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Montaj Talimatları
Tüm Hakları Saklıdır.

LENA KARE

MONOBLOK 90 X 90



 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.

●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.

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

olunmalıdır.

●Küçük parçaların gidere düşmemesi için örtülmesini sağlayın.

●Montaj yapılacak alanın tekne altında kalan bölümünde su gideri tesisatının hazır

olması (mekanik alt yapı) - muf ağzının ( pimaş boru gider çıkış)  zemine sıfır ve veya

zeminden 1-2 cm yükseklikte olması gerekmektedir.

●Zemin terazisi düz - duvar gönyeleri düz ve 90 ' yatay dikey olmalıdır.(teknek köşe

formları 90 ' gönye olduğundan duvar köşesine uyum problemi olmamalıdır. (bu

durumlarda isteğe bağlı extra  silikon ve veya kenar çıta malzeme + işçiliği gerekebilir.

●Zeminde kaplayacağı alan ve duvarda eteklerin duvar öpüşme alanları temiz olmalı -

daha sonrası seramik derz vs uygulama yapılmamalıdır.

Gerekli Aletler
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Montaj

1.Tekne takla atılmış halde, kılavuz

bir metal - tahta ile ayakların etek

alt hizası yapılır. Tekne yerine

alıştırma yerleştirmesi yapılır.

Sarkma sendeleme yoksa ayak

ayarI sabitlenir, var ise yine

ayakdan ayar yapılır.

2.Net ayar sonu Sifon bağlantı

aparatları sifon + gırtlak hortum

bağlantıları yapılır.(Son silikon

çekimi öncesi tesisat hazır ise su

testi yapılır. Sifon veya gider

bağlantısında kaçak var ise

müdahele edilir. Mekanik arızaları

tekne montaj-test kapsamına

girmez.
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Montaj

3. Herhangi bir sallanma veya

temassızlık olmamasına dikkat

edilip terazi ile son kontroller yapılır.

4.Köşe birleşim yerlerine silikon

çekilerek duvar tekne birleşimi

sağlanır.Bazı uygulamalarda isteğe

bağlı tekne etek arkalarına da

silikon çekilerek extra tekne  duvar

tespiti yapılmaktadır.(bu işlem

teknenin olası durumlarda

sökülmesi gerektiğinde seramik ve

tekne deformasyonu oluşturabilir.)

Etek kenar ve zemin etek yerlerine

isteğe bağlı silikon uygulaması

extra yapılır. Tekne altının hava

alması için bu uygulama tavsiye

edilmez.

NOT: Tekne montajı sonrası

silikonun kuruma süresi içinde

tekne kullanılmaz, basılmaz -

üzerinde toz partikül bırakabilecek

duvar tavan tesisat işleri yapılmaz.
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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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