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Montaj Talimatları
Tüm Hakları Saklıdır.
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 Başlamadan önce

●UYARI: Lütfen kuruluma başlamadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Yanlış

ürün kurulumu, kullanımda ciddi ürün arızasına neden olabilir. Her zaman talimatları

izleyin ve ileride kullanmak üzere saklayın.

●Duş kabini, "paralel olmayan duvarlara" takıldığında 20 mm ayarlamaya izin verecek

şekilde tasarlanmıştır.

●Başlamaya hazır olduğunuzda, elinizin altında doğru aletlere, bol miktarda alana ve

montaj için temiz ve kuru bir alana sahip olduğunuzdan emin olun.

●Montaj için iki kişi gereklidir. Lütfen bu talimatların kapsamlı olmasına rağmen, her

zaman teknik açıdan yetkin bir kurulumcunun kurulumu gerçekleştirmesi tavsiye

edildiğini unutmayın.

● Duş kabinin düz bir duş teknesine veya zemine ve dikey duvarlara takıldığından emin

olun.

●Lütfen dikkat edin: Bu ürünle birlikte verilen dübeller yalnızca seramik duvarlar için

uygundur. Alçı levha veya dikme duvarlar, sağlanmayan özel sabitlemeler gerektirebilir.

(Daima dübellerin veya bağlantı parçalarının duvar tipi için doğru olduğundan emin

olun.)

●Dikkat: Lütfen tüm camları dikkatli tutun. Montaj veya normal kullanım sırasında

kenarlarda meydana gelen herhangi bir hasar veya yüzeyde meydana gelen çizikler

camın aniden kırılmasına neden olabilir. Temperli cam, hala keskin kenarları olan çok

küçük parçalara bölünecektir.

●Dikkat: Gizli borulara veya elektrik kablolarına hasar vermemek için duvarlar

delinirken dikkatli olunmalıdır.

●Bir duş teknesi veya küvet yakınında çalışırken, küçük parçaların gidere düşmemesi

için örtülmesini sağlayın.

Gerekli Aletler
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Montaj

1. İki duvar dikme profilini duş

teknesi kenarına 10 mm'den az

olmayan eşit bir boşluk kalacak

şekilde ayarlayın ve her ikisinin de

dikey olmasını sağlamak için bir su

terazisi kullanın.

2. Duvar dikme profillerini hareket

ettirmemeye özen göstererek,

duvardaki delik konumlarını bir

kalemle işaretleyin. Kullanılan

duvar tipine uygun bir matkap ucu

ile delikleri açın. Dübelleri plastik bir

çekiç kullanarak deliklere yerleştirin.

Vidaları kullanarak profili duvara

sabitleyin.
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Montaj

3. Boş bir alanda; sabit camları, ray

profiller ve cam dikme profillerin

kanallarına yerleştirin, üst ve alt ray

profillerinin uçlarına cam dikme

profillerini vida ile sabitleyerek

çerçeveyi oluşturun.

4. Duvar dikme profillerine, her iki

yandaki cam dikme profilini

yerleştirin.

Not: Desenli camlar için her zaman

desenin dış tarafta olduğundan

emin olun.
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Montaj

5. Her iki yandaki ray profilleri, köşe

takozları yardımı ile birbirine

sabitleyin.

6. Profilleri yerleştirip ayarladıktan

sonra cam dikme ve duvar dikme

profillerini matkap ile delin ve vida

ile birbirine sabitleyin. Vida

kapaklarını takın.
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Montaj

8. Üst kısımda rulman tekerleklerini

ray kanalına oturtun, alt kısımda

yaylı pimi bastırarak rulman

tekerleklerini profil kanalına

yerleştirin. Üst rulmanlardaki pim

vidalarından yükseklik ayarı yapın.

7. Rulmanlardaki vidaları çıkarın,

cam üzerinde bulunan deliklere

geçirerek vidaları sıkın.



9. Mıknatıslı fitilleri kapı camlarına geçirin.

Rulmanlardaki ayar vidalarını çevirerek fitillerin

arasında boşluk kalmayacak şekilde temas

etmesini sağlayın.

Su sızdırmazlık

contasının montaj şekli
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Montaj

10. Mıknatıs ayarları ve kapı ayarları yapıldıktan

sonra üst ve alt ray profillerinin içine stop

yerleştirilmelidir. Bunun için kapı istenilen

aşamaya kadar açılıp rulmanın denk geldiği

kısma stop örnekteki gibi yerleştirilir ve vida

yardımıyla profile bağlanır.

Rulman Stoperi

Montaj Şekli
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Montaj

12. Montajdan sonra, duş kabininin

dışındaki bağlantı noktalarına silikon

dolgu uygulayın.

Not: Uygulama öncesinde ortamın

temiz ve kuru olmasına kesinlikle dikkat

edilmelidir.

Not: Ürün, uygulama sonrasında

24 saat süresince kullanılmamalıdır.

11. Kapı camındaki deliklerden kulp

pimlerini geçirin. Kulp üzerindeki

vidayı sıkarak sabitleyin.
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Montaj Sonrası

24 SAAT KULLANMAYINIZ !
www.ducci.com.tr                                (0212) 435 65 77

13. Ürün montajından sonra 24 saat süresince kullanılmamalıdır. Bu sebeple

'' 24 SAAT KULLANMAYINIZ'' etiketi kabinin görülebilir bir yerine yapıştırılmalıdır.

14. Ürünün üzerine marka rozeti dilediğiniz bir noktaya, arkasındaki yapışkan önleyici

söküp yapıştırılmalıdır.

15. Ürün paketinin içinde bulunan Garanti Belgesini saklamayı unutmayınız.

Not: Garanti Belgesi geçerlilik süresi 2 yıldır.



Ömerli Mahç Burçhan Sokak No:15/1

Hadımköy / İstanbul / Türkiye

T : +90 212 435 65 77

     +90 212 435 97 46

F : +90 212 435 96 81

info@ducci.com.tr / www.ducci.com.tr Tüm Hakları Saklıdır.
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