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SCULELE NECESARE (NU SUNT FURNIZATE)

Burghiu 3mm

Silicon Izolant

Creion

Ciocan de Cauciuc

Boloboc

Linear

Burghiu cu Cap în Cruce

Burghiu 6mm

-Când sunteţi gata să începeţi, asiguraţi-vă că următoarele scule la îndemână, destul

spaţiu şi o suprafaţă curată şi uscată pentru asamblare.
Două persoane sunt necesare.

Notă: cu toate că aceste instrucţiuni sunt cuprinzătoare, vă recomandăm întotdeauna ca
un instalator competent să efectueze instalarea.

Ruletă

Bormaşină

Şuruburilniţă în Cruce
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ÎNAINTE DE INSTALARE ŞI NOTIŢE IMPORTANTE
DE SIGURANŢĂ

-Toate dimensiunile sunt arătate în milimetri cu excepţie acolo unde este indicat.
-Când lucraţi lângă tavă sau cadă introduceţi în scurgere un dop în cazul în care cade o piesă să nu se
piardă.

-Asiguraţi-vă că sistemul de duş este montat pe o suprafaţă orizontală şi un perete vertical.
Notă: Monturile pentru perete incluse cu acest produs sunt potrivite numai pentru pereţi rezistenţi.
Pereţilor de rigips sau despărţitori sar putea să aibă nevoie de monturi speciale (nu sunt prevăzute).

-Manevraţi orice sticlă cu grijă, evitaţi lovituri şi solicitări pe toate părţile sau muchiile.
Sticla securizată nu poate fi refolosită.

-A se avea grija la găurirea pereţilor pentru a se evita ţevi sau cabluri de electricitate.

INSTRUCŢIUNI DE ÎNGRIJIRE

-Săpun şi apă sunt adecvate pentru curăţirea sticlei, curăţător special poate fi folosit dacă este necesar.
-În zone cu apă dură, depuneri insolubile de sare pot apărea pe sticlă.
Dacă acestor depuneri li se permite depunerea repetată, devine tot mai dificilă înlăturarea lor şi arată
neprezentabil.
Curăţarea regulată va minimaliza acest efect.

-Acordaţi atenţie la conectarea articulaţiei rulmentului, asiguraţi-vă că nu este nimic care să
obstrucţioneze mişcarea ecranului.
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Referinţă Descriere Ilustraţie Cantitate

Piuliţă capac

Profil perete

Panou-ecran cu pivot

Fâşie de Plastic
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INSATALAREA
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INSATALAREA
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INSATALAREA
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24 ore

INSATALAREA

NU FOLOSIŢI CABINA DE DUŞ CEL PUŢIN 24
DE ORE PENTRU PERMITE SILICONULUI SĂ
SE ÎNTĂREASCĂ COMPLET.


