
WANNA BIANKA Z PARAWANEM

INSTRUKCJA MONTAŻU

              

                                                      



Proszę zapoznać się z instrukcją przed rozpoczęciem montażu.

             1.Wannę należy instalować zgodnie z niniejszą instrukcją.

2.Przed montażem wanny należy dokładnie sprawdzić czy jej elementy nie

 są uszkodzone.

3.Szyby parawanu są ze szkła hartowanego, należy zachować szczególną   

ostrożność  przy montażu.

4.Szyb nie należy umieszczać na twardym podłożu bez użycia styropianu lub 

innych  miękkich materiałów. Nie opierać o krawędzie.

5.Nie należy zabudowywać brodzika glazurą.

6.Wanna powinna być zamontowana w taki sposób , aby jej demontaż nie 

wymagał  uszkodzeń innych materiałów budowlanych tj .glazura , gres , terakota, 

itd.

7. Instalację wanny w łazience zaleca się wykwalifikowanym specjalistom.
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1) Opis najważniejszych części                                     

                         
 (Widok na wannę z góry)

Aluminium frame- rama aluminiowa               
Glass door- drzwi szklane
Plastic cap- nasadka plastikowa
Head pillows- poduszki
Handle- uchwyt
Magnetic strap- taśma magnetyczna
Drainage switch- włącznik odpływu
Tub skirt- obudowa wanny
Drainer- odpływ

1.1) Materiał  zawiera  akryl„ABS”,  nie  może  być  nagrzewany  i  naciskany.  Jest  to

najbardziej popularny i odpowiedni materiał do produktów sanitarnych. Zapobiega on

niszczeniu i zużywaniu, jest łatwy w pielęgnacji, gładki i połyskujący.

1.2) Wanna ta została zaprojektowana zgodnie z „wanną do masażu”, istnieje możliwość

zamocowania  baterii  wannowej  w miejscu  najszerszym.  Parawan na wannie  może

pełnić  rolę  ochronną  podczas  natrysku.  Na  osłonę  prysznica  składa  się  6MM

hartowane szkło, rama ze stopowego aluminium, zawiasy i taśmy magnetyczne.

1.3) Odpływ jest  odpływem ręcznym,  wystarczy tylko przekręcić  obrotowy przycisk na

wannie, co spowoduje odpływ wody.



2) Montaż podstawy

Pedestal- podstawa
Drainer pipe- rura odpływowa
Bath tub- wanna
Board- płytka

2.1) Jak widać na rysunku, należy  delikatnie obrócić wannę i postawić na podłodze, a 
następnie podtrzymać ramę w każdym miejscu, które zostało wzmocnione. 

 

Great circle pin- duży sworzeń obrotowy
Screw- śruba



2.2) Jak na rysunku powyżej, należy połączyć podtrzymywaną ramę i wannę za pomocą śruby

4pcs (4*16). Następnie zamocować zabezpieczenie śruby z płytką z tyłu wanny za pomocą

śrub, patrz rysunek B.

3) Montaż nóg, podstawy, rury odpływowej do wanny

                                                                        Nakrętka        Plastikowe nóżki

(Rysunek C)

 

 
                                       (Rysunek D)                                 (Rysunek E)

The „7” pattern plastic- plastik w kształcie 7
Screw pole- kołek śrubowy
Shower tray- podstawa prysznica
Plastic ring- pierścień plastikowy

3.1) Zamocować plastik na blokadzie drewnianej (rysunek E)

3.2) Zamocować podstawę i plastik w kształcie 7, przykręcić śrubę i nakrętkę,  przy czym

plastik powinien być zwrócony otworami do panelu ruchomego. (Należy zamontować odpływ

przed montażem podstawy). (Rysunek D).



3.3) Na końcu, jak na rysunku C, ciasno dokręcić nakrętkę śruby zgodnie z ruchem strzałki.

3.4) Sprawdzić odpływ, jeżeli jest poluzowany, użyć kleju do szkła w celu wzmocnienia.

4) Montaż obudowy

                                                                          Obudowa wanny
↓

    (Rysunek F)                                        (Rysunek G)

Plastic cap- nakrętka
Plastic gasket- uszczelka plastikowa
Power drill- wiertarka

4.1) Wykonać otwór w panelu i plastiku w kształcie 7. Skręcić plastik w kształcie 7 i panel 

ruchomy po czym pozwolić śrubie przejść przez plastikową podkładkę.



5) Miejsce montażu

(wanna widoczna z góry)



5.1) Za pomocą poziomnicy dostosować podstawę do odpowiedniego poziomu. Upewnić się, 

czy każda noga dotyka podłogi.

5.2) Uważać na wannę podczas montażu. Należy używać plastikowych opakowań, kartonów i

delikatnych materiałów do jej przykrycia. Jeżeli korzysta się z lutownicy, należy trzymać ją w

odpowiedniej odległości od wanny.

Montaż parawanu

↑
Umieścić ramę w ściennym profilu łączącym ↑

Wewnętrzne nakrętki na śrubę



Jeżeli razem z wanną zakupiony został parawan sawannowy , najpierw należy zamontować

wannę, a następnie parawan.

UZUPEŁNIENIE:

Montaż parawanu

1) Włączyć  przełącznik,  sprawdzić  czy  każda  część  działa,  jeżeli  jednak  któraś  nie

pracuje  prawidłowo,  należy  sprawdzić  czy  jest  dobrze  podłączona  lub  wymienić

części. Jeżeli wszystko działa dobrze, wypuścić wodę z wanny.

2) Przesunąć  wannę  do  kąta,  sprawdzić  jej  równowagę.  Należy  zachować  2-3mm

odstępu od ściany, który potem można zasilikonować.

3) Zaznaczyć na ścianie żądaną pozycję profilu łączącego.

4) Wywiercić otwory za pomocą wiertła 4mm.

5) Umieścić w nich wkręty ścienne, zamocować profil  do ściany śrubami (ST4x30).

6) Umieścić profil boczny w profilu łączącym.

7) Dostosować pozycję drzwi od parawanu odpowiednio do wanny.

8) Zamontować dwa profile śrubami (ST4x10).

9) Nałożyć zaślepki na śruby i zakończyć montaż.

Po zakończeniu montażu, należy posprzątać i można korzystać z prysznica.

Dziękujemy za wybranie naszych produktów.


