




Sett aldri glassdøren direkte på gulvet



Etikett med produksjonsnummer sitter på baksiden av frontpanelet og må 
ikke under noen omstendighet fjernes fra produktet.
Dette vil kunne hjelpe produsenten ved tilfelle av feil på produktet,
eller ved bestilling av reservedeler.



Nødvendig verktøy

Oversikt over medfølgende deler





1. Sett bunnkaret (A) der det er tiltenkt at det skal stå.
2. Juster høyden på bena ved å skru bena ut/inn.
     NB! Sørg for at alle bena står stødig på gulvet.
3. Vær nøye med at dusjkaret er i vater.
4. Når de tre foregående punkter er gjennomført kan du flytte karet til et 
    egnet sted for resten av monteringen.



1. Velg hvilken side du ønsker dusjarmaturet montert på og plasser 
     bakvegg (A2) med hull for armatur på denne siden.
2. Press bakveggene (A1 og A2) inn i hjørneprofil (B2).
3. Skru bakveggene fast i hjørneprofilen med skrue (F3).
    Husk å benytte dekordeksel (H3) når skruene festes, og press 
    dekorproppen på over skruehodet til slutt.
    NB! Ikke skru bakveggene fast til dusjkaret, dette gjøres senere.    NB! Ikke skru bakveggene fast til dusjkaret, dette gjøres senere.
4. Plasser hjørnepakningen (F) under hjørneprofilen (B2).



1. Monter sammen frontpartiet ved å presse topprofil (A3) inn på 
    sideveggen (B3), og skru fast fra innsiden med skrue (F3) ved å 
    benytte en vanlig skrutrekker.
2. Gjenta på tilsvarende måte for å montere bunnprofilen (A4) til 
    sideveggen (B3).



1. Sikre fast glasset i topp- og bunnprofil ved å benytte skrue (F4).
    Skru fast ved å benytte en vanlig skrutrekker.
2. Press på pyntedekselet (H2) over skruehodene.



1. Fest sideprofil (C) til topprofil (A3) ved å skru fast fra innsiden med 
    skrue (F3) ved å benytte en vanlig skrutrekker.
2. Gjenta på tilsvarende måte for å feste sideprofil (C) til bunnprofil (A4).
3. Plasser pakningene (F1) og (F2) under hjørneprofilene på hver side.



1. Plasser frontpartiet på bunnkaret og press profilene inn i 
    bakveggene (A1) og (A2).
2. Skru sammen frontpartiet og bakvegger ved å benytte skrue (F3), med 
    en vanlig skrutrekker. Husk å benytte dekordeksel (H3) når skruene 
    festes, og press dekorproppen på over skruehodet til slutt.



1. Skru bakveggene fast til bunnkaret med skrue (G).



1. Monter sammen dusjsettet ved å presse dusjhode holder (D) på 
    dusjstangen (D4) fra topp. Press inn knappen for å justere holderen 
    og slipp knappen for å låse holderen i ønsket posisjon.
2. Press såpeskålen (D3) på dusjstangen (D4) fra bunn. Lås såpeskålen 
    i ønsket posisjon ved å skru på festet under.
3. Press på veggfeste (E3) i topp og bunn.



1. Fest dusjsettet på bakveggen ved å hekte festedelen (E) over veggens
    toppkant.
2. Skru fast dusjsettets toppfeste til delen (E) med skrue (E2), ved å 
    benytte en vanlig skrutrekker.
3. Press dekor dekselet (E1) på toppfestet.



1. Fest dusjsettet til bakveggen i bunn ved å skru fast bunnfestet med 
    skrue (E2), ved å benytte en vanlig skrutrekker.
2. Press dekor dekselet (E1) på bunnfestet.
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1. Start montering av dørene (B) med å plassere de liggende på en stabil 
    og myk flate. Press deretter PVC magnetlisten (B4) på dørens 
    side hvor hull til håndtak er plassert. Press PVC listen (B1) på dørens 
    motsatte langside. NB! Pass på at leppen peker ut.
2. Monter hjulene (G1) på utsiden av døren i topp.
    Justeringshullene på hjulene skal peke opp.
3. Monter hjulene (G2) med fjærbelastning på utsiden av døren i bunn.3. Monter hjulene (G2) med fjærbelastning på utsiden av døren i bunn.
    Knotten for å bevege fjærbelastningen skal peke opp.
4. Monter fast håndtaket (G3) med det store grepet ut og enkel knott på 
    innsiden. 



1. Monter fast døren i dusjkabinettet ved å hekte hjulene inn på profilen 
    i topp.



1. Fest døren fast til dusjkabinettet ved å presse hjulene i bunn ned og 
    inn på bunnprofilen.
2. Lås hjulene fast til bunnprofilen ved å slippe knappen.
3. Døren kan demonteres for enkelt rengjøring ved å trykke ned hjulene 
    i bunn og løfte ut døren.
    NB! Sørg for at døren ikke plasseres på et hardt underlag imens 
    rengjøringen pågår.    rengjøringen pågår.
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1. Juster dørstopperen på topp- og bunnprofilen. Press dekkpropp (G4) på
    over skruehodene til slutt.
2. Juster døren ved behov. Skru på hjulene i topp med unbrakonøkkel 
    for å justere dørens posisjon.



1. Plasser dusjen der den skal stå.
2. Putt avløpsslangen ned i sluket.
3. Press frontpanelet inn på hektene under bunnkaret. Sørg for at 
    magnetfestene har kontakt med frontpanelet. Juster magnetfestene 
    ved behov.
4. Kontakt håndverker for tilkobling av vann.
5. Etterstram alle skruer etter 2 mnd. bruk.5. Etterstram alle skruer etter 2 mnd. bruk.



Viktig informasjon:
Ved våt tilstand vil de fleste overflater på et baderom være utsatt for 
å kunne bli glatte. Dette er særlig tilfelle når såpe, shampo, badeolje etc.
er brukt. Det er viktig at installatører og brukere er klar over dette.


