
Modeļi:
6030   6130

Dušas kabīnēm/Tvaika kabīnēm
Uzstādīšanas instrukcija 2

3

(LV) Atbloķēt.

4

(LV) Pagriezt kanalizācijas cauruli apakšā uz 
kanalizācijas noteku.



5

(LV) Nobloķēt.

6

(LV) Ja nepieciešams, uzstādīt 
apakšā pagarinājuma cauruli.
Nogriezt to ar zāģi. Lietot silikonu.

7

(LV) Uzstādīt sienu ar trīs stikliem, 
iespiežot tos alumīnija profilos.

8

– Blīve

Paplāte un paplāte:
Skrūve un uzgriez-
nis, 2 gab.
Paplāksne, 2 gab.
Blīve, 2 gab.



9

(LV) Kabīnes aizmugure

10

(LV) Aizmugurēja 
siena

11

Paplāte un aiz-
mugure:
Skrūve un uzgriez-
nis, 4 gab.
Paplāksne, 8 gab.
Blīve, 4 gab.

– Blīve

(LV) Kabīnes aizmugure

12

Aizmugure un 
priekšpuse:
Skrūve, 14 gab.
Paplāksne, 14 gab.

(LV) Kabīnes 
aizmugure



13

(LV) Kabīnes 
virsdaļa

14

15

Virsdaļa un 
priekšpuse:
Skrūve un uz-
grieznis, 2 gab.
Paplāksne, 2 gab.

16

Virsdaļa un 
aizmugure:
Skrūve un uz-
grieznis, 4 gab.
Paplāksne, 8 
gab.

(LV) Kabīnes 
aizmugure



17 18

19 20

(LV) Pieslēgt karsta (H) un 
auksta (C) ūdens padevi 
kabīnes aizmugurē.



21

(LV) Pieslēgums 
tīklam standarta 
dušas kabīnēm.

(LV) Pieslēgums 
tīklam tvaika 
kabīnēm. Tas ir 
jāveic profe-
sionālam elektriķim.

22

(LV) 
Oranžas 
krāsas 
antenas 
kabelis.

23

USB/MP3

(LV) Tikai 
tvaika 
kabīnēm.

24



25

GATAVS!

26

!

(LV) Ķermeņa 
smidzinātāji

(LV) Roku 
duša

(LV) Kāju 
masāža

(LV) OFF (tikai tvaika kabīnēs): Ja jūs vēlaties lietot 
tvaika funkciju, pagriezt rokturi uz OFF režīmu, lai 
piepildītu tvaika ūdens tvertni ar ūdeni. SVARĪGI! Pēc 
kabīnes izmantošanas izslēgt ūdeni, izmantojot plūs-
mas regulatoru un pagriezt novirzītāju uz jebkuru citu 
režīmu, izņemot OFF.

(LV) Duša no 
augšas

(LV) Novirzītājs 
(smidzinātāja tipa izvēle)

27

CH(LV) Karsts 
ūdens

(LV) Auksts 
ūdens

(LV) PIEZĪME: Dušas kabīnēs bez termostata plūsmas 
regulators regulē gan ūdens plūsmu, gan ūdens tem-
peratūru. Tvaika kabīnēs plūsmas regulators regulē 
tikai ūdens plūsmu. Šajā gadījumā ūdens temperatūru 
regulē ar termostatu.adjusted by using the thermostat.

(LV) Plūsmas 
regulators!

28

(LV) Ja kabīni/tvaika kabīni lietos bērns, pār-
liecināties, ka bērns ir informēts par visām kabī-
nes/tvaika kabīnes funkcijām.steam cabin.!
Apkalpošana
(LV) Apkalpošanas un garantijas remonta 
gadījumā kabīnei ir jābūt viegli pieejamai re-
montētājam gan no augšas, gan no aizmugures. 
Duschy izsaukumu uz apkalpošanas un garan-
tijas remonta darbiem gadījumā, ja tiek kon-
statēti traucējumi nepareizas uzstādīšanas dēļ, 
Duschy izraksta rēķinu par materiāliem, darbu 
un transporta izmaksām.




