DUSJKABINETT VM622A 80x80
Dette er en enkel monteringsanvisning på Norsk, denne henviser til bilder monteringsanvisningen på Engelsk som er nedpakket i
produktet.
Fig1
Plasser dusjbunnet på stedet du skal plassere dusjkabinettet, juster føttene slik at bunnen kommer i riktig vater. Du må deretter ta
bunnen ut fra hjørnet slik at du kommer til for montering bak kabinettet.
Fig2
Informerer at du skal montere dusjdelen til dusjpanelet, men dette er nå gjort fra produsent.
Fig3
Fest de store matte glassveggene (bakveggene) til dusjsøylen som skal plasseres i midten. Dette gjøres med skrue og muttere som
medfølger, det er ferdig hull fra fabrikken.
Fig4
Monter deretter hjørnelistene til bakveggen, med avrundet i front.
Fig5
Fest så bunnskinne i fronten til hjørnelistene. Du vil se at listen har noen 3mm hull. Bruk ett 3mm bor og bor hull i kabinettbunnen, fest
md 3mm skruer som medfølger.
Fig6
Plasser de 2 små frontglassene med å pesse disse inn i hjørnelistene med pakningsdelen inn i hjørnelistene. Fest så toppskinne fast til
hjørnelistene, sideglassene skal da være festet.
På innsiden av hjørnelistene vil de se noen hull, her skal det brukes 3mm bor for å få hull, bruk medfølgende skruer og fest sideglassene
til hjørnelistene. Dekk til skruehodene med medfølgende skruehetter som du trykker inn på skruehodene.
Fig7
Tilpas og plasser tetningslistene i sporene på bunn og toppskinnene, tett til sideglassene.
Fig8
Fest de justerbare hjulene på dørene før du setter på plass dørene i toppskinnen. Når du monterer hjulene bruk da pakningshetten med
hull i med hatten ut, disse er tilpasset beskyttelseshetter som trykkes på hatten. Hjulene festes med justeringsskruen ned. Fest så
krokene som skal tilpasses bunnskinne
Juster hjulene slik at dørene blir tilpasset og i rett vinkel.
Fig9
Sett på plass magnetlistene til dørene, og pakningslistene til dør og sideglass. Sett på plass håndtakene på dørene
Fig10
Vann trenger ut om ikke dusjen er helt tett. Derfor anbefaler vi bruk av siklikon mellom du forskjellige delene. La silikonen tørke før
dusjkabinettet tas i bruk.
Dette produktet har 5 års delegaranti. Skulle det oppstå en feil som skyldes fabrikasjonsfeil vil vi sende deg delen vederlagsfritt i posten.
Er dusjen montert og tilkoplet av fagkyndig autorisert personale vil også eventuelle arbeidskostnader forbundet med å erstatte den
defekte delen.
Ta vare på kviteringer for utført montering/tilkopling for eventuelle fremtidige garantisaker.
Produktet importeres til Norge av Cardinal Trading as, Ollebakken 9 – 3181 Horten Telefon 928 02395
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