












Deler:

Vater                Skrutrekker         Målebånd

Drill         Ø6mm /  Ø2,8mm          4mm

Nødvendig verktøy:



Deler:





1. Press bakveggen (A1) og sideglasset (A) inn på hjørneprofilen (B).
2. Fest bakveggen og sideglasset ved å skru fast skrue (D) gjennom hjørneprofilen
  fra utsiden, 3 punkter for hver vegg.
  NB! Husk å benytte delen (C) når skruene festes. Press dekkpropp til delen 
  (C) på over skruehodene til slutt.
3. Gjenta prosedyren for å feste bakvegg og sideglasset til hjørneprofilen på 
    motsatt side.
4. Plasser pakning (B1) under hjørneprofilene (B) på hver side.
5. Plasser dusjløsningen med bakvegg (A1) og sidevegger (A) på bunnkaret (A3).



1. Fest veggene i dusjkabinettet til bunnkaret ved å feste skruene (D1), tre punkter
  på hver sidevegg. Benytt en vanlig skrutrekker.
  NB! Husk å benytte medfølgende del (C) når skruene festes, og press 
  dekordekselet på over skruehodene til slutt.



1. Plasser pakning (C4) under frontdelens (A2) hjørner, og plasser fronten på 
  bunnkaret.
2. Press fronten (A2) inn på sideveggene og fest den fast ved å benytte 
  medfølgende skruer (D).
3. Press dekordeksel (C3) på over skruehodene til slutt.



1. Monter fast håndtakene (B2) til dørene i fronten (A2).



1. Monter sammen dusjsettet ved å presse dusjhode holder (E3) på dusjstangen 
   (E4) fra topp. Roter på hjulet på dusjhode holderen for å justere holderens 
  posisjon og roter hjulet tilbake for å låse den i ønsket høyde.
2. Press såpeskålen (F1) på dusjstangen (E4) fra bunn. Lås såpeskålen i ønsket
  posisjon ved å skru på festet under.
3. Press veggfestene (F2) på dusjstangen i topp og bunn. 



1. Fest dusjsettet på bakveggen ved å hekte festedelen (F3) over veggens 
  toppkant.
2. Skru fast dusjsettets toppfeste til delen (F3) med skrue (E1), ved å benytte 
  en vanlig skrutrekker.
3. Press dekordekselet (E) på toppfestet.



1. Fest dusjsettet til bakveggen i bunn ved å skru fast bunnfestet med skrue (E1), 
  ved å benytte en vanlig skrutrekker.
2. Press dekordekselet (E) på bunnfestet.
3. Press dekkpropper (B4) på over hullene for montering av dusjsett og 
  dekkpropper (B3) på over hullene for monering av dusjarmatur, der hvor dette 
  ikke skal monteres.



1. Plasser dusjkabinettet der det skal stå.
2. Putt avløpsslangen ned i sluket.
3. Press frontpanelet (A4) inn på hektene under bunnkaret. Sørg for at 
  magnetfestene har kontakt med frontpanelet. Juster magnetfestene ved 
  behov. NB! Etikett med sporingsnummer sitter på baksiden av frontpanelet, 
  og må ikke fjernes.
4. Kontakt håndverker for tilkobling av vann.4. Kontakt håndverker for tilkobling av vann.
5. Etterstram alle skruer etter 2 mnd bruk.





For å feste dusjen til vegg med skruer, følg veiledning B:
B1. Plasser dusjen nøyaktig der den skal stå når den er ferdig montert.
B2. Hold monteringsbraketten (D3) i riktig posisjon på toppen av dusjkabinettets 
    hjørne og merk opp hvor hullet i vegg skal være. Gjenta på motsatt side, uten 
    å flytte på dusjkabinettet.
B3. Benytt et Ø6mm bor og bor hull i vegg.
B4. Bank inn plugg (E) i de oppborede hullene.B4. Bank inn plugg (E) i de oppborede hullene.
    NB! Dersom det er spikerslag er det ikke nødvendig å benytte plugg.
B5. Fest monteringsbraketten (D3) til vegg ved å benytte medfølgende skrue (D4).
    NB! Husk å benytte pakning (C) når skruen festes. 
B6. Press delen (C2) ned i bakre hjørneprofil i topp.
B7. Skru fast monteringsbraketten (D3) ved å feste skruen (D2), men vent med å 
    feste skruen helt.
      NB! Husk å benytte pakning (C) når skruen festes. 
B8. Sørg for at dusjkabinettet er i vater og stram til skruene på 
    monteringsbrakettene på begge sider. 


