
OW-MS07 dušikabiini
paigaldus- ja kasutusjuhend



Lugupeetud klient!
Tere tulemast meie tooteid kasutama! Soovitame tungivalt enne dušikabiini 
paigaldamist ja esmakordset kasutamist lugeda läbi kõik tootele kinnitatud 
juhised, kuna need aitavad teil toodet paremini kasutada.  
Tootja ei vastuta toote valesti kasutamise põhjustatud kahjude eest.
Pöörduge oma küsimuste ja probleemidega meie või kohaliku turustaja 
poole – see kindlustab teile rahuldava vastuse saamise.
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Paigaldusaeg



Hooldus ja puhastamine
1. Igapäevane puhastamine: Kasutage raskesti eemaldatava mustuse puhul 
neutraalset puhastusvahendit või madala kontsentratsiooniga äädikat. 
(Lugege kindlasti pakendilt juhiseid!)
2. Pinnakahjustused: Hõõruge kergelt liivapaberiga nr 1500 kahjustus 
siledaks, määrige sellele pisut hambapastat ning pühkige pehme riidega. 
Saate nii pinnakahjustused puhtaks. 
3. Toru puhastamine: Kasutage 40°C vett vanni täitmiseks, kasutage 2/L mõõtu 
detergenti, käivitage veepump, sulgege siis veepumbad ja eemaldage vesi.
4. Katlakivi eemaldamine: Eemaldage mustus õrnalt happelise detergendiga. 
Võite kasutada näiteks sidrunimahla või äädikat ja pehmet riiet. 
Loputage seejärel hoolikalt puhta veega.
5. Ärge kasutage söövitavaid detergente! Vanni ei tohi söövitavat vett valada!
6. Veetagastuse ja -pihustuse masina puhastamine: Vannist tuleb demonteerida 
pea mask, kui kasutate veetagastuse ja -pihustuse masinat periooditi. 
Puhastage mustusest.
7. Galvaanitud pindade hooldus: Pühkige galvaanitud pindu flanellriidega. 
Ärge kasutage pühkimiseks karedaid abivahendeid.
Märkus: Käsitsege ja teisaldage toode vajadusel ettevaatlikult. 
Kaitske seda pingete ja löökide eest. Kui te toodet kaua aega ei kasuta, 
siis hoidke seda kuivas, mittesöövitava õhuga keskkonnas.
Avaldus: Käesolev juhend on ettenähtud kasutamiseks üksnes üldise suunisena. 
Toote tehnikat ja tehnoloogiat võidakse muuta ilma ette teatamata. 
Kogu üksikasjaliku info saamiseks pöörduge tarnija või meie poole.

HOIATUSED
1. Kabiinis ei tohi kasutada eraldi auru või niiskust tekitavaid elektriseadmeid.
2. Järelevalve on vajalik, kui dušikabiini kasutavad lapsed, vanurid või purjus 
inimesed. Lapsed tohivad dušikabiini üksi kasutada üksnes siis, kui neid on 
õpetatud seda nõuetekohaselt kasutama ning nad teavad täpselt, millised on 
valesti kasutamise tagajärjed.
3. Maandatud seadmed tuleb püsivalt ühendada fikseeritud juhistikuga.
4. Dušikabiin tuleb varustada vähem kui 30 mA rikkevoolukaitsmega.
5. Hoolitsege, et juhe on paigutatud nõuetekohaselt ning et tagatud on 
ekvipotentsiaalne ühendus.
6. Kui toitejuhe on kahjustatud, siis tuleb see ohtude vältimiseks lasta asendada 
tootjal, tootja volitatud hoolduskeskuses või muul sarnase kvalifikatsiooniga 

7. Fikseeritud juhistiku tarvis tuleb näha ette lahtiühendamisvõimalus vastavalt
isikul. 

kehtivatele nõuetele.

1. Mudeli mõõtudega üksikasjalik joonis (ainult viiteks)

MUDEL: Ms07
SUURUS: 900X900X2000mm

(Mõõtühik: mm)

2. Veeparameetrid

3. Tööriistad

Veesurve Lubatud maksi-
maalne veesurve Veevool Ühenduste läbimõõdud

Külm, kuum vesi ÄravoolMpa Mpa l/min

G1/2“ G11/2“8-121,60,2-0,4

Mutrivõti

Ristkruvits

Kruvikeeraja

Puitklots ja kummikattega 
haamer

Vesilood



Toote osad

Nr Nr NrNimetus Nimetus Nimetus
Alumiiniumühendus
Käsidušš
Tagaklaas
Ülasiin
Riiul
Veeväljund

Kraan
Külgmine alumiiniumdetail

Magnettihend
Käepide
Fikseeritud klaas
Liigutatav klaas

Paneel
F-kujuline plastriba
Äravool
Alasiin
Alus

X  Veeühendused
1. Veeühendus: Ühendage ülemine auk üladuši veetoruga ning 
parempoolne auk ühendage käsiduši alumise otsaga.
2. Külma/sooja vee ühendus: Ühendage külma- ja soojaveesisendid segistiga.
3. Kontrollige, et kõik ühendused on tehtud õigesti ega leki. 
Kandke siis neutraalset klaasiliimi dušialuse ja kabiini ühendustele veelekete 
vältimiseks. Kontrollige viimaks dušikabiini nõuetekohast toimimist. 
(Dušikabiin on kasutamiseks valmis 24 h pärast, kui klaasiliim on jõudnud 
piisavalt kuivada.)

Käsidušš

Ühendage 
külmaveesisendiga.

Ühendage 
kuumaveesisendiga.

Veekraani paigaldamine
1. Sooja ja külma vee segisti: Tõstke pidet üles 
või vajutage alla veevoolu avamiseks 
või sulgemiseks. Avatud olekus saab pidet 
keerates veetemperatuuri reguleerida.
2. Funktsiooni siirdenupp: 
keerake pidet käsidušile lülitumiseks.

Funktsiooni 
siirdenupp

Segisti

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17



VIII  Muude osade paigaldamine
1. Kinnitage joonisel näidatud viisil külgmine veekindel tihend fikseeritud 
klaasi külge.
2. Paigaldage joonisel 2 näidatud viisil magnettihend kahe liugklaasi külge.

IX  Reguleerimine
1. Reguleerige rattaid, nii et klaasuks liigub sujuvalt ja magnettihend sulgub  
tihedalt. Pingutage kõik kruvid (reguleerige ratast joonisel A näidatud viisil).

Külgmine veetakistus

Pakkeleht

1. Klaasi suurus (mõõtühik: mm)

2. Alumiinium

3. Kummitihend ja magnettihend

4. Kruvid jms

5. Muud osad

Mudel

Nr

NimetusPilt

Külgmine alumiiniumdetail A

Alumiiniumühendus

Alumiiniumühendus

Alumiiniumsiin

Külgmine alumiiniumdetail A

Kahepoolne 
kummitihend

Kaldservaga magnetiline 
kummitihend

Külgmine veekindel 
kummitihend

Käepide  Käsidušš Dušivoolik Terasriiul

2

2

4

2

2

B1 B2 B3

4x25mm       4x14mm    4x12mm   4x14mm       4x16mm        M5x20mm
  

1835x400x4*2 1826x635x4*2 1775x330x4*2Ms07

FSR70612



Paigaldamine

I Dušialuse paigaldamine
1. Fikseerige äravoolutoru äravooluavasse. Ühendage äravoolutoru kaldus vee 
äravooluavaga. Vt joonist 1.
2. Reguleerige tugijalgu dušialuse loodi seadmiseks. Kontrollige vesiloodiga.  
Hoolitsege, et kõik tugijalad toetuvad põrandale ning fikseerige need soovitud 
kõrgusele reguleerkruvisid keerates. Vt joonist 2.

Lukustage mutter 
mutrivõtmega.

Reguleerige jalga.

VII  Liugukse paigaldamine
1. Fikseerige staator ülemise ja alumise siini aukudesse, nagu näidatud joonisel 1.
2. Seadke ratas siini sisse ning riputage liuguks rattale. 
Keerake sisse plekikruvi, nagu näidatud joonisel 2.



2. Seadke fikseeritud raam dušialusele ning lukustage kohale poltide ja mutritega.

V  Vasak-/parempoolse fikseeritud klaasi paigaldamine
1. Lükake fikseeritud klaas külgmise alumiiniumdetaili aukudesse järgmisel joonisel 
näidatud viisil. Sisestage külgmine kummitihend klaasi ja alumiiniumi vahele ning 
fikseerige teine külg kruvi ja staatoriga.

II  Eesmise raami paigaldamine
1. Fikseerige ülemine ja alumine siin külgmise alumiiniumdetailiga 
joonisel 1 näidatud viisil.
2. Fikseerige neli alumiiniumühendust külgmise alumiiniumdetailiga 
joonisel 2 näidatud viisil.

Külgmine 
alumiiniumdetail A

Alumiiniumühendus



III  Tagaklaasi paigaldamine
1. Sisestage tagaklaas alumiiniumühenduse sisse ning sisestage üks  
külgmistest kummitihenditest alumiiniumi ja klaasi vahelisse pilusse.

Külgmine 
alumiiniumdetail B

IV Eesmise raami ja tagumise raami ühendus
1. Fikseerige eesmine raam külgmise alumiiniumdetailiga B ning 
ühendage tagaklaas külgmise alumiiniumdetailiga A.
(Märkus: Sisestage üks külgmine kummitihend klaasi ja alumiiniumi 
vahele abivahendina puitklotsi ja haamrit kasutades.)
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