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Voorwoord 
In deze handleiding staan de belangrijkste aanwijzingen en stappen voor 
het installeren van een Cleopatra maatwerkdak voor bouwkundige 
stoom- / douchecabines. 
Lees de handleiding aandachtig door om fouten ti jdens de montage te 
voorkomen. 

Onjuiste installatie kan leiden tot het niet correct functioneren 
van het product, schade en / of persoonli jke verwondingen.  
De i l lustraties in deze handleiding zi jn indicatief. Uw situatie 
dan afwijken. 

Let op: voer de installatie van het dak altijd uit met 2 personen. 

1 Inleiding 

Het maatwerkdak is speciaal ontwikkeld voor gebruik in een stoom / 
douchecabine. Optioneel kan het maatwerkdak worden uitgerust met 
een ventilatieventiel, diverse soorten (kleur)verl ichting, luidsprekers en 
een hoofddouche. 

Correct gebruik: Het maatwerkdak is alleen geschikt voor gebruik in een 
stoom- / douchecabine. Het maatwerkdak kan alleen binnenshuis 
gebruikt worden. 

Gebruik op elke andere wijze geschied op eigen risico van de gebruiker. 
De fabrikant kan niet aansprakeli jk gesteld worden voor (gevolg) schade. 
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2 Symbolen in de handleiding 

De hieronder beschreven symbolen komen voor in de handleiding en op 
sommige plaatsen op het product zelf. Het is van groot belang om 
veiligheidsinstructies op te volgen en voorzichtig te werken, om 
ongelukken, verwondingen en materiële schade te voorkomen.  

Let op! Gevaar 
Informeert het betrokken personeel dat het niet naleven van 
de veiligheidsvoorschriften, risico geeft op letsel. 

Let op! Twee personen nodig 
Beschrijft een specifieke procedure. Als deze procedure niet 
wordt nageleefd, kunnen het product of de voorwerpen in de 
nabijheid beschadigd raken. (De installatie van de cabine 
moet worden uitgevoerd door twee personen)! 

Gevaar! Risico op handletsel 
Houd de handen uit de buurt van plaatsen, die zijn 
gemarkeerd met dit symbool! Let op! Handen kunnen worden 
geplet, beklemd raken of anderszins verwond raken. 

Specifieke instructies of informatie 
Met dit symbool gemarkeerde procedures vragen extra 
aandacht. Let op! Het niet opvolgen van de instructies kan 
schade aan het dak of niet correct functioneren bij gebruik tot  
gevolg hebben. 

Elektricien 
Instructies die met dit symbool gemarkeerd zi jn, mogen alleen 
worden uitgevoerd door een erkend elektrotechnisch 
installateur, die in staat is de elektrische installatie van het 

product onder normale omstandigheden te verzorgen. Hij is 
verantwoordeli jk voor alle elektrische werkzaamheden, zoals het instellen, 
onderhoud en reparaties. Hij is in staat te werken in 
spanningsschakelkasten en aan wandcontactdozen. 
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3 Veiligheidsvoorschriften 

Controleer voor installatie of de muren sterk genoeg zijn om het gewicht 
van het dak te dragen en of alle technische installaties correct zi jn 
uitgevoerd. 

Zorg bij reparatie en schoonmaakwerkzaamheden dat de stroomtoevoer 
uitgeschakeld is. M.a.w. zet de groepschakelaar in de meterkast om. 

Installeer elektrische onderdelen (stopcontacten, schakelaars, verlichting, 
etc.) in de stoomcabine of technische ruimte volgens de geldende 
voorschriften en normen. 

Let op! 
Gebruik uitsluitend zuurvri je si l iconenkit! Kunststof en metalen 
onderdelen van het maatwerkdak kunnen worden aangetast 
door zuurhoudende kit. 

Kitten 
Voor de flexibele afdichtingen tussen onderdelen van het maatwerkdak 
adviseert Cleopatra gebruik te maken van schimmelwerende zuurvrije 
si l iconenkit. Afhankeli jk van de omstandigheden kunnen desondanks 
kleurveranderingen in de kit voorkomen. Indien schoonmaken niet het 
gewenste resultaat levert, zal de kit vervangen moeten worden. Het 
vervangen van kit valt niet binnen de garantie.  

Stroomtoevoer 

Let op! De elektrische installatie mag alleen uitgevoerd worden 
door een gediplomeerde elektricien.  

 De stroomtoevoer voor het kleurlicht Basis wordt gerealiseerd met
een 230V AC 1N 50Hz aansluiting.

 Het kleurlicht Deluxe wordt gevoed via de ProSteam of DL40 stoom
generator.

 Het witl icht kan worden gevoed door de K4 bediening van de
ProSteam of DL40 stoom generator, of via een 12V AC 50Hz
voeding.

Neem voor de elektrische installatie alle van toepassing zi jnde VDE, land 
specifieke en EU-regelgeving in hun respectieveli jk geldende versies in 
acht. Alle installatie-en inspectiewerkzaamheden moeten worden 
uitgevoerd door een gediplomeerde elektricien, in overeenstemming met 
VDE 0100 deel 701 / E IEC 60364-7-701.  
Voer werkzaamheden aan de stoomdouche uitsluitend uit in 
spanningsloze toestand!  
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Luidspreker 
Neem bij het aansluiten van de speakers op externe stereoapparatuur het 
volgende in acht: het ingebouwde speakersysteem mag uitsluitend 
worden aangesloten op een audioversterker die voldoet aan de 
laagspanningsrichtli jn 2006/95/EG en veil igheidsnorm DIN EN 60065. De 
maximale piek-uitgangsspanning van de versterker  moet lager zi jn dan 25 
V SELV. Het maximale uitgaande piekvermogen moet lager zi jn dan 30 W 
met elektrische impedantie van 8Ω. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Gebruik veiligheidsschoenen, veiligheidshandschoenen en 
oogbescherming ti jdens het installeren van de stoom-douchecabine. 

Tip voor het gebruik 
• Personen mentale en/of fysieke beperkingen dienen de stoom- /

douchecabine uitsluitend onder toezicht te gebruiken.
• Neem bij gezondheidsklachten contact op met uw arts.

Voorbeelden van onjuist gebruik 
• De stoom- / douchecabine mag niet worden gebruikt in openbare

ruimtes.
• Kinderen mogen niet zonder toezicht worden achtergelaten in de

stoom- / douchecabine.

Cleopatra kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan 
door: 
 Het niet volgens de handleiding installeren of gebruiken van het

product
 Onjuist gebruik
 Installatie door niet-gekwalificeerd personeel
 Ongeautoriseerde modificaties
 Technische wijzigingen
 Het gebruik van niet originele reserveonderdelen.
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4 Tips voor het plannen en gebruik van een stoom- / 
douchecabine. 
 Installeer het dak voordat grote onderdelen, zoals banken, stoom

generatoren, douchepanelen, deuren etc., geplaatst worden. Het
manoeuvreren met het dak is eenvoudiger wanneer er zo min
mogeli jk onderdelen in de ruimte aanwezig zi jn.

 Plaats de stoominlaat op de juiste hoogte. Wanneer de stoominlaat
te laag geplaatst wordt, wordt de vloer heet. Als de stoominlaat te
hoog geplaatst wordt, dan bli jft de temperatuur in het onderste
deel van de cabine te laag.

 Bij stoomtechniek met een vermogen > 6kW is het noodzakeli jk een
barrière tussen de stoominlaat en de ruimte te plaatsen.

 Gebruik de mechanische ventilatie alleen om de cabine te drogen
en niet ti jdens het stomen.

 Houd rekening met de temperatuur en de isolatie van de ruimte.
Sommige materialen voelen koud aan en moeten worden verwarmt
om comfortabel aan te voelen.

 Cleopatra adviseert om een serviceluik te maken, zodat de ruimte
boven het dak toegankelijk is. Het luik maakt, installatie, onderhoud
en reparatie van optionele onderdelen eenvoudiger (zie hoofdstuk
10.2 – 10.6).
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5 Technische gegevens 
Dak 
Materiaal:  GRP met gelcoat en XPS materiaal. 
Afmetingen:  gespecificeerd door de klant; max. 1850 x 2550 mm 
Dikte: 40 mm 

Ventilatie (optioneel) 
Diameter: Ø 125 mm 

Verlichting (optioneel) : 
Kleurlicht DeLuxe  Voltage: 12V AC 50 Hz 

Vermogen: 40 W 

Kleurlicht Basic  Voltage:  230 V AC 50 Hz 
Secondair voltage:  9 V AC 50 Hz 
Vermogen: 20 W 

Witlicht Voltage: 12 V AC 50 Hz 
Vermogen: 2x 10 W 

Hoofddouche (optioneel) 
Ø180 mm   Waterverbruik bij 0,1 MPa: 8,9 l/min 

Waterverbruik bij 0,3 MPa:  17,0 l/min 
Maximum waterdruk:  0,5 MPa 

Ø240 mm  Waterverbruik bij 0,1 MPa: 13,2 l/min 
Waterverbruik bij 0,3 MPa:  22,6 l/min 
Maximum waterdruk:  0,5 MPa 

Luidsprekers (optioneel) 
Conusdiameter: 80 mm 
Impedantie: 8 Ohm 
Max. vermogen: 30 W 
Maximale ingangsspanning: 25 V 
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6 Product identificatie 
De productidentificatiesticker bevind zich boven op het dak. Op de 
productidentificatiesticker is de volgende informatie te vinden: 
 Naam en adres van de fabrikant
 Product naam
 Productiedatum
 Productieordernummer
 Aansluitspanning / frequentie
 Max. totaal opgenomen vermogen
 Max. waterdruk
 Max. watertemperatuur
 Beschermingsklasse (DIN EN 60529, DIN 40050 part 9)

Plak hier de product identificatie 
sticker 
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7 Leveringsomvang 

1x dak, voorgeassembleerd 1x afwerkstripset (pvc, wit) 

1x wandprofielenset (aluminium) gemerkt A1, B1, A6 and B6. 

1x bevestigingsset bestaande uit: 

Aantal Omschrijving Art.nr.
* Spaanplaatschroef 5x40 A2 90002880
* Plug 6x30 90014500
* Carrosseriering 5,3x20x1,5 A2 90072480
* Zelfborende schroef 4,8x38 A2 90087480
1 Handleiding 90133701
3 Afstandhouder 10mm 19205310
1 Masterbit 1/4" AW groen 52860242

* Het aantal van deze onderdelen in de leveringsomvang is afhankeli jk
van de afmetingen van het dak.

1x kopie van het 
bestelformulier 
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8 Productoverzicht en beschikbare opties 

1 Afdichting 
2 Ventilatiaansluiting Ø125 mm 
(optioneel) 
3 Ventilativentiel (optioneel) 
4 Voorgeboord verzonken gat 
5 Kleurlicht DeLuxe (optioneel) 
6 Hoofddouche (optioneel) 
7 Luidspeker (optioneel) 
8 Witlicht (optioneel) 
9 Kleurlicht Basis (optioneel) 

8 

9 
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9 Benodigd gereedschap 

1 Sil iconenkit 
2 Waterpas 
3 Boor 6mm 
4 Potlood 
5 Rolmaat 
6 Schroevendraaier PH2 
7 Scherp mes 

Opmerking 
Gebruik uitsluitend zuurvri je si l iconenkit. 
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10 Installatie 
Opmerking: voor illustratiedoeleinden zijn sommige delen van de ruimte 
of het dak niet afgebeeld. 

10.1 Montage van de wandprofielen 

Let op! De 4 wandprofielen zi jn gemarkeerd in 
overeenstemming met de maten A1, A6, B1 en B6 op het 
bestelformulier. Een kopie van het bestelformulier wordt 
meegeleverd. Zorg dat het juste profiel op de juiste wand 
gemonteerd wordt. 

Plaats de wandprofielen op de gewenste hoogte en markeer de gaten. 
Verwijder de profielen en boor de bevestigingsgaten met een boor van 
6mm. 

Let op! Controleer of er geen water- of elektraleiding achter de 
bevestigingsgaten zitten. 
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Gebruik de meegeleverde pluggen 
en schroeven om de profielen te 
monteren. 

Let op: De meegeleverde 
pluggen zi jn geschikt voor 
wanden van beton of 
volle steen. Gebruik 
pluggen die geschikt zi jn 

voor het materiaal waarvan de 
wanden gemaakt zi jn, indien de 
wanden van een ander materiaal gemaakt zi jn. 

Zorg dat de gemonteerde wandprofielen in een vlak liggen. 

Gebruik zuurvri je si l iconenkit om afdichtingen te maken tussen de 
wandprofielen en de wand en de wandprofielen onderling. 

afdichting afdichting 
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10.2 Installatie van het dak 
Als de ruimte boven het dak na installatie bereikbaar is, 
kunnen elektrische componenten, water en ventilatie na 
installatie van het dak aangesloten worden. Wanneer de 
ruimte boven het dak niet toegankeli jk is, moeten de 
aansluitingen gemaakt worden voordat het dak wordt 

vastgeschroefd.  
 

 
Zorg dat de kabels lang genoeg zijn om de componenten in 
het dak van binnen in de cabine zonder problemen te kunnen 
vervangen. 
 

 

 
 

Installeer het dak met 2 personen. Gebruik de 
meegeleverde afstandblokken om te zorgen dat de afstand 
tussen het dak en de wanden rondom 10 mm is.  
Gebruik de zelfborende schroeven en de meegeleverde 
schroefbit om het dak vast te schroeven aan de 
wandprofielen. 

 
 
Let op, risico op handletsel 
Handen kunnen klem komen 
te zitten of op andere 
wijzen worden verwond. 
 

 
 
 

afstandhouder
10mm 
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Detail van het bevestgingssysteem van het dak. 

10.3 Ventilatie 
Het optionele ventilatieventiel moet worden aangesloten op een 
ventilatiekanaal met een diameter van Ø125 mm, dat verbonden is met 
de buitenlucht. Zorg dat gecondenseerd water alti jd terugstroomt naar 
de cabine. 

Tip: Gebruik een verloopstuk Ø125 
-> 150 x 70 mm om de benodigde 
hoogte voor de ventilatie te 
verminderen. (niet in de 
leveromvang) 

Let op: Als de stoom- / 
douchecabine is aangesloten op 
een mechanische ventilatie, 
mag de druk in de cabine niet lager worden dan 150 Pa. 

wandprofiel 

zelfborende schroef 

carrosserie Ø20 

dak 
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10.4 Kleurlicht Basis 
Het Kleurlicht Basis is verbonden met het l ichtnet, zoals te zien 
in de tekening hieronder. Het aansluitschema voor het 
Kleurlicht Basis bevindt zich in de deksel van de elektronica 
box. 

Let op: De elektronicabox moet toegankelijk zijn voor 
reparatie en vervanging. Houd hier rekening mee tijdens het 
kiezen van de plaats waar de elektronicabox geïnstalleerd 
wordt.  

Het Kleurlicht Basis is voorzien van een timer. De timer kan worden 
geprogrammeerd d.m.v. een jumper op de 
printplaat. De locatie van de jumper is terug te 
vinden op het schema in de deksel. 
JP5 open = timer uit 
JP5 dicht = timer 30 min. 

De LED-lampen zijn voorgeïnstalleerd in het 
dak. De bedieningstoets moet worden 
geïnstalleerd in het meegeleverde 
inbouwdeel. Installeer het inbouwdeel achter 
de tegels, zoals aangegeven in de i l lustratie. 

Maak een gat in de muur voor het inbouwdeel 
voor de bediening. 
Diameter: Ø35 mm 
Diepte: 39 mm 

230V / AC 50Hz 20W 

Bedieningsknop 

Elektronicabox 

LED 2x, 4x, or 6x 3W 

tegels 
inbouw 
deel 
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Juiste positie 
voor de 
bediening 

1 Elektrabuis, externe diameter 16mm (niet in de 
leveromvang) 
2 Buisconnector 16mm (open zijde boven) 
3 Inbouwdeel voor de bediening, geïnstalleerd achter 
de tegels 
4 Bediening voor het Kleurlicht Basis 

Kort het inbouwdeel af, 
zodat de voorkant van de 
tegels geli jk l igt aan de 
voorkant van het 
inbouwdeel. Gebruik zuurvri je si l iconenkit om 
de aansluiting tussen tegels, wand en het 
inbouwdeel waterdicht te maken. 

Installeer het inbouwdeel met de 
buisconnector omhoog. 
Bochten in de elektrabuis moeten een radius 
hebben van minimaal 75 mm. 
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10.5 Kleurlicht DeLuxe 
Het Kleurlicht DeLuxe is aangesloten op de K4 bediening van de ProSteam 
stoomgenerator of op de DL40 stoomgenerator, zoals aangegeven in het 
onderstaande schema. 
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10.6 Witlicht 
Het Witlicht is aangesloten op de K4 bediening van de ProSteam 
stoomgenerator of op de DL40 stoomgenerator, zoals aangegeven in het 
onderstaande schema. 

Optioneel kan het Witlicht worden aangesloten op een 12 V AC 
50 Hz voeding met een schakelaar om het l icht te bedienen. De 
hiervoor benodigde onderdelen zitten niet in de 
leveringsomvang. 

10.7 Luidspreker 
Houd rekening met het onderstaande bij het aansluiten van 
audioapparatuur op de luidsprekers:  
De luidsprekers mogen alleen worden verbonden met een versterker die 
voldoet aan de eisen van EG laagspanningsrichtli jn 2006/95/EG en de 
veiligheidsrichtli jn DIN EN 60065. De maximale uitgaande piekspanning 
van de versterker is 25 V SELV. Het maximale piekvermogen van de 
versterker moet lager zi jn dan 30 W bij een impedantie van 8 Ω.  

10.8 Hoofddouche 
Sluit de hoofddouche aan op een DN 15 wateraansluiting. De 
watertoevoer moet een doorstroomdruk hebben tussen 0,1 en 0,5 MPa (1 
- 5 bar). De hoofddouche is voorzien van een slangaansluiting Ø10 mm.

Realiseer de wateraansluiting volgens de op dit moment geldende 
normen DIN 1988 / EN 1717 / DIN 1986 / EN 12056 en de lokale 
voorschriften. (Aansluitmaat DN15, geli jk aan de wand). 
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11 Schoonmaak instructies 

Maak het dak regelmatig schoon. De schoonmaakfrequentie is afhankeli jk 
van het gebruik van de stoom- / douchecabine.  

Gebruik uitsluitend zachte niet-schuurende zeep zonder alcohol. Gebruik 
nooit een schoonmaakmiddel met chloor. Chloor kan aluminium en 
chromen onderdelen in het dak en de cabine beschadigen.  

Oppervlakte onderhoudsinstructies 
Het maatwerkdak is eenvoudig schoon te maken en te onderhouden. 
Er bli jft nauwelijks vuil achter op de gladde oppervlakken. Een zachte 
spons of doek met enkele druppels antistatisch schoonmaakmiddel is 
aanbevolen voor de dageli jkse reiniging. Op deze wijze bli jft de glans en 
vuilafstotendheid van de gelcoat bewaard. 
Verwijder sterke vervuiling met een vloeibaar huishoudeli jk 
schoonmaakmiddel, of een zeepoplossing (houd rekening met de juiste 
verdunning). 

Kalk 
Verwijder kalkafzetting met een schoonmaakmiddel op citroenbasis, 
spoel het af met schoon water en neem af met een doek. 
Schade door onjuiste reiniging valt niet onder de garantie. 
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12 Reserveonderdelen 

Pos. Art. nr. Omschrijving Aantal
1 19547107 Ventilatie ventiel Ø125 mm 1
2 97102460 Luidspreker 1
3 97652000 Kleurlicht DeLuxe 1

25946000 Halogeen lamp 1
97632000 Hoofddouche Ø180 mm 1
97618000 Hoofddouche Ø240 mm 1

4 97617320 Halogeen armatuur 1
25946000 Halogeen lamp 1

5 95469000 Kleurlicht Basis rozet 1
95472000 Led lamp 1

1 

2 

3 

4 

5 
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Dak voor bouwkundige  
stoom- / douchecabines 

Gebruikershandleiding 
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13 Veiligheidsvoorschriften  

Zonder toezicht en zonder instructies is het gebruik van 
de cabine voor de volgende personen verboden: 
- kinderen
- volwassenen met mentale en/of fysieke beperkingen
- personen die niet zi jn geïnstrueerd omtrent het juiste
gebruik van de cabine
- personen onder invloed van alcohol of drugs

Gebruik de cabine uitsluitend vri j van make-up . 

Gebruik geen elektrische apparaten in de cabine. 

Pas op: glad. 
De bodem van de cabine kan glad zi jn. 

Lees voor het gebruik van de stoomcabine de 
handleiding aandachtig door!  

Alleen bij  de optionele stoomgenerator : 
Maximale ti jd in de stoomcabine: 30 minutes 
Relatieve luchtvochtigheid in de cabine: 100% 
Maximale temperatuur: 60°C 
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14 Algemeen gebruik 

Tips voor gebruik 
 Personen met een mentale en/of fysieke beperking mogen de

cabine uitsluitend onder toezicht te gebruiken.
 Neem contact op met uw arts, indien u gezondheidsklachten heeft.

Voorbeelden van onjuist gebruik: 
• De stoom/douche cabine mag niet worden gebruikt in openbare

ruimtes.
• Kinderen mogen niet zonder toezicht worden achtergelaten in de

stoom-douchecabine.

Let op: gebruik geen klim hulpmiddelen in de cabine. 
Het gebruik van klim hulpmiddelen (trapjes, opstapjes, 
etc.) kan gevaarli jke situaties en schade veroorzaken 
aan de cabine. 

15 Bediening 

15.1 Kleurlicht Basis 

Het kleurlicht Basic is een op zichtzelf staand LED kleurlicht, met een 
eigen elektronicabox en bedieningstoets. Het kleurlicht Basic heeft 4 
verschillende lichtkleuren en een kleur wisselend programma. Het 
kleurlicht Basic heeft ook een wit l icht. 

Instellen van het kleurlicht. 
Druk op de bedieningstoets. 
Het groene indicatielampje 
gaat branden en het kleurlicht 
begint met de eerste vaste 
kleur: wit. Druk de toets 
nogmaals in voor de volgende 
kleuren: rood, groen, blauw, 
geel. Het groene 
indicatielampje in de toets 
geeft aan dat de ingestelde 
kleur wordt vastgehouden. 

Kleurwisseling instellen. 
Voorwaarde: de kleur geel (de laatste van de vaste kleuren) staat 
ingesteld. 
Druk op de toets om de kleur wisseling te activeren. Het rode 
indicatielampje geeft aan dat de kleurwisseling geactiveerd is. 
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U kunt een kleur vastzetten door te wachten op 
de gewenste kleur en vervolgens op de toets te 
drukken. De fixatie wordt aangegeven door het 
rode én groene indicatielampje in de toets. 
Door nogmaals op de toets te drukken begint de 
kleur weer te veranderen. Alléén het rode 
indicatielampje bli jft branden. 

Het uitschakelen van het licht. 
Druk de toets langer dan 2 seconden in. Het kleurlicht gaat uit. Beide 
indicatielampjes zi jn uit. Als de toets gedurende 30 minuten niet is 
ingedrukt, zal het kleurlicht uit schakelen. 
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15.2 Kleurlicht DeLuxe 

Het kleurlicht DeLuxe kan uitsluitend worden 
gebruikt in combinatie met de K4-Bediening. De 
K4-bediening is onderdeel van de Pro Steam en de 
DL40 stoomgeneratoren. Het kleurlicht DeLuxe kan 
uitsluitend worden geïnstalleerd in combinatie met 
een 180 mm of 240 mm hoofddouche. Het 
kleurlicht Deluxe ondersteunt zeven verschillende 
kleuren en 5 verschil lende kleur veranderende 
programma's. Het heeft ook een ingebouwd wit 
halogeenlicht. 

A = lichttoets (licht / kleurlicht aan/uit) 
B = display (aanduiding van temperatuur / stoomtijd / 
stoomcapaciteit /pulstijd / kleurlichtprogramma / -
tijd) 
C = +/- keuzetoetsen (instelling stoomtijd / 
stoomcapaciteit / pulstijd / kleurlichtprogramma / -
tijd) 
D = mode-toets (omschakelen in programmaniveaus) 

Wit licht aan/uit 
Door het kort indrukken van de verlichtingstoets A 
wordt het wit licht aan c.q. uitgeschakeld. De 
verlichting schakelt automatisch na 60 minuten uit. 
Deze waarde kan niet worden veranderd. 

Kleurlicht aan/uit 
Door het langer indrukken (> 1sec.) van de 
verlichtingstoets A wordt de kleurlichtfunctie aan c.q. 
uitgeschakeld. In het display wordt de laatste 
ingestelde functie aangeduid, bijvoorbeeld C10. De 
kleurllichtfunctie schakelt automatisch na 60 minuten 
uit. Deze waarde kan niet veranderd worden. 
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Kleurkeuze kleurlicht 
Er staan 13 kleuren/kleurcombinaties tot uw beschikking: 
C00 = kleurinstelling door de gebruiker gedefinieerd 
C01 = rood 
C02 = oranje 
C03 = geel 
C04 = groen 
C05 = blauw 
C06 = lila 
C07 = paars 
C08 = warme kleurtonen 
C09 = koude kleurtonen 
C10 = groene kleurtonen 
C11 = complete kleurspectrum, langzame 
kleurovergangen 
C12 = complete kleurspectrum, snelle 
kleurovergangen 

Door het indrukken van de keuzetoets C kan naar een 
andere kleurmodus gewisseld worden. Na 30 
seconden zonder dat de toetsen zijn aangeraakt 
wordt op het display tijdens het douchen weer 
standaard de watertemperatuur en bij het stomen 
standaard de stoomtijd aangegeven. 

Snelheid van kleurwissel 
Vanaf kleurmodus C08 kan de snelheid van de 
kleurwissel beïnvloed worden. Na het indrukken van 
de mode-toets D verschijnt in het display bijvoorbeeld de aanduiding Ct4 (Ct0 = 
langzaam, Ct9 = snel). 

Gedefinieerde instelling door de gebruiker C00 
De gebruiker kiest eerst z’n programma (C08 – C12). Na het vinden van de 
lievelingskleur drukt de gebruiker verlichtingstoets A langer dan 1 seconde in. Het 
kleurprogramma stopt (pauzefunctie) en de verlichtingstoets A knippert weer. Blijft 
deze instelling tenminste 30 seconde staan, dan wordt de ingestelde kleur op C00 
vastgezet. Vanaf nu kan de gebruiker deze lievelingskleur altijd onder C00 kiezen. 
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15.3 Witlicht 

De wit l ichtoptie bestaat uit 2 stuks 10W 
halogeen lampen. Ze kunnen worden bediend 
met de K4-bediening, of met een externe 
schakelaar (niet geleverd door Cleopatra). De 
K4-bediening is onderdeel van de Pro Steam en 
de DL40 stoomgeneratoren. 

A = l icht toets (l icht aan / uit) 

Wit licht aan / uit. 
Druk kort op toets A om het wit licht aan of 
uit te schakelen. De verlichting wordt 
automatisch uitgeschakeld na 60 minuten. 
Deze waarde kan niet worden gewijzigd. 
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16 Schoonmaak instructies 

Maak het dak regelmatig schoon. De schoonmaakfrequentie is afhankeli jk 
van het gebruik van de stoom- / douchecabine.  

Gebruik uitsluitend zachte niet-schuurende zeep zonder alcohol. Gebruik 
nooit een schoonmaakmiddel met chloor. Chloor kan aluminium en 
chromen onderdelen in het dak en de cabine beschadigen.  

Oppervlakte onderhoudsinstructies 
Glas en aluminium producten zi jn eenvoudig schoon te maken en te 
onderhouden. 
Er bli jft nauwelijks vuil achter op de gladde oppervlakken. Een zachte 
spons of doek 
met enkele druppels antistatisch schoonmaakmiddel is aanbevolen voor 
de 
dageli jkse reiniging. Op deze wijze bli jft de glans en vuilafstotendheid van 
het 
aluminium bewaard. 
Verwijder sterke vervuiling met een vloeibaar huishoudeli jk 
schoonmaakmiddel, of 
een zeepoplossing (houd rekening met de juiste verdunning). 

Kalk 
Verwijder kalkafzetting met een schoonmaakmiddel op citroenbasis, 
spoel het af 
met schoon water en neem af met een doek. 
Schade door onjuiste reiniging valt niet onder de garantie. 
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17. Lampen verwisselen

17.1 Kleurlicht Basis; het vervangen van de LED lamp 

Artikelnr.: 95472000 Serviceset lamp Bad verlichtingsset 

Benodigd gereedschap: 
1. Lamp uitwisselsgereedschap (in de leveringsomvang)

Voor aansluiting in de elektronicabox, zie het schema in de deksel. 
Montage in omgekeerde volgorde. 
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17.2. Kleurlicht Deluxe; het vervangen van de halogeen 
lamp 

Artikelnr. 25946000: Lamp 10W / 12V 

Benodigd gereedschap: 
1. schroevendraaier PH2
2. Inbussleutel SW3

Verwijder de hoofddouche. 

Verwijder de schroeven PH2 (3 st). 

Verwijder de inbusschroeven SW3 (3 st). 

Let op: het verwijderen van de 
inbusschroeven zorgt dat de 
verlichtingsunit los komt van 
het dak. De verlichtingsunit 
weegt ca. 9kg en is niet 
tegen vallen gezekerd. 
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Verwijder de verlichtingsunit uit het 
dak. 

Let op: De verlichtingsunit 
weegt ca. 9kg. 

Maak alle connectoren (3x) 
op de verlichtingsunit los. 

Ontkoppel alle bedrading. 
Laat de lamp niet aan de bedrading hangen, 
hierdoor kan schade aan de bedrading ontstaan. 

Trek de druksluitingen aan de 
bovenzijde van de verlichtingsunit 
omhoog om toegang te kri jgen tot de 
lampen. 
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Verwijder de defecte halogeenlamp uit 
de fitting. 

Druk de nieuwe halogeenlamp in de 
fitting. 

Let op: raak het glas van de halogeen-
lamp niet met de blote 
handen aan. Het aanraken 
van de halogeenlamp met 
de blote handen, verkort de 
levensduur. 

Assemblage in omgekeerde volgorde. 
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17.3. Witlicht; het vervangen van de halogeenlamp 
 
Artikelnr. 25946000: Lamp 10W / 12V 
 
Benodigd gereedschap: 
1. schroevendraaier PH1 
 
 
 
 
 
 
Trek de verlichtingsunit uit het dak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maak de connector aan de 
verlichtingsunit los. 
 
 
 
 
Schroef de afdekkap aan de  
achterzi jde van de verlichtingsunit los. 
Verwijder de afdekkap. 
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Trek de fitting met de halogeenlamp uit de 
verlichtingsunit. 

Verwissel de halogeenlamp. 

Let op: raak het glas van de halogeen-
lamp niet met de blote handen aan. 
Het aanraken van de halogeenlamp 
met de blote handen, verkort de 
levensduur. 

Montage in omgekeerde volgorde. 

defect  -    nieuw 
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18 Verwijdering van oude elektrische en 
elektronische apparaten  
(Van toepassing binnen de Europese Unie en andere Europese landen met 
een gescheiden inzamel systeem.) 

Dit symbool op het product of de verpakking geeft 
aan dat dit product niet mag worden behandeld als 
huishoudeli jk afval. In plaats daarvan moet het 
worden ingeleverd bij het daarvoor bestemde 
inzamelpunt voor de recycling van elektrische en 
elektronische apparatuur. Indien dit product correct 
wordt afgedankt, helpt u mogelijke negatieve 
gevolgen voor het milieu en de gezondheid te 
voorkomen. Recycling van materialen draagt bij tot 

behoud van natuurli jke bronnen. Voor gedetailleerde informatie over 
recycling van dit product, neemt u contact op met de gemeenteli jke 
instanties, voor de verwijdering van afval of daar waar u het product 
heeft gekocht. 
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Forword 
This installation manual contains the most important steps and directions 
for mounting a Cleopatra made to measure roof for constructual steam / 
shower cabins. 
Read this manual attentively to prevent mistakes while mounting the roof. 

Incorrect installation may lead to faults in the functioning of 
the product, damage and / or personal injuries. The 
i l lustrations in this manual are indicative. Your situation may 
be different. 

Attention: the installation of the roof should always be carried out by two 
persons. 

1 Introduction 

The made to measure roof is specially designed for use in a steam / 
shower cabin. Optionally the roof can be fitted with a ventilation valve, 
various (colour) l ighting, speakers and an overhead shower. 

Correct use: The roof can only be used in a constructual steam / shower 
cabin. This product is only to be used indoors. 

Application in any other way if not permitted and is at the users own risk. 
The manufacturer can’t be held liable for (consequential) damage. 
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2 Symbols used in the instructions 

The symbols described below appear in the installation instructions and in 
some locations on the product itself. It is absolutely essential to follow 
safety instructions and to work with care in order to prevent accidents, 
injury and material damage. 

Attention general hazard 
Informs the personnel concerned that the process described, 
unless performed in compliance with the safety rules, bears the 
risk of injury. 

Attention, two persons required 
Describes a specific procedure. If this procedure is not 
observed, the product or objects within its environment may 
be damaged. (The installation must be carried out by two 
persons)! 

Caution hand injury 
Hands away by sites, which are marked with this symbol! 
Caution! Hands can be: squash in, retract or otherwise injured. 

Specific instructions or information 
Procedures marked with this symbol require special attention. 
Caution! Not following the correct procedure can damage the 
roof or lead to malfunctions when the cabin is in use. 

Electrician 
Instructions marked with this symbol may only be carried out by 
a specialist technician capable of install ing the product under 
normal circumstances. He is responsible for all the electrical 

work, such as setting, maintenance and repairs. He is capable of working 
in energized control cabinets and on electrical sockets. 

All information and instructions in this manual have been compiled taking 
into account the applicable standards and regulations, the state of the 
art and our many years of experience and findings. 
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3 Safety precautions 

Before install ing the product check whether the walls of the room can 
support the weight of the roof and whether all technological equipment is 
available.  

Set the product to the zero energy state prior to any cleaning and repair 
work, i .e. trigger the RCCB protective switch. 

Install electrical devices (sockets, switches, lamps, etc.) in the steam 
room or in the equipment installation room according to the relevant 
regulations.  

ATTENTION 
Do not use si l icone containing acetic acid! Plastic or metal 
parts of the roof can be damaged by the use of si l icone 
containing acetic acid. 

Seals 
For the flexible seals between the elements we advise to use anti-fungal 
si l icone kit. Despite this, and dependant on circumstances, colour 
changes in the kit can happen. If cleaning does not bring the wanted 
result, the seals have to be exchanged. Renewing is not within our 
warranty. 

Power supply 

The electrical connection may only be carried out by an 
electrician, i .e. your electrical installer.  

 The power supply for the Colour Light Basic is realized via a
230V/N/50Hz AC connection.

 The Colour Light Deluxe is supplied via the ProSteam or DL40 steam
generator.

 The white light can be supplied via the K4 control unit, or via a 12V
AC 50Hz power supply.

For electrical installation, all applicable VDE, country-specific and EU 
regulations in their respectively valid versions must be observed. All 
installation and inspection works must be carried out by an approved 
electrician and in accordance with VDE 0100 Part 701 / E IEC 60364-7-701. 
All works at the steam shower may only be carried out in a de-energized 
state! 
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Speaker 
Observe the following when connecting to external stereo equipment: 
The built in loudspeaker system should be connected only to an audio 
amplifier which meets with the request of the EG low voltage directive 
2006/95/EG as well as the security request of DIN EN 60065. The max. peak 
voltage output of the amplifier must be below 25 V SELV. The maximum 
peak power output of the amplifier must be under 30 W with electrical 
impedance of 8Ω.  

Personal protective equipment 
Use safety shoes, safety glasses and safety 
gloves while installing the steam shower 
cabin. 

Tip for using 
 People who are restricted in their action should only use the steam /

shower cabin with special dil igence.
 Please contact your doctor if you have health concerns.

Examples for non-using 
 The steam / shower cabin may not be used in public areas.
 Children must not be left unattended in the steam / shower cabin.

Cleopatra accepts no liability for damage caused by: 
 Non-observance of the manual
 Incorrect use
 The use of untrained personnel
 Unauthorised modifications
 Technical changes
 The use of unapproved spare parts



9 
 

4 Tips for planning a steam cabin. 
 Don’t install large items, such as seats, steam generators, shower 

units, doors, etc. in the room before mounting the roof. Having as 
little items in the room as possible makes it easier to manoeuvre the 
roof. 

 Build the steam inlet at the appropriate height. If the steam inlet is 
built to low, the floor can get hot. If the steam inlet is built to high, 
the temperature in the lower part of the cabin can be too low. 

 For steam generators > 6kW, a barrier has to be made between the 
steam inlet and the cabin. 

 Only use mechanical ventilation to dry the steam cabin and not 
during a steam session. 

 Take the temperature and the isolation of the room into 
consideration. Some materials feel cold to the touch and need to 
be heated to be comfortable to sit, l ie or walk on. 

 Cleopatra advises to install a service hatch to access the space 
above the roof. The hatch makes the installation, maintenance and 
service of the optional components in the roof easier (see chapters 
10.2-10.6). 
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5 Technical data 
Roof 
Material: GRP with gelcoat and XPS materials. 
Measurements: specified by the costumer; max. 1850 x 2550 mm 
Thickness: 40 mm 

Ventilation (optional) 
Diameter: Ø 125 mm 

Light (optional) : 
Colour Light DeLuxe Voltage: 12V AC 50 Hz 

Power: 40 W 

Colour Light Basic Voltage:  230 V AC 50 Hz 
Secondairy voltage: 9 V AC 50 Hz 
Power: 20 W 

White light Voltage: 12 V AC 50 Hz 
Power: 2x 10 W 

Overhead shower (optional) 
Ø180 mm   Water consumption at 0,1 MPa:  8,9 l/min 

Water consumption at 0,3 MPa: 17,0 l/min 
Maximum water pressure:  0,5 MPa 

Ø240 mm  Water consumption at 0,1 MPa:  13,2 l/min 
Water consumption at 0,3 MPa: 22,6 l/min 
Maximum water pressure:  0,5 MPa 

Speakers (optional) 
Cone diameter: 80 mm 
Impendence: 8 Ohm 
Max. power: 30 W 
Maximum input voltage: 25 V 
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6 Product identification 
The product identification label can be found on top of the roof. 
The following information is shown on the identification label. 
 Manufacturer’s name and address
 Product name
 Production date
 Production order no.
 Connected voltage / frequency
 Max. total power / Max. current
 Max. pressure
 Max. temperature
 Protection class (DIN EN 60529, DIN 40050 part 9)

Plak hier de product identificatie 
sticker 
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7 Scope of delivery 

 
1x roof, pre-assembled   1x cover strip set (pvc, white) 

 
1x support bracket set (aluminium) marked A1, B1, A6 and B6. 
 
1x mounting set containing: 
 
Pcs. Description Part no.

* Chipboard screw 5x40 A2 90002880
* Plug 6x30 90014500
* Large plain washer 5,3x20x1,5 A2 90072480
* Selfdrilling screw 4,8x38 A2 90087480
1 Manual 90133701
3 Spacer 10mm 19205310
1 Masterbit 1/4" AW groen 52860242  

 
* The number of these items in the scope of delivery depend on the size of 
the roof. 

1x copy of the 
order form 
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8 Product overview and available options 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Seal 
2 Ventilation connection Ø125 mm  
(Optional) 
3 Ventilation valve (optional) 
4 Predril led countersunk hole 
5 Colour Light DeLuxe (optional) 
6 Overhead shower (optional) 
7 Loudspeaker (optional) 
8 White light (optional) 
9 Colour Light Basic (optional) 
 

8 

9 
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9 Required tools 

1 Sil icon 
2 Spirit level 
3 Dri l l 6mm 
4 Pencil 
5 Tape measure 
6 Screwdriver PH2 
7 Sharp knife 

COMMENT 
Use acid free si l icone only 
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10 Installation 
Note: for illustrative purposes, some parts of the room or roof are not 
shown in the illustrations. 

10.1 Mounting the support brackets 

Attention: the 4 support brackets are labelled in 
correspondence with the dimensions A1, A6, B1 and B6 on the 
order form. A copy of the order form is in the scope of delivery. 
Make sure the correct profile is mounted on the correct wall. 

Place the support brackets on the wall at the desired height and mark the 
holes. 
Remove the profi les and dri l l the holes using a 6mm dril l 

Make sure there are no water or electricity lines behind the 
marks. 
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Use the screws and plugs supplied to 
mount the support brackets to the 
wall. 

Attention: The supplied 
plugs are suitable for walls 
made of concrete or solid 
stone. If the walls are 
made of a different 

material, use appropriate plugs. 
These plugs are not in the scope of 
delivery. 

Make sure the mounted support brackets are in one plane. 

Use acid free si l icon mastic to seal the joints of the support brackets and 
the support brackets and the wall. 

seal seal 
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10.2 Installing the roof 
If the space above the roof can be reached after install ing 
the roof, electrical, water and ventilation connections can be 
made after the roof has been installed. If the space above the 
roof can’t be reached, the connections will have to be made 
before installing the roof. 

Make sure the cables have enough length so the components 
can be removed from the inside of the cabin without problems. 

Install the roof with 2 persons. Use the supplied spacers to 
make sure the gap between the wall and the roof is 10mm. 
Use the supplied self dri l l ing screws and screw bit to screw 
the roof onto the support brackets. 

Caution hand injury 
Caution! Hands can be: 
squash in or otherwise 
injured. 

spacer 10mm 
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Detail of the mounting system of the roof 
 
10.3 Ventilation 
The optional ventilation valve needs to be attached to a ø125 mm 
ventilation duct, leading to the open air. Make sure that condensed 
water flows back towards the cabin. 
 

Tip: To reduce the required height 
for the ventilation duct, use a 
adapter ø 125 -> 150 x 70 mm flat 
duct ventilation system.  
(not in scope of delivery) 

 
 

Attention: when the steam / 
shower cabin is attached to a 
mechanical ventilation, the 
pressure inside the steam / shower cabin must not drop 
below 150 Pa. 

support bracket 

selfdri l l ing screw 

washer Ø20 mm 

roof 
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10.4 Colour Light Basic 
The Colour Light Basic is connected to the mains power supply 
as shown in the drawing below. The wiring diagram for the 
Colour Light Basic is located in the cover of the control box. 

Attention: The control box of the Colour Light Basic needs to be 
accessible for repairs and replacement. Keep this in mind 
when deciding on the location for the control box. 

The 30 min. timer can be programmed with a jumper. The jumper is 
located on the P.C.B. The exact location of the jumper can be found on 
the wiring diagram in the cover.  
JP5 open = without a timer 
JP5 closed = with a 30 min. timer 

The LED lights are pre-installed in the roof. The 
control button needs to be installed into the 
supplied wall insert. The wall insert is installed 
behind the ti les, as shown in the drawing. 

Make a hole in the wall for the wall insert. 
Diameter: Ø35 mm 
Depth: 39 mm 

230V / AC 50Hz 20W 

Control button 

Control box 

LED 2x, 4x, or 6x 3W 

ti les 

wall 
insert 
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Right position for 
the control unit. 

 
 
1 Wiring conduit, external diameter 16mm (not in 
scope of delivery) 
2 Pipe connector 16mm (open side up) 
3 Wall insert for the control unit, installed behind the 
ti les 
4 Control unit for Color Light Basic 
 

Shorten the front of the wall 
insert, so it is in one plain 
with the tiles. Use acid free 

si l icon mastic to make the connection 
between the control unit, wall ti les, wall and 
wall insert water tight. 
 
The wall insert must be installed with the pipe 
connector pointing upwards. 
Bends in the wiring conduits must have a radius 
of at least 75 mm. 
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10.5 Colour Light DeLuxe 
The Colour Light DeLuxe is connected to the K4 control unit and the 
transformer of the ProSteam steam generator or the DL40 steam generator 
as shown in the diagram below. 
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10.6 White light 
The white light is connected to the K4 control unit of the ProSteam steam 
generator or the DL40 steam generator as shown in the drawing below. 
 

 
 

 
Optionally the White Light can be connected to a 12V AC 50Hz 
power supply with a switch to operate the White Light. These 
components are not in the scope of delivery. 
 

10.7 Speaker 
Observe the following when connecting to external stereo equipment: 
The built in loudspeaker system should be connected only to an audio 
amplifier which meets with the request of the EG low voltage directive 
2006/95/EG as well as the security request of DIN EN 60065. The max. peak 
voltage output of the amplifier must be below 25 V SELV. The maximum 
peak power output of the amplifier must be under 30 W with electrical 
impedance of 8Ω.  
 

10.8 Overhead shower 
Connect the overhead shower to the DN 15 water supply. The water 
supply needs to have a pressure between 0,2 – 0,5 MPa (1 - 5 bar). The 
overhead shower is supplied with a hose connection Ø10. 
 
Connections for water supply have to be installed according to the 
currently valid DIN 1988/EN 1717 / DIN 1986/EN 12056 as well as local 
regulations (connection sleeve DN15“, flush with ti les). 
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11 Cleaning instructions 

Clean the roof on a regular basis. The frequency of cleaning depends on 
how often the steam / shower cabin is used. 

Only use soft, non-abrasive soap or a liquid cleaner without alcohol. 
Never use cleaner containing chlorine. Chlorine can damage the 
aluminium and chrome parts in the roof and cabin. 

Surface care instructions  
Polyester gel coat products are very easy to clean and service. Hardly 
any soil ing remains on the smooth surface. A soft sponge or soft cloth and 
some drops of antistatic cleaning agent are recommended for daily 
cleaning. This restores the gloss of the chrome parts and creates a dirt- 
repelling effect.  

Remove stronger soiling with a liquid domestic cleaner or soapy water 
(observe dilution guidelines). 

Calcium 
Remove calcification with a citric based cleaning agent, r inse with clear 
water and polish with a cloth. 
Damage caused by improper cleaning is not covered by our guarantee. 
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12 Spare parts 

Pos. Part no. Description Scope
1 19547107 Ventilation valve Ø125 mm 1
2 97102460 Loudspeaker 1
3 97652000 Colour Light DeLuxe 1

25946000 Halogen lamp 1
97632000 Overhead shower Ø180 mm 1
97618000 Overhead shower Ø240 mm 1

4 97617320 Halogen light 1
25946000 Halogen lamp 1

5 95469000 Colour Light Basic rosace 1
95472000 Led lamp 1

1 

2 

3 

4 

5 
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Roof for constructual  
steam / shower cabins 

User manual 
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13 Safety precautions 

Without supervision and without instructions, the use of the 
steam / shower cabin is prohibited for the following persons: 
- Children
- Adults with physical, mental and/or sensory restrictions.
- Persons that not have been instructed, for which purposes
the steam   - cabin should not be used.
- Persons under the influence of alcohol or drugs may not
use the steam cabin.
- Only enter the steam cabin with no use of make-up.

The use of electrical devices inside the steam / shower 
cabin is not allowed! 

Warning for sliding. 
The bottom of the steam / shower cabin can be slippery. 

Before using the steam / shower cabin, read the instruction 
manual very carefully!  

(only with optional steam generator) : 
Maximum duration of stay in cabin: 30 minutes 
Humidity inside the cabin: 100% 
Maximum temperature in cabin: 60°C 
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14 General use 

Tip for using 
 People who are restricted in their action should only use the steam /

shower cabin with special dil igence
 Please contact your doctor if you have health concerns.
 Only use fragrances registered with the Food Standards Agency.

Examples for non-using 
 The roof for constructual steam / shower cabins may not be used in

public areas.
 Children must not be left unattended in the steam / shower cabin.

Attention! Do not use climbing aids inside the steam 
shower cabin. 
Using climbing aids can lead to dangerous situations 
and damage to the cabin. 

15 Control 

15.1 Color Light Basic 

The Color Light Basic is a stand-alone color l ight, with a separate 
electronics box and control unit. The color Light Basic has 4 different light 
colors and 1 color changing program. The Color Light Basic also has a 
white light. 

Setting the colored light. 
Press the button. The green 
indication light on the button 
will switch on. The colored 
light starts with the first fixed 
color: white. When you press 
the button again, the 
following colors appear: red, 
green, blue, yellow. 
The green indication light 
indicates that the color is 
fixed. 

Setting the color change 
Prerequisite: You have set the color to yellow. (the 
last of the fixed colors). Pressing the button again 
sets the color change. The red indication light 
switches on. You can fix a color by waiting for the 
desired color during the color change and then 
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pressing the button to fix this color. The fixation is indicated by the red 
and green indication lights inside the button. Pressing the button again 
once more starts the color change. The color change is indicated by the 
red indication light inside the button. 

Switching off the light. 
Hold the button depressed for more than 2 seconds. The indication lights 
in the button will switch off. The colored light will go out. If no button has 
been pressed for 30 minutes, the colored light will also switch off. 
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15.2 Color Light DeLuxe 
 
The Color Light DeLuxe can only be used in 
combination with the K4 control unit. The K4 
control unit is part of the Pro Steam and DL40 
steam generators. The Color Light DeLuxe can 
only be installed in combination with a 180 mm 
or 240 mm overhead shower. The Color Light 
DeLuxe supports 7 different colors and 5 different 
color changing programs. It also has a build in 
white halogen light. 
 
A = l ight push-button (Light / colored light on / 
off)  
B = display (Display of temperature / steam 
period / steam performance /essential oils 
addition / colored light program / time) 
C = + / - selector switches (Setting of steam 
period / steam performance / essential oils 
addition / colored light program / time) 
D = Mode button (Switching over to program 
levels) 
 
White light on / off.  
Briefly pressing light push-button A switches the 
white light on or off. The lighting is 
automatically switched off after 60 minutes. 
This value cannot be changed. 
 
Colored light on / off.  
Pressing the light push-button A longer than 1 
sec switches the colored light on. Press the 
button again shortly to switch it off again. The 
display shows the function set last, e.g. C10. 
The colored light is automatically switched off 
after 60 minutes. This value cannot be 
changed. 
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Colored light color selection  
Eight colors as well as five color programs are available: 
C00 = user-defined setting 
C01 = red 
C02 = orange 
C03 = yellow 
C04 = green 
C05 = blue 
C06 = lilac 
C07 = violet 
C08 = warm color shades 
C09 = cold color shades 
C10 = green color shades 
C11 = complete color spectrum, slow color changes 
C12 = complete color spectrum, fast color changes  

Press selector buttons C to change the color mode. 
The display switches back to mixed water 
temperature in shower operation and steam period in 
steam operation when no button is pushed for 30 
seconds. 

Color change speed 
Select C08 to C12 to adjust the color change speed in 
the color program. After pressing Mode button D, the 
display shows, for example, Ct4 (Ct0 = slowest 
color change, Ct9 = fastest color change). 

User-defined setting C00  
Select your color program (C08 - C12). Press light push-button A > 1 second when 
you have found the best color. The color program stops (pause function) and light 
push-button A blinks. Leave this for at least 30 seconds to save your setting under 
C00. You can now select your color at any time with C00. 
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15.3 White light 

The white light option consists of 2 x 10W 
halogen lights. They can be controlled with 
the K4 control unit, or with an external switch 
(not supplied by Cleopatra) The K4 control 
unit is part of the Pro Steam and DL40 steam 
generators. 

A = l ight push-button (Light on / off) 

White light on / off.  
Briefly pressing light push-button A switches 
the white light on or off. The l ighting is 
automatically switched off after 60 minutes. 
This value cannot be changed. 
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16 Cleaning instructions 
 
Clean the cabin on a regular basis. The frequency of cleaning depends 
on how often the steam / shower cabin is used. 
 
Only use soft, non-abrasive soap or a liquid cleaner without alcohol. 
Never use cleaner containing chlorine. Chlorine can damage the 
aluminium and chrome parts in the steam / shower cabin. 
 
Surface care instructions  
Glass and aluminium products are very easy to clean and service. Hardly 
any soil ing remains on the smooth surface. A soft sponge or soft cloth and 
some drops of antistatic cleaning agent are recommended for daily 
cleaning. This restores the gloss of the aluminium and creates a dirt- 
repelling effect.  
 
Remove stronger soiling with a liquid domestic cleaner or soapy water 
(observe dilution guidelines). 
 
Calcium 
Remove calcification with a citric based cleaning agent, r inse with clear 
water and polish with a cloth. 
Damage caused by improper handling is not covered by our guarantee. 
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17. Exchanging the lamps

17.1 Colour Light Basic; exchanging the LED lamp 
part no.: 95472000 Service set lamp for the light set 

required tool 
1. lamp exchanging tool (in scope of delivery)

For connection to the electronics box, see the diagram in the cover. 
Assembly in reverse order. 
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17.2. Colour Light Deluxe; exchanging the halogen lamp 
Part no. 25946000: Lamp 10W / 12V 

Required tools: 
1. screw driver PH2
2. Allen key SW3

Remove the overhead shower. 

Remove the screws PH2 (3 pcs). 

Remove the hex socket screws SW3 (3 
pcs). 

Attention: removing the hex socket 
screws loosens the Color Light 
DeLuxe unit from the roof. The 
unit weights approx. 9kg and 
is not secured against falling. 
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Carefully remove the Color Light 
DeLuxe unit from the roof. 

Attention: The unit weights 
approx. 9kg. 

Disconnect all the 
connectors (3x) from the 
light unit. 

Disconnect all the connected wires. 
Do not let the light unit hang on the electrical wires. 
Doing so may damage the wiring. 

Pull the 2 press studs on the top of the 
Color Light DeLuxe unit up to access 
the halogen lamps. 
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Remove the defective halogen lamp 
from the socket. 

Push the new halogen lamp into the 
socket. 

Attention: don’t touch the 
glass of the halogen lamp 
with your hands. Touching 
the glass of the halogen 
lamp reduces it’s life. 

Assembly in reverse order. 
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17.3. White Light; exchanging the halogen lamp 
Part no. 25946000: Lamp 10W / 12V 

Required tools: 
1. screw driver PH1

Pull the light unit out of the roof. 

Remove the connector from 
the light unit. 

Unscrew the cap on top of 
the light unit.  
Remove the cap. 
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Remove the fitting and halogen lamp from the 
housing. 

Exchange the halogen lamp. 

Attention: don’t touch the glass of the 
halogen lamp with your hands. Touching 
the glass of the halogen lamp reduces 
it’s life. 

Assembly in reverse order. 

defective -  new 
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18 Disposal of old electrical and electronic 
equipment  
(Applicable in the European Union and other European countries with 
separate collection systems.) 

This symbol on the product or on its packaging 
indicates that this product shall not be treated as 
household waste. Instead it shall be handed over to 
the applicable collection point for the recycling of 
electrical and electronic equipment. By ensuring this 
product is disposed of correctly, you will help prevent 
potential negative consequences for the 
environment and human health, which could 
otherwise be caused by inappropriate waste 

handling of this product. The recycling of materials will help to conserve 
natural resources. Form more detailed information about recycling of this 
product, please contact your local Civic Office, your household waste 
disposal service or the shop where you purchased the product. 
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