shower headA

Oluklu boru
Corrugated TubeB

Tepe duşu ve sıva altı parçası arasındaki elektrik bağlantısı (verilen kablo 
uzunluğu 5 m.)

Electrical connection between overhead shower and built-in part. Supplied 
cable: 5 metres

C

Resimde gösterilen ölçülere dikkat ederek G1/2” ölçüsündeli F parçasını ve  
control paneli ile sıva altı parça için olan oluklu boruyu hazırlayınız.

Prepare the position for installing  G1/2” F attachment and the corrugated 
pipes for holding the connection cables to the keyboard and to the 
technical compartment, paying attention to distances as shown in the 
figure.
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Resimde gösterilen ölçülere dikkat ederek G1/2” ölçüsündeli F parçasını ve  control paneli ile sıva altı parça için olan oluklu boruyu hazırlayınız.

Prepare the position for installing  G1/2” F attachment and the corrugated pipes for holding the connection cables to the keyboard and to the technical 
compartment, paying attention to distances as shown in the figure. Proceed with the lining of the wall taking care not to obstruct the connections.

Silindirik parçayı minimum – maksimum ölçüleri gözeterek sıkınız.

Screw the included pin observing the maximum/minimum measurements as shown in the figure.

G1/2” F

Ø 22

Ø 22

100

06

G1/2” M CH 10

min 30
MAX  45
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Şablonu getirerek duvara yaklaştırınız ve silindirik parçanın üzerine yerleştiriniz.
Terazi yardımı ile yere paralelliği sağlayarak duvar üzerinde iki deliği işaretleyiniz.
Şablonu çıkartarak 8 mm. çapındakiş delikleri işaretli yerlere deliniz. 8 mm. lik dübelleri deliğe takınız.

Bring the template close to the wall and place it on the pin.
With the help of a level, ensure perfect horizontality and mark on the wall the position of the two holes. Remove the template and drill the holes (Ø 8 mm) 
at the marks. Insert the plugs (Ø 8 mm) in the holes.

Ø 8

Ø 8
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(X)

(Y)

(B) (A)

(A)

(B)
(Y)

Kabloları oluklu borudan(Y) geçirerek tepe duşunu silindirik parçaya (X) sıva altı parçasına bağlantı için takınız.Kabloların kutunun içinden geçtiğinden emin 
olunuz (Resim 1).

Engage the shower head on the pin (X) by passing the cables through the corrugated pipe (Y) for connection to the technical compartment. Make sure 
that the wires come out of the respective junction boxes (Figure 1).
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Tepe duşunu uygun vidaları kullanarak ve tamamen sıkmayarak sabitleyiniz.

Fix the shower head on the wall using the appropriate screws without fully tightening.
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CH 4

CH 4

Terazi ve M8 ayar vidalarının yardımı ile tepe duşunun tamamen parallel olduğundan emin olun ve montaj vidalarını tamamen sıkınız.

With the help of a level and the M8 adjustment dowels, ensure that the shower head is perfectly horizontal; then proceed to fully tighten the screws.
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Duş kabinine montaj için contayı (A) camın üzerine tepe duşu ve (B) parçasını takarak uygun vidalarla sabitleyiniz.

For the glass mount glass attachment, position the seal (A) on the glass placed in correspondence with the shower head and attach the fork (B) using 
the appropriate screws.

(A)

(A)

(B)

8 mm

(B)
(A)
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(C)

(C)
CH 5

Kapağı kapatmadan once 2 tane vidayı tepe duşu cama oturana kadar sıkınız 
Not :Camın kırılmaması için uygun sıkılığı kullanınız.

Kapağı takarak montajı tamamlayınız.

Before proceeding with the housing cover, tighten the two dowels (C) entirely to the shower head, bringing them level with the glass.
Note: evaluate the right tightness to avoid breakage.

Put in place the housing cover to complete the assembly.
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PRESSURE (bar)

Akış hızı (l/min)
Flow Rate (l/min)

Şelale Akış 
Cascade jet 

Yağmur akış
Rain central jet

T °C  °F
60°C max
140°F max
18°C min
65°F min

60°C 
140°F 
18°C 
65°F HOT

P pas
bar 150 kPa

1,5 bar min.

500 kPa
5 bar max.

300 kPa
3 bar

400 kPa
4 bar

GÖNDERİ DETAYI
SHIPMENT DETAILS

L 990 mm
W 420 mm
H 190 mm

0,079 m3 20 kg 23 kg L 900 mm
W 320 mm
H 109 mm

Ölçüler
Dimensions

Hacim
Volume

Net Ağırlık
Net Weight

Brüt Ağırlık
Gross Weight

TEPE DUŞ ÖLÇÜLERİ
SHOWER HEAD DIMENSIONS
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0

5

10

15

20

25

30



ETERNAL ANKASTRE TEPE DUŞU
ETERNAL BUILT IN SHOWERHEAD

TEMİZLİK VE BAKIM
Tepe duşunuzun performansının samanla değişmemesini istiyorsanız, zaman 
zaman tepe duşundaki su akışı olan lastik parçaları temizlenmenizi öneririz.
Bu sayede sudaki kireçten dolayı biriken parçacıklar temizlenecektir. 
Ayrıca tüm fonksiyonları sırasıyla düzenli olarak çalıştırmanızı öneririz.
Temizlik için sert veya aşındırıcı kimyasallar kullanmayınız.
Tepe duşunu sabunlu su veya sirkeli sui le temizleyiniz.

Dikkat!
Aşındırıcı ve/veya alkol bazlı ürünler kumanda ünitesini ve ışıkların lenslerinne 
zarar verir.

CLEANING AND MAINTENANCE
To ensure the characteristics of your shower head do not change over time we 
recommend delicately cleaning the rubber nozzles from time to time, as indicated 
in figure 1, to avoid the build-up of lime scale deposits which obstruct the holes.
We also recommend you carry out a complete cycle of all the functions regularly.
For cleaning purposes we do not recommend the use of harsh and/or abrasive 
products, or excessive use of anti-lime scale products.
Clean the shower head using soap and water or water and vinegar.

Careful!
Abrasive and/or alcohol-based products could ruin the control display and the 
spotlight lenses.
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CH10

Filtrelerin temizliği ve bakımı için, CH10 alyen anahtarı ile filtreyi çıkartınız ve suda yıkayınız.

For filter maintenance and cleaning, utilize a CH10 hexagonal spanner (as shown in the figure).
Then remove the washer and rinse it thoroughly with water.




