
Venedig duschkabin

INSTALLATIONSANVISNING



Grundläggande uppbyggnad 1----------------------------------------
Klargöring och förberedelse före installation 2---------------------
Montering av underrede och avloppsrör med bottenkar 3--------
Montering av aluminium ram och glasinsats 3----------------------
Montering av kre glasväggen med profil 4ba -----------------------
Installation av skjutglasdörr och hjul 6-------------------------------

--------------------------------------Färdigställande av installation 8

Tack för att du har valt en av våra produkter.
Vi strävar efter att ge dig den bästa servicen och
vi ber dig läsa denna anvisning noggrant innan
installation av ångkabinen
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Översikt över duschkabinen

1 Grundläggande uppbyggnad)7)Färdigställande av installation

7.1) Sätt i gummiblocken på den översta och på den nedersta skenan.
de7.2) Sätt i dörrhandtagen, de vattentäta packningarna och

magnetiska listorna på glasdörren (som visat på illustrationen).
7.3) Montera till slut blandare och dusch ålen n-set i h i panele .

.Blandare är inte inkluderad

installationen medFlytta duschkabinen till slutplacering och avsluta
en grundlig reng f .öring. Tack ör att du har valt en av våra produkter
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2.1) Denna duschkabin har designats för placering i ett hörn, men den
kan även placeras längs väggen.
2.2 )För att säkra enkel och problemfri installation och evt. framtida
reparation ska v e mellll det ara tt avstånd på minst 50 cm an
duschkabinen och andra rumsmöblerbad eller vvs-installationer.
2.3) Vatteninloppet skall dras nära hörnet.
2.4) Avloppet är placerat 20 cm ån örnet.i kabinen fr h
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2)Klargöring och örberedelse öref f installation

6.1) Sätt i dubbelt hjulen i de två ålen längt upp å skjutdörren och enkelth p
hjulen å de två ålen längst ned på glasskjutdörren (enligt ritningenp h ).
6.2) Häng de två dubbelt hjulen på den översta skenan och sätt därefter
enkelt en å den nedersta skenanhjul p .

≥
500mm

≥
2

3
0

0
m

m

≥
50

0m
m

Pully and track installation (E)
（ ）E

The track section drawing

×
×

√√



3)Montering av underrede och avloppsrör med bottenkar

4 )Montering av aluminium ram och glasinsats

Level

Adjustable Leg
with Plastic Cover

Tray

6 3

4. Sätt först ihop skenorna med plasthörnen och skruva sedan i skruvarna1)
(ST4*10) ående illustration Använd skruvarna för att anslutaenligt ovanst .
aluminiumprofilen och skenorna enligt illustrationen.
4.2)Sätt på U-listen av å sidoglaset sätt därefter in glaset igummi p och
aluminiumramen enligt ritningen.

“ ”-formade den med skruv4.3) Sätt ihop det L fästet och översta skenan
(ST4*14). ( A)Se ritning

Glass Glue

Bracket bolt

Drainer Pipe

Nut

Pedestal

3.1) Kontrollera att avloppssilen sitter fast och fäst det med lim om inte det är
fallet. Justera underredet så bottenkaret är vågrätt. Ta bort skyddsfilmen
från bottenkaret.
3.2) Silens avlopp skall placeras mellan 200 och 300 mm från hörnet.

Gradienter

Pedestal

6）Installation av glasskjutdörr cho hjul

Sliding Glass Door

Pully
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Pully

Sliding Glass Door

Pully installation order  (C)
the mounted pulley (D)

Magnetic strap
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5 Montering av kre glasväggen med profil) ba

Fixed side glass

Waterproof
seal

(Top track)

Top Track

Alum.Profile

Screw(ST4X10)
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Junction valve

(Below track)
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Below track

M
Screw(ST4X10)

Plastic corner

Screw(ST4X14)

Plastic corner

Fixed side glass "U" Shape Strap

Top track

Aluminum
alloy frame
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Fixed side glass

Top Track

Alum profile.

Screw(ST4*14)

" "L shape fasten part

Angle Valve

Cold Water Inlet

Cold Water Pipe

Angle Valve

Hot Water Pipe

Hot Water Inlet

Water Pipe Connection

A
5.1)Lägg silikonfog på bottenkaret för att täta mellan bottenkar och överdel.
5.2) Ställ aluminiumramen på bottenkaret som visat på figuren och ställ det på
plats i hörnet som på illustrationen.
5.3) Montera den bakre glasväggen i ramen enligt illustration B.
5.4)Sätt till slut i skruvarna (ST4*10) på insidan. Installation sett uppifrån.

Installation of a bird's eye view
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Back glass wall

Back glass wall

Aluminum alloy corner

Screw(ST4*10)

Picture(B)Screw(ST4*10)


