
MONTAVIMO
INSTRUKCIJA

LUX WHITE
LUX BLACK

900 × 900 × 2 230 mm

Modelis:

Dydis:





DĖMESIO!!! - pirkdami produktą prieš jį montuojant atidžiai jį patikrinkite, ar nėra 
mechaninių ar kitų pažeidimų. Sumontavus produktą pretenzijos nepriimamos.
• Vandens masažo kabinas montuokite iš anksto parengtoje vietoje, kur šilto ir šalto vandens 
tiekimas, likusios armatūros yra įdiegti deramoje vietoje pagal statybinio parengimo planą. Grindys 
turi būti lygios ir išklotos plytelėmis.
• Gaminys turi būti išmontuojamas nenaudojant didelės statybinės jėgos. Būtina užtiktinti, kad 
erdvė tarp kabinos ir kampo būtų min. 60cm tam, kad ją sumontuoti ir reikalui esant - atitraukti ir 
remontuoti!!!
• Prieš montuojant dušo kabiną į įrengtą vietą būtina patikrinti visų žarnų ir jungčių sandarumą.

DĖMESIO!!! Montuojant gali atsilaisvinti net ir tvirtos jungtys. Todėl būtina prieš pradedant 
naudotis kabina patikrinti visų jungčių tamprumą bei sandarumą ir, esant laisvesnei 
jungčiai, ją įtempti (sutvirtinti).

Masažinėse kabinose esančios kėdutės ir rankenos nėra struktūriškai pritaikytos 
žmonėms su judėjimo negalia, kaip kad apibrėžta ES direktyvos 93/42/EHS standartuose 
medicininiams prietaisams. Šios dalys yra skirtos mobiliems vartotojams kaip pagalbinis 
įrankis.
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PRIEŽIŪRA:
• Reguliariai valykite mūsų rinkoje esančiomis valymo priemonėmis, kuriomis valomos 
dušo kabinos.
• Dušo maišytuvą rekomenduojama valyti tinkamomis priemonėmis su skiestu actu. Neva-
lyti rūgštimis ar šiurkščiomis priemonėmis.
• Mechanizmus būtina tepti vandeniui atspariomis priemonėmis. Tai būtina atlikti atsižvelgi-
ant į naudojimosi intensyvumą ir sąlygas, kuriomis naudojama dušo kabina. Bet ne rečiau 
kaip 1 kartą per 2 mėnesius.



 vAnDEns InsTALIACIJA

Vandens sistema jungiama pagal EN 806-1 reikalavimus vidiniams vandens vamzdžiams ir EN 274 
vidinei kanalizacijai.
Norint prijungti vandens bateriją, vanduo turi būti išvestas pagal brėžinį. Šilto ir šalto vandens įvadai 
turi būti ½″ vamzdžiuose su ½″ alkūnėmis, prie kurių prisukami kampiniai ventiliai.
Šiuose ventiliuose turi būti valymo filtrai, kad vandenyje esantys nešvarumai nesukeltų problemų. 
Tuo atveju, jei šie filtrai nebus instaliuoti, pretenzijos dėl baterijų sistemos gedimų nepriimamos.
Toliau šiltas ir šaltas vanduo jungiamas lanksčiomis šarvuotomis žarnelėmis. Nuotėkų vamzdynas turi 
būti paruoštas prieš montuojant masažo įrenginį. Sifonas prie nuotėkų jungiamas lanksčiais nuotėkų 
vamzdeliais..

VEIKIMO SLĖGIS NETURI VIRŠYTI 1,8-3 BAR !!!

stogo dušas

rankinis dušas masažo purkštukai

šalto vandens įvadas šilto vandens įvadas

šiltas vanduo

šaltas vanduo

kampinis ventilis su filtru
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 SUdEdAMOSIOS dALYS,
pRIEdAI



dUŠO pAdĖKLO MONTAVIMAS
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VANdENS pAjUNGIMO SchEMA





pagaminta:
ROLTECHNIK a.s., Třebařov 160 • 569 33 • Czech Republic • tel.: +420 461 324 301/302 • fax: +420 461 324 297

Roltechnik servisas Lietuvoje tel.: +370 673 54186
www.roltechnik.lt


