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Kasutusjuhend
1. Reguleeri temperatuuri 

ja veesurvet segisti 
abil. Ümberlülitaja abil 
saab valida laedu!i 
(➊: 1), käsidu!i (➊: 2), 
jalamassaa"i (➊: 3), 
või kehadu!!ide (➊: 4) 
vahel.

2. Laevalgustust saab sisse 
ja välja lülitada nupust 
ümberlüliti kohal.

Korrashoid 
1. Du!ikabiini puhastamiseks tuleb kasutada pehmet 

lappi ja puhastusvahendit. Et läikiv pind ei matistuks, 
ei tohi kasutada puhastusvahendeid, mis sisaldavad 
poleerimisvahendit, atsetooni või ammoniaaki

2. Katlakivi võib eemaldada selleks ettenähtud vahenditega.

3. Äravooluava ja otsikut tuleb puhastada korrapäraselt, et 
vältida nende ummistumist.

4. Kroomitud osi tuleb puhastada ettevaatlikult.

Du!ikabiiniga kaasas
Du!ikabiin on kahes  pakendis, mis sisaldab:

kasutusjuhendit
du!ialust
klaasist esiosa koos 2 uksega
2 täitetihendit
tagaseina
lage
monteerimiskotti
voolikuga jalamassaa"i  
(välja arvatud 5033, 5304, 5305)
voolikuga käsidu!!i

Ettevalmistused enne 
paigaldust
1. Veetorustikuga ühendamiseks on 

kaasas 2 painduvat voolikut R1/2” 
sisemise keermega du!ikabiini 
tagaosas.

2. Vee äravool du!ikabiinist toimub 
läbi 70-cm painduva vooliku D 32 
(sisemine mõõt, 5004, 5025, 5026, 
5304), D 40  (välimine mõõt, 5005, 
5006, 5015, 5016, 5033, 5305) ➋.

3. Laevalgustuse ühendamiseks on 
vajalik 230-voldine seinakontakt.
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PAIGALDUSJUHEND

1. Aseta alus soovitud kohale ➊. Reguleeri aluse jalad nii, et alus 
seisaks tasakaalus ja oleks soovitud kõrgusel. Kasuta loodi. Ke-
era kinni jalgade mutrid.

2. Kinnita tagasein aluse külge ja kinnita M5x25 s kruvide ja mutri-
tega. Tihendid (kummist) aseta allapoole. Ära kruvisid veel päris 
kinni keera. Pane sanitarsilikooni ➋ aluse ja tagaseina vahele.

3. Nooled on esiseina välisküljel. Esisein monteeritakse aluse 
külge kruvide ja mutritega ➌. Kinnita esi- ja tagasein üksteise 
külge ST4x15 kruvidega. Kinnita eemaldatav esipaneel aluse 
külge takjakinnitite abil ➍. Pane sanitaarsilikooni sinna, kus 
alus ja esisein ühinevad. Aseta esisein aluse peale, nooled 
ülespoole.

4. Kinnita lagi esiseina ülemise serva külge kruvide ja mutritega. 
Seejärel kinnita lae tagumine osa kruvide ja mutritega. Kruvid/
mutrid M5x25.

5. Pinguta kõik kruvid, mis seni paigaldatud. Kinnita kaks juurdelisatud 
halli täitetihendit kruvide kohale, neist üks üles- ja teine allapoole.

6. Ühenda laedu!! vooliku abil segistiga. Fikseeri see vooliksulguri abil.

7. Ühenda käsidu!! ja jalamassaaz, kasutades kaasasolevaid 
tihendeid (välja arvatud 5033, 5304,5305). 

8. Ühenda painduvad voolikud (R # “ sisemine keere) maja 
sooja- ja külmaveesüsteemiga. Punane tähistab sooja ja sinine 
külma vett. Soovi korral kinnita kaasasolevad $lterseibid maja 
veesüsteemi ja painduvate voolikute külge.

9. Suure lubjasisaldusega vee puhul tuleb kasutada $ltrit, et 
vältida probleeme.

10. Ühenda lae- ja seinavalgustus (5016, 5026, 5006) 230-voldise 
seinakontaktiga ➎. Lamp Philips TLE 32w/54.

11. Keera kinni vee äravoolu toru mutter.

Paigaldusjuhend

1. Kruvi laedu!i voolik lahti. Seejärel keera lahti see mutter, mis 
hoiab kinni laedu!!i.

2. Võta laedu!! kabiinis sees olles maha.

3. Seejärel eemalda plastkate.

4. Eemalda elektrikaabel valgustoru küljest.

Võta valgustoru klemmide vahelt välja ja kinnita uus valgustoru.

Lampide vahetus

1. Ventilaatori lüliti
2. Telefon (ainult sissetulev)
3. Valgustuse lüliti (nii seina- kui laevalguse)
4. Raadiootsingu taastamine
5. Raadio lüliti
6. Raadio sageduste otsing: vajuta mõne sekundi jooksul 

ja lase lahti, jaamad otsitakse automaatselt
7. Helitugevus madalamaks
8. Helitugevus suuremaks
9. Sisse/välja

Juhtpaneel (5016, 5026, 5006)  ➏

ESINDAJA EESTIS:  DUSCHY MARKETING AS

KADAKA TEE 1, TALLINN 10621

Telefonid: 655 01 06, 655 01 08.

Paigaldus- ja hooldusmeister: 50 13 929.


