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Zuhanykabin
ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
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A dobozok tartalma
A kabin összeszerelése

A kabin mérete összeállítva: kb. 120 cm × 80 cm × 200 cm.

A dobozok tartalma:
A termék 2 dobozban van becsomagolva.
Zuhanytálca
Leeresztő és szifon (A leeresztő külön bűzelzáró
egységet nem tartalmaz!)
Ajtó üveg 1 db
Fix üveg 2 db
Függőleges profil 2 db
Vízszintes profil 2db
Sarok profil 1db
Vezetősín 2 db
Mágnes csík 1 db
Vízvető 2 db
Fixüveg rögzítő elem 2 db
Görgő 4 db
Ajtófogantyú 1 db
Ajtóütköző gumi 2 db
Üvegrögzítő szilikon csík a profilokhoz 2 db hosszú
Összeszereléshez szükséges csavarok

A kabin összeszerelése:
Az összeszereléshez szükséges eszközök: fúrógép és fúrószár, csillagcsavarhúzó, sima csavarhúzó,
csavarkulcs, állítható csavarkulcs, gumikalapács, vízmérték, mérőszalag, szaniter sziloplaszt (penész gátló)
és hozzávaló kinyomó eszköz
-

Helyezze a zuhanytálcát a telepítés helyére! Szerelje össze a leeresztőt, majd a vízszintet
vízmértékkel a lábak megfelelő magasságával állítsa be.
Az oldalsó fix üveg felőli keretet az egyik oldalt fali profillal a másik oldalt a sarok profillal kell
összeszerelni.
Helyezze be a fix oldalüveget a műanyagtömítéssel.
A sarok elemhez kapcsolódó függőleges profilokat úgy kell fixen rögzíteni a megfelelő csavarokkal,
hogy az üvegrészek már a függőleges profilokba gumitömítéssel együtt legyenek beillesztve.
Az ajtóoldali fali profilt a vezetősínekkel szerelje össze a megfelelő csavarokkal. Az ajtóüveges
keretet az egyik oldalon a fali profillal a másik oldalon a mágneses profillal kell rögzíteni.
Állítsa össze a két keretet a sarok profil segítségével, majd a fali profilokat rögzítse a falhoz a
megfelelő csavarokkal
Helyezze be az ajtó oldali fixüveget gumitömítéssel a fali profilba, majd a műanyag rögzítő
elemekkel rögzítse a vezetősínhez.
Helyezze fel az ajtóra a mágnes-csíkot gumikalapács segítségével. Állítsa be a görgőket, majd
rögzítse a csavarokat.
Rögzítse az ajtófogantyút az ajtóra, majd helyezze be a tolóajtót a vezetősínbe.
Rögzítse az ütközőket az alsó és felső vezetősíneken, majd helyezze fel a vízvetőket az üvegrészekre.
A tökéletes vízzárás érdekében kérjük, hogy az összes csatlakozási pontnál használjon penész gátló
sziloplaszt tömítést, és használat előtt 24 órán keresztül hagyja száradni.

I. Tisztítás és karbantartás
Átlagos tisztítószer és puha kendő segítségével tisztítható a kabin, de kerülje el az ammóniát és acetont
tartalmazó szereket, amelyek károsíthatják a kabin felületeit. A szilikon tömítési folyamat után
visszamaradt szilikon szennyeződést puha nedves ruha segítségével el tudja távolítani.
Ha az akril felület megkarcolódott, használjon nedves csiszolópapírt a felület polírozásához, majd ezután
egy kis fogkrém és puha kendő segítségével át kell polírozni, így a felület újra a régi fényében fog
ragyogni.
A díszített és krómozott felületeket nem szükséges túl gyakran polírozni.
Ne használjon durva felületű tisztítóeszközt, illetve súrolószert a kabin tisztításához.
Ne használjon tompa vagy éles tárgyat a kabin használatakor, mert ezek összekarcolhatják a felületét.

II. Szállítási és tárolási utasítások
Tárolás közben ne fordítsa meg, ne tegyen rá másik terméket, és ne tegye a kabint szerves vegyületek
közelébe (pl. formaldehid).
Szállításkor finoman kell felemelni, illetve letenni a dobozokat. Figyeljen arra, hogy ne feszüljön, ne
ütődjön semmihez és ne akadjon bele semmibe, valamint kerülje az erős rázkódást.
Ha sokáig nincs használatban, száraz környezetet kell a kabinnak teremteni, valamint gyakran kell
szellőztetni.
A beszerelés megrendelhető:
Sanimix Kft. 1225 Budapest, Angeli út 68.
Tel.: 06-1-207-0310 vagy 207-0311
Kérjük, hogy a kabin épségét és a tartozékok hiánytalan meglétét a vásárlás helyén ellenőrizni
szíveskedjen! Erre vonatkozó bejelentéseket utólag nem áll módunkban elfogadni.
Ha bármilyen egyéb kérdés felmerülne, amelyre ez a használati utasítás nem tartalmaz megoldást,
kérjük lépjen kapcsolatba a termék forgalmazójával.
A műszaki változások jogát fenntartjuk.
Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk.
Figyelem!!! Előfordulhat, hogy a furatok nem teljesen stimmelnek. Szükség esetén kellő
körültekintéssel, fémfúró segítségével fúrja után- illetve újra a furatokat.
A szilikonozás helyeit felhordás előtt tisztítsa meg a szennyeződésektől (víz, por, stb.) és zsírtalanítsa.
Használat előtt győződjön meg róla, hogy a tömítőanyag megszilárdult. A nem megfelelő tömítésből
adódó problémák nem képezik reklamáció tárgyát!
A bekötést csak szakképzett szerelők végezhetik a mindenkori előírások figyelembevételével.

