
BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Típus: 8120 / 8130

Méretek: 900x900x1940 mm

    800x800x1940 mm

Kedves Vásárlónk!

Köszönjük,  megvásárolta  termékünket.  A biztonságos  kezelés  érdekében 

kérem figyelmesen olvassa el azt az útmutatót, mielőtt beszereli és használja 

a zuhanykabint.

Figyelmeztetés: vállalatunk folyamatosan fejleszti termékeit,  ezért elnézését 

kérjük a kellemetlenségért, ha van néhány eltérés a termék és az útmutató 

között.

Lépések:

1.a beszerelés előkészítése

2.szerelés



1. Beszerelés előkészítése

   

                                

     

1940

1.2 az alkatrészek ellenőrzése

zuhanytálca 1 db

fix üveg 2 db

üvegajtó 2 db

vízzáró tömítés 2 db

mágnes 1 db

fogantyú 2 db

Alumínium keret 4 db

Görgő 8 db (4 alsó és 4 felső)

A1: 8 db

A2: 4 db

A3: 8 db

A4: 4 db (fix üveg csavar)

A5: 8 db

A6: 8 db (görgő ütköző)

1.1 Készítsen 2 vízkiállást, egyet a meleg és egy másikat a 

hideg víznek, egy kifolyót a használt víz levezetésére. A 

cső átmérője nem lehet kevesebb mint 50 mm, lásd a  

jobboldali képet



     

2. Beszerelés

2.1 helyezze a zuhanytálcát a fürdőszoba sarkába, állítsa vízszintbe

2.2 helyezze be a szifont

2.3 illessze  az  aluminíum keretet  a  tálcára,  és  jelölje  be  a  lyukak  helyét  a  falon.  Rögzítse  az  alu  keretet  a  falra  „A5”  

csavarokkal

2.4 rögzítse  a  fix  üveget  az  alumínium keretre.  Bizonyosodjon meg róla,  hogy a  fix  üveg széle  pontosan  illeszkedik  az  

alumínium kerethez

2.5 szerelje fel az ajtókat, a többi keretet és az alsó felső íveket

2.6 szerelje fel a fix üvegre a csavarokat (A4) és az ütközőket (A6)

2.7 szerelje fel a mágnescsíkot, a vízzáró tömítéseket, a fogantyúkat

2.8 ellenőrízze, hogy az ajtó jól működik-e, ha nem, akkor az „A” zsanéron lévő csavarokkal állítsa be megfelelően.



Figyelem!

A termék megvásárlásakor és annak beépítése előtt, gondosan át kell ellenőrizni, hgoy nincs-e a terméken mechanikus, vagy egyéb sérülés. A zuhanytálcát előre 

leburkolt helyre kell beépíteni. A burkolatot egészen a tálca széléig kell rakni. Miután a tálcába szerelte a szifont, tegye meg a szükséges előkészületeket a 

zuhanytálca szereléshez. Mikor előkészíti a felületet a zuhanytálca lerakáshoz, hagyjon 1 cm szabad helyet a tálca és a afal síkja között, melyet szilikonnal 

tömítsen. Illessze a helyére a zuhanytálcát és stabilizálja a beállított helyzetét. A csempe és tálcafala közötti területet úgyszintén szilikonnal tömítse ki. 

Soha ne végezzük a tálca beszerelése után a segélycsempézést, hanem a fennmaradt hézagot saniter sziloplat-al tömítsük!!!

A tisztítást egyszer végezzük el hetente, de csak folyékony anyaggal. Nem szabad olyan tisztítószert használni, amelynek kemény részecskéi karcolhatnak. 

Óvakodjunk a savas, maró hatású anyagoktól. 


