Massaažikabiin ET-9003

115 x 90 x 215 cm

Ettevaatus paigaldamisel ja kasutamisel.
Täname et valisite meie vannitoa sarjast endale just sobiva kabiini. Et garanteerida
turvalisus ja kabiini korralik töötamine palun lugege hoolikalt instruktsiooni enne
kabiini paigaldamist ja kasutamist:
1. Kui olete kabiini pakendist välja võtnud palun kontrollige, et kõik osad oleksid olemas
ja nad ei ole kahjustatud.
2. Veenduge et põrand millele Te asetate kabiini suudab kanda kabiini raskust ning et
põrand oleks loodis.
3. Paigaldage veevõtu kohad ja kanalisatsioon enne kabiini kohale tõstmist.
4. Enne kabiini kohale tõstmist peaksid seinad ja põrand olema sirged/loodis. On
võimalik ka kabiini aluse jalgadega korrigeerida tasakaalu.
5. Veesüsteemi monteerimisel on soovituslik vahele paigaldada mehaaniline veepuhastus
filter.
6. Vee surve süsteemis peab olema vahemikus 2-5 BAR. Suurema survekorral tuleks
paigaldada reduktsiooni klapp. Kui külma ja sooja vee survete vahe ületab 0,5 BAR
tuleb paigaldada torustikele tagasilöögiklapid.
7. Enne kasutamist tuleb kabiin kinnitada selliselt, et ei toimuks kabiini kõikumist.
8. Palume mitte liigutada veesüsteemiga ühendatud kabiini.
9. Kabiini ohutuks kasutamiseks on ta vaja maandada ja toiteliin varustada rikkevoolu
seadmega mitte üle 30mA.
10. Toitekaabliks kasutada juhet ristlõikega ≥ 2,5mm². Elektri süsteemi pinge peab olema
220V ± 10%, sagedusega 50Hz, kaitselüliti 20A. Summeerituna elektri võimsus on
3kW.
11. Pärast kasutamist on soovitav kabiin elektrivõrgust välja lülitada.

Kaasas olevad osad:
1. Seibid – 24 tk.
2. Mutrivõti - 1 tk.
3. Rullikud ustele – 8 tk.
4. Kruvid 20*4 – 10 tk.
5. Kruvid 60*4 – 8 tk.
6. Käepidemed ustele – 2 tk.
7. Puur 3.2мм – 1 tk.
8. Kruvid 16*4 – 10 tk.
9. Vask ühendus – 3 tk.
10. Seljatoe kruvid - 4 tk.
11. Seljatoe seibid- 4 tk.
12. Seljatoe plastik kruvid - 4 tk.
13. Seljatoe plastik kork - 4 tk

Ülemine siin (1,740Mx1 tk)

Alumine siin ( 1,740Mx 1tk)

Täisnurkne raam (1,635Mx1 tk)

Viltune raami nurk (1,635mx1 tk)

18. Selja massaaž
19. Seljatoe kruvi
20. Raam
22. Käsidušš
23. Alumiinium paneel
24. Ventilaator
25. Ülemine valgus
26. Laedušš
27. Kõlar
28. Lagi
29. Dekoratiivtuled
30. Juhtimispult
31. Funktsioonide lüliti
32. Käteräti hoidja
33. Segisti
34. Seljatugi
35. Jalgade massaaž
36. Vann

Dussikabiini monteerimine

Sifoon

Jalad

1. Reguleerige aluse jalad ja asetage vann soovitud kohale,
loodis pinnale. Pingutage jalgade kruvisid.
Seejärel paigaldage äravoolu toru.

2. Esiraami monteerimine:
Kinnitage alumiiniumkaared raami külge kruvidega

3. Paigaldage klaasid koos tihenditega
4. Uste paigaldamine.
Asetage uksed siinidele koos rullikutega. Reguleerige
rullikud nii et uksed liiguksid vabalt (ei kiiluks kinni).
Kinnitage käepidemed ja ja tihendid

5. Tagumise seina paigaldamine:
Tagapaneel ja esikaar on ühendatud konksu-tüüpi
meetodil.

6. Suurem alumiinium paneel ühendatakse tagaseinaga
kasutades 4x20 kruvisid 10 tk. Kasuta T-tüüpi tihendeid
alumiinium paneeli ja tagaseina vahel. Paigalda tagasein
vanni kasutades 4x16 kruvisid 5tk.

7. Paigaldage ülejaanud detailid kabiinis
näidatud kohtadele (käsiduss, jaladuss,
käterätihoidja jne.). Tähelepanu: ärge kinnitage
kruvisid liiga kõvasti (võite kahjustada klaasi).
Ühendage torud vastavalt märkidele.
.

4. Установка задней стенки. Установите
соединённую заднюю стенку на поддон
прикрепите её к поддону шурупами 16*4.

8. Lae paigaldus: Kinnitage tagumine sein
kabiini laega kruvidega 16x4 ( 5 tk ).

и

9. Vee- ja elektriühendamine
HOT WATER – kuum vesi; COLD WATER – külm vesi; TOP SHOWER – laeduss;
HANDLE SHOWER – käsiduss; FOOT MASSAGE – jalgade massaas; ühendage elekter.

Kabiini hooldus
Puhastage kabiini pehme lapi ja nõrkade hooldusvahenditega.
vahendid ei tohi sisaldada atsetooni või ammoniaaki.
Väikest kriimustuste eemaldamine: kasutage peenet
liivapaberit no 2000 seejärel kanda pinnale hambapastat ja poleerige
pehme lapiga.
Kabiini kasutades võib tekkida katlakivi,
seda saab eemaldada pehme lapiga leotatud õrnas äädika lahuses
või sidruni mahlas.
Kroomitus osasid ei tohiks puhastada tihti ning selleks ei tohiks
kasutada tugevaid puhastusvahendeid.
Kabiini ei tohi pesta tugeva materjaliga (mis võivad pinda kahjustada) ja
terasid sisaldavate puhastusvahenditega (peaks hoiduma ka
tugevatest puhastusvahenditest).
Vältige kabiini kahjustamist teravate ja raskete esemetega.
Perioodiliselt kontrollige rikkevoolukaitsme korrasolekut.
Perioodiliselt tuleb kontrollida toitejuhtmestiku ja
ühendusklemmide korrasolekut
(mehhaanilised vigastused, närilised, hõõrumised vastu detaile).
Perioodiliselt kontrollige veetorustiku lekkekindlust.
Transportimisel vältige mehhaanilisi lööke ja tugevat vibratsiooni.
Säilitage kabiini tuulutatavas ruumis, et vältida hallituse ja ebameeldiva
lõhna teket detailidele. Kabiini pikemaajalisel mittekasutamisel lülitada
kabiin vooluvõrgust välja ja sulgeda veevarustus.
Perioodiliselt kontrollida sooja- ja külmaveetorustiku filtreid
(soovitav on need paigaldada enne kabiini sisendtorustikke).

HOIATUS!
Elektrivool mida kasutatakse selle dušikabiini
jaoks peab olema varustatud maandatud kaabliga ja
rikkevoolukaitsmega.
Tehke kindlaks nende olemasolu!!!
Paigaldajad peavad olema kvalifitseeritud spetsialistid.
Vahelduvvoolu toide: 220 ± 10%.
Veesurve: 0,1 – 0,4 Mpa (1 – 4 bar).
Vahelduvvoolu toide tuleb vedada eraldi dušikabiini
jaoks, kaabli ristlõige peab olema vähemalt 2,5mm²
ja varustatud eraldi pealülitiga.
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