
Ettevaatusabinõud 
 
1. Antud toote puhul kasutatud parameetrid peavad olema kooskõlas parameetritega, mis on toodud 
tootel või selle kasutusjuhendis. 
2. Sulgemiskraan koos piisava vooluhulgaga peavad olema eelnevalt paigaldatud ja tagatud toote 
veevarustuse torustikust selleks, et võimaldada normaalne veevarustus ja vee sulgemine. 
3. Elektrilüliti peab olema veekindel. Enne igat uut kasutuskorda kontrolli, kas elektrivarustus on 
normaaltasemel. 
4. Kasutaja ei tohi lahti ühendada ühtegi teist veeühenduse osa liitekohta, välja arvatud liitekohad, 
mis on jäetud tootmise ajal puhastamiseks ja hoolduseks. Vastasel juhul halvast ühendusest 
tulenevate tagajärgede eest meie firma ei vastuta. 
5. Kangeid happeid, leeliseid või orgaanilised lahustid nagu seda on äädikhape, ammoonium, 
atsetoon ja bensiin võivad otseselt kahjustada toote galvaniseeritud osasid. Hoia need ained eemal 
galvaniseeritud osadest. 
6. Suletud keskkond võib lühendada toote töötamisaega. Võimalda hea ventilatsioon toote 
kasutuskohas. 
7. Rikete vältimiseks on keelatud kasutada toodet sel juhul, kui vee- ja elektrilised parameetrid ei 
ole vastavad tootel märgitud või kasutusjuhendis toodud parameetritega. 
8. Kontrollpaneeliga saab lülitada välja kõik kasutatavad funktsioonid, kuid mitte lülitada välja 
täielikult kogu voolu. Veendu, et lülitad välja vooluringis bipolaarse lüliti elektrivoolu täielikuks 
väljalülitamiseks dušinurgas. 
9. Toote vee- ja elektriühenduse peavad olema tehtud maaletooja poolt tunnustatud, kvalifitseeritud 
ning litsentseeritud vee- ja elektri tehniku või professionaali poolt. 
10. Eralda elektrikarp koos 20A bipolaarse ülekoormuse voolukatkesti ja lekkekaitse lülitiga üle 
30A peab olema tootele eelnevalt tagatud. Elektrivool peaks läbima voolukatkesti ja lekkelüliti 
enne, kui vool jõuab tooteni: elektrikarp peab olema paigaldatud kohale, kus seda on mugav 
kasutada ja kus see on eemal veest. Peamise elektrivoolu katkestamiseks lülita peale toote 
kasutamist voolukatkesti välja. 
11. Toote juures kasutatav voolujuhe peab olema kahekordse kummist isoleeri kihiga kaetud 
vaskjuhe, mis on suurem kui 3x2,5 mm2 (nt. iga vaskjuhtme tuumiku läbilõige on suurem kui 2,5 
mm2). Maandusjuhtmed peavad olema hästi ühendatud maandamisliidestega, kooskõlastatult 
elektrienergia pakkujaga. Lahtine ühendus on keelatud. Maandusliidese asendamine millegi muuga 
on keelatud. Vastasel juhul on igasugune sellest tulenev toote rike, leke või elektrišokk väljaspool 
meie firma vastutusala. 
12. Veekindel, tulekindel, mittesüttiv ja ilmastikukindel kolmeaugulist maandusega pistikut peab 
vooluallika ja toote vaheliseks ühenduseks kasutama. Mitte kunagi ära jaga pistikut mõne teise 
elektrilise seadmega. Igasugune ühendusjuhtme ja pistiku asendamine või lühendamine on keelatud. 
Vastasel juhul ei vastuta meie firma igasuguse toote rikke, lekke või elektrišoki eest, mis võivad 
sellest tuleneda. 
13. Hoia tuleohtlikud esemed või esemed üle 80 0 C eemal toote pinnast, selleks et kaitsta toodet 
kahjustusest ja vältida toote põletamist ja tulekahju. 
14. Kui toodet ei kasutata pikemat aega, siis pööra tähelepanu sellele, et juhtmed oleksid vee-, 
niiskus-, putuka- ja närilistekindlad. Lülita õigeaegselt välja peamine elektripistik ja vee 
sugemiskraan. Kindlasti kontrolli enne, kas vooluring on hästi ühendatud maandusega enne kui selle 
sisse lülitad peale pikemaajalist pausi. 
15. Lülita välja kõik funktsioonid ja kuivata oma käed, enne kui eemaldad elektripistiku. Keelatud 
on toote elektrivoolust eemaldamine ilma eelneva väljalülituseta või märgade kätega! 
16. Äikse korral lülita välja peamine elektrilüliti ja tõmba juhe pistikupesast välja. Keelatud on 
tootekasutus äikese ajal! 
17. Tulekahju vältimiseks lühise tõttu või elektrišoki vältimiseks peata kasutamine koheselt juhul 
kui esineb rike mõnes toote elektrilises osas. Parandamiseks kutsu välja kvalifitseeritud ja 
litsentseeritud professionaal. 
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II Vesi ja elektrilised parameetrid 
Elektrivarustus
e pinge 

Sagedus 
Regeleerimisal
a pinge 

Veevarustuse- ja 
kanalisatsiooniadapteri diameeter 

AC 220 V 50Hz 12V 
Külm/kuum vesi äravool 

½” 40 mm. 

III Veevarustuse installeerimine 
 
1. Tee järgnevad ühendused vastavalt dušinurga tsirkulatsioonitorul toodud 
kokkupaneku juhistele. 
a) ühenda küljedüüsi multifunktsionaalne üleminekukraan veevarustuse 
adapteritega nii ülemisel dušil kui ka liikuval dušil. 
b) ühenda kuum ja külm vesi. Ilusa ja usaldusväärse tulemuse saamiseks peaksid 
kuuma ja külma vee adapterid olema paigaldatud duššinurga varjatud osasse.  
c) ühenda veevarustuse tsirkulatsioonitoru adapterid filtriga, et vältida dušinurga 
töötamishäireid. 

Pane tähele: 
(1) teised duššinurga ühendustorud on ühendatud ja tihendatud enne 
kohaletoomist. Normaaltingimustes pole kasutajatel seda vaja lahti 
ühendada. Kui lahti ühendamine osutub vajalikuks toru ja filtri 
puhastamiseks, siis veendu enne, et ainult ühendusmutrid ja tihendused 
oleksid lahti ühendatud. Painduva toru lõikamine või tihendatud 
liitekohtade lahtiühendamine on keelatud. 

Kuum Vesi 

Külm Vesi Ülemineku 
 T-kraan 

Duššinurga veevarustuse ringluse diagramm  

Tagumine dušš 
Ülemine dušš 
liikuv dušš 

IV. Äravoolu installatsioon 
1. Peale ühendustööde lõpetamist paigalda vee- ja elektriga ühendatud dušinurk 
soovitud kohale. 
2. Vii äravoolutoru vanni alla vannitoas olemasoleva äravoolutoru suunas. Pane 
tähele, et sujuva äravoolu tagamiseks ei tohi painduvat äravoolutoru pigistada, 
venitada ega blokeerida. 
3. Blokeeri kummitäidise või silikoontihendiga juhul, kui esineb mingisugust 
leket äravoolus. 
 
Kasutusjuhised 
I. Kasutuse ettevaatusabinõud. 
1. Enne igat kasutuskorda kontrolli, kas elekter on sisse lülitaud ning kas kuuma 
ja külma vee kraanid on avatud. 
2. Kasuta erinevaid funktsioone alles peale seda, kui elektri- ja veevarustus on 
kontrolli käigus osutunud normaalse tasemega. 

ülemineku T-kraan  
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Mudel: F0909 (C2) 
Pistikupesa peab olema 
hästi maandatud! 

Puhastamine ja hooldus 
 
1. Kasuta igapäevaseks puhastamiseks üldpuhastusvahendit ja pehmet käsna. Ära 
kasuta ühtegi atsetooni või ammooniumi sisaldavat puhastusvahendit. 
2. Kui akrüüldušinurga pinnalt on leitud mõni kriimustus, siis poleeri seda 1500# 
0 veekindla liivapaberi ja veega, järgnevalt lisa hambapastat ja poleeri pehme 
käsnaga, et muuta see sama puhtaks kui uuena. 
3. Tagaplaadi ja alusvanni vahelist osa võib puhastada pehme käsnaga ning iga 
nädal ka happelise puhastusvahendiga nagu seda on peale kuumutamist 
sidrunimahl, äädikas jne. 
4. Kullatud ja kroomiga kaetud osade regulaarne puhastamine ei ole vajalik (väldi 
orgaanilisi lahusteid ja leeliseid). 
5. Ära puhasta dušinurka karedate vahendite, keemiliste ainete ja granuleeritud 
puhastusvahenditega. 
6. Ära põruta ega kraabi pinda nüri löökriista või noaga. 
7. Kontrolli regulaarselt elektrijuhet, lülitit ja kontakti, et vältida rottide, putukate 
või sipelgate poolt tekitatud kahjustustest tulenevat tarbetud kadu. 
8. Kontrolli regulaarselt veevarustust ja äravoolutoru, et vältida purunemisega 
läbipaindega kaasnevaid ebamugavaid töid. Kontrolli, kas äravool toimib 
takistusteta. 
9. Ladustamise ajal ära ladusta toodet tagurpidi, ära ülekoorma ega lao 
virnadesse. Väldi sipelghapet, formaldehüüdi ja teisi orgaanilisi lahusteid. 
10. Transpordi ajal käsitle ettevaatlikul ja väldi tugevat survet, mehhaanilisi 
lööke ja tugevat vibratsiooni. 
11. Kui toodet ei kasutata pikemat aega, siis hoida ümbritsev ala kuivana ja eemal 
korrodeerivatest gaasidest. 
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Mudel: F1108 (C1) Mudel: F1108 (C) 

Mudel: S0909  Mudel: S1010 

Pistikupesa peab olema 
hästi maandatud! 
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Tehnilised parameetrid ja paigaldusastmed 
Dušinurga mudeli, suuruse ja konfiguratsiooni tabel 
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Funktsioon ja konfiguratsioon 
Suurus 
P x L x K 
(ühik:mm) 

Mudel 

Tabel on soovituslik: meie firma jätab endale õiguse seonduvate toote parameetrite, suuruse, mudeli ja 
konfiguratsiooni varieerumises. Järelpärimise tegemiseks palume võtta ühendust meie kohalikumaaletoojaga. 
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II. Akupunktuurmassaaži kasutamine  

Külma/kuuma vee segisti 
Käsidušš 

Kehamassaaž Ülemine massaaž 

Kolme funktsiooniga segisti nupp. 

Dušš ja akupunktuurmassaaži dušš 
 
1. Keera multifunktsionaalse segisti reguleerimisnuppu (nagu joonisel 
toodud) selleks, et valida kolme erineva duši vahel nagu liikuva dušiga, 
ülemise dušši või seljamassaažiga. 
2. Tõmba külma/ kuuma vee reguleerimisnuppu ülespoole, et avada 
veevarustus, liiguta reguleerimisnuppu üles- või allapoole, et kohendada 
hüdraulilist taset ning vasakule või paremale, et ühtlustada vee temperatuuri, 
valimaks sinu soovidele vastavat vett duši jaoks.Duši all keera 
reguleerimisrõngast üle düüsi, et kohandada dušimassaaži tulemust. 

III. Kontrollpaneeli kasutus 

Kontrollpaneel 
1. Lülita elektrilüliti sisse (3). Kõik funktsiooniklahvid on oma algses ooterežiimi 
seisundis. 
2. Vajuta vastavat funktsiooniklahvi paneelil, et alustada soovitavat funktsiooni. 
3. kasutatava funktsiooni väljalülitamiseks vajuta vastavat funktsiooniklahvi 
uuesti. 
 
Valgustus 

Indikaator (2) taustavalguse klahv (4) laelambi lüliti 
 

Raadio 
(5) Raadio häälestusklahv    (6) Raadio lüliti 
(7) hääletugevuse reguleerimisklahv  (8) häälestuse nullimisklahv. 
 
V. Erinevat dušinurkade mudelite koonddiagramm 

IV. Kontrollpaneeli funktsioonid 
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Mudel: S0909 (1) Mudel: S1010 (1) 

Mudel: S0909 (2) Mudel: S1010 (2) 
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Mudelid: S0909 (C1) / S1010 (C1) 

Pistikupesa peab olema 
hästi maandatud! 

Pistikupesa peab olema 
hästi maandatud! 
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Dušinurga paigaldusskeemid 

Rakendatav S0909/S1010 puhul. 

 
1. Fikseeri vasak- ja parempoolsed alumiiniumtoed 3,5 x 35 mm. ümarapealiste 
kruvidega ja pingulda ülemisi ja alumisi kaari.  
2. Klaasseina paigaldamine: fikseeri vasak- ja parempoolsed klaasseinad ülemiste 
ja alumiste kaarte alumiiniumplaatidega. 
3. Klaasukse paigaldus: määratle klaasukse ülemine ja alumine osa ja kinnita 
rullikud, kaasa arvatud ülemine rullik kontsentrilise võlli ja alumise rullikuga 
koos ekstsentrilise võlliga. Paigaldamise viis: määratle klaasukse ülemised ja 
alumised rullikud, too klaasuks vannituppa. Paigalda ülemine rullik kaare siini ja 
aseta alumine rullik alumisse siini. Keera ekstsentrilist rullikut 90 kraadi siini 
suunas ja keera 90 kraadi tagasi proovikatseks. Kohanda ülemise rulliku nurka 
ukse paindlikkuse reguleerimiseks. 
4. fikseeri duššinurk seinale kruvidega (12). 

Paigaldusjuhised 

(1)kruvi (2) ülemine kaar (3) külgmine alumiiniumtugi (4) klaasuks (5) 
käepide (6) magnetosa (7) alumine kaar (8) alusvann (9) klaassein (10) 
klaasist paigaldusplaat. 
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Rakendatav: F0808/F0909/F1010 
Paigaldusjuhised 

1. Fikseeri vasak- ja parempoolsed alumiiniumtoed 3,5 X35 mm. 
ümarapealiste kruvidega ja pingulda ülemisi ja alumisi kaari.  
2. Klaasseina paigaldamine: fikseeri vasak- ja parempoolsed klaasseinad 
ülemiste ja alumiste kaarte alumiiniumplaatidega. 
3. Klaasukse paigaldus: määratle klaasukse ülemine ja alumine osa ja kinnita 
rullikud, kaasa arvatud ülemine rullik kontsentrilise võlli ja alumise 
rullikuga koos ekstsentrilise võlliga. Paigaldamise viis: määratle klaasukse 
ülemised ja alumised rullikud, too klaasuks vannituppa. Paigalda ülemine 
rullik kaare siini ja paiguta alumine rullik alumisse siini. Keera ekstsentrilist 
rullikut 90 kraadi siini suunas ja keera 90 kraadi tagasi proovikatseks. 
Kohanda ülemise rulliku nurka ukse paindlikkuse reguleerimiseks. 
4. Fikseeri duššinurk kruvidega seinale (12). 

(1)kruvi (2) ülemine kaar (3) külgmine alumiiniumtugi (4) klaasuks (5) 
käepide (6) ukseraam (7) magnetosa (7) alumine kaar (8) alusvann (9) 
klaassein (10) klaasist paigaldusplaat. (11) klaasi kinnitlusplaat. 
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Mudel: F0909 (1) Mudel: F1010 (1) 

Mudel: 0808 (1) Mudel: S1010 (1) 
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Mudel: F1108 (B1) 

Mudel: F1108 (B) 

Pistikupesa peab olema 
hästi maandatud! 
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Rakendatav: S0909(A)/S1010(A)  
Paigaldusjuhised 

1. Fikseeri vasak- ja parempoolsed alumiiniumtoed 3,5 X35 mm. ümarapealiste 
kruvidega ja pingulda ülemisi ja alumisi kaari.  
2. Klaasseina paigaldamine: fikseeri vasak- ja parempoolsed klaasseinad ülemiste 
ja alumiste kaarte alumiiniumplaatidega. 
3. Klaasukse paigaldus: määratle klaasukse ülemine ja alumine osa ja kinnita 
rullikud, kaasa arvatud ülemine rullik kontsentrilise võlli ja alumise rullikuga 
koos ekstsentrilise võlliga. Paigaldamise viis: määratle klaasukse ülemised ja 
alumised rullikud, too klaasuks vannituppa. Paigalda ülemine rullik kaare siini ja 
aseta alumine rullik alumisse siini. Keera ekstsentrilist rullikut 90 kraadi siini 
suunas ja keera 90 kraadi tagasi proovikatseks. Kohanda ülemise rulliku nurka 
ukse paindlikkuse reguleerimiseks. 
4. Fikseeri duššinurk seinale kruvidega (12). 

(1) kruvi (2) ülemine kaar (3) külgmine alumiiniumtugi (4) klaasuks (5) 
käepide (6) magnetosa (7) alumine kaar (8) alusvann (9) klaassein (10) 
klaasist paigaldusplaat. 
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Paigaldusjuhised 
Rakendatav: F1108 

1. Fikseeri vasak- ja parempoolsed alumiiniumtoed 3,5 X35 mm. ümarapealiste 
kruvidega ja pingulda ülemisi ja alumisi kaari.  
2. Klaasseina paigaldamine: fikseeri vasak- ja parempoolsed klaasseinad ülemiste ja 
alumiste kaarte alumiiniumplaatidega. 
3. Klaasukse paigaldus: määratle klaasukse ülemine ja alumine osa ja kinnita rullikud, 
kaasa arvatud ülemine rullik kontsentrilise võlli ja alumise rullikuga koos 
ekstsentrilise võlliga. Paigaldamise viis: määratle klaasukse ülemised ja alumised 
rullikud, too klaasuks vannituppa. Paigalda ülemine rullik kaare siini ja aseta alumine 
rullik alumisse siini. Keera ekstsentrilist rullikut 90 kraadi siini suunas ja keera 90 
kraadi tagasi proovikatseks. Kohanda ülemise rulliku nurka ukse paindlikkuse 
reguleerimiseks. 
4. Fikseeri duššinurk seinale kruvidega (12). 

kruvi (2) ülemine kaar (3) külgmine alumiiniumtugi (4) klaassein (5) 
alumine kaar (6) alusvann (7) klaasist paigaldusplaat (8) klaasuks (9) 
kinnitusklaas (10) käepide (11) magnetosa. 
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Mudel: S0909 (B)/ S1010 (B) 

Mudel: S1212 (B) Pistikupesa peab olema 
hästi maandatud! 

Pistikupesa peab olema 
hästi maandatud! 
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Mudel: S0909 (A) Mudel: S1010 (A) 

Mudel: S1212 (C) Mudel: S0909 (C)/ S1010 (C) 
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Paigaldusjuhised 
Rakendatav: S0909(B)/S1010(B)/S1212(B)  

1. Fikseeri vasak- ja parempoolsed alumiiniumtoed 3,5 X35 mm. ümarapealiste 
kruvidega ja pingulda ülemisi ja alumisi kaari.  
2. Klaasseina paigaldamine: fikseeri vasak- ja parempoolsed klaasseinad ülemiste 
ja alumiste kaarte alumiiniumplaatidega. 
3. Klaasukse paigaldus: määratle klaasukse ülemine ja alumine osa ja kinnita 
rullikud, kaasa arvatud ülemine rullik kontsentrilise võlli ja alumise rullikuga 
koos ekstsentrilise võlliga. Paigaldamise viis: määratle klaasukse ülemised ja 
alumised rullikud, too klaasuks vannituppa. Paigalda ülemine rullik kaare siini ja 
paiguta alumine rullik alumisse siini. Keera ekstsentrilist rullikut 90 kraadi siini 
suunas ja keera 90 kraadi tagasi proovikatseks. Kohanda ülemise rulliku nurka 
ukse paindlikkuse reguleerimiseks. 
4. Pane ülemineühenduskaan üle alumiiniumi ja fikseeri ülemine kaan 
alumiiniumtugede külgedelt kruvidega. 
5. Paigalda duššinurk kruvidega seinale. 
6. Ühenda energiaallikaga ja lülita raadio sisse, et nautida raadiost kõlavat ilusat 
muusikat. 
7. Ühenda veevarustusega ja ava kraan, nautimaks akupunktuurmassaaži, 
ülamassaaži ja liikuvat dušši ning pese maha väsimus! 

(1) kruvi (2) ülemine kaar (3) külgmine alumiiniumtugi (4) poorne düüs 
(5) arvutipaneel (6) käepide (7) klaasuks (8) alumine kaar (9) alusvann 
(10) klaasist installatsiooniplaat (11) klaassein (12) dušši üleminek (13) 
funktsionaalne kraan (14) reguleerija (15) liikuv dušš (16) taustavalgus 
(17) pealmine ühenduskaan (18) laelamp (19) kõlar (20) ülemine lagi. 
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Paigaldusjuhised 
Rakendatav: S0909 (C1)/S1010 (C1)/S1212 (C1)  

1. Aseta alusvann paigalduspositsiooni, pane kokkupandav alumiiniumklaasist sein 
alusvanni, asetades kohakuti kruviaugud alusvanni all ja fikseeri kaar alusvanniga, 
kasutades 4x16 mm. kruve. 
2. Aseta alumine tagaplaat üle alusvanni, pannes kohakuti tagaplaadi augud ja 
kinnitades selle 5x25 mm. kruvidega. 
3. Pane kokkupandav ülemine kaan üle esimese alumiiniumtoe pealse, aseta üks ots 
tagaplaadi ülaosas asuvasse sulgurisse, fikseeri pealmine kaan alumiiniumtoesse, 
kasutades 3,5x20 mm. kruvisid ja kinnita tagaosa 5x16 mm. kruvidega. 
4. Aseta kokkupandav duššinurk paigaldusasendisse ja fikseeri see seinale, 
kasutades 4x40 mm. kruve. 
5. Tee vajalikud ühendused kuuma ja külma veetorudega, et nautida duširõõme ja 
pesta maha väsimus. Ühenda see vooluallikaga ning lülita kontrollpaneelilt sisse 
raadiosüsteem, et saaksid lõdvestuda muusikalise duši all. 

(1) kruvi (2) ülemine kaan (3) ülemine dušš (4) lagi (5) Taustavalguse hoidik (6) 
arvutipaneel (7) käepide (8) esiosa dekoratiivtugi (9) alumine kaar (10) alusvann 
(11) iste (12) klaassein (13) klaassein (14) dušiühendus (15) funktsionaalne kraan 
(16) reguleerija (17) peegel (18) liikuv dušš (19) ülemine kaar  
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Mudel: F0808/F0909/F1010 

Mudel: F1108 
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Rakendatav: S0909 (C1)/S1010(C1)/S1212 (C1)  
1. Fikseeri kruve kasutades hall plastikust otsaplaat oma õigele kohale istevannis, siis 
istevann oma õigele kohale. 
2. Mõõda tagaplaadi sõrestik ja fikseeri sang seina nurka kruvidega, siis fikseeri 
tagaplaat ülevalt alla.  
3. Kinnita kruvidega esikülje funktsionaalne post plastikust otsaplaadiga, siis fikseeri 
kokkupandav alumiiniumklaasist sõrestik funktsionaalse posti ja seinaga eraldi.  
4. Fikseeri ukseraam seina paremalt küljelt, siis kinnita klaasuks ja liigenda seda hästi.  
5. Kinnita kruve kasutades ülemine kaan tagaplaadi ja funktsionaalse postiga eraldi. 
6. Tee vajalikud ühendused kuuma ja külma veetorudega, et nautida duširõõme ja 
pesta maha väsimus. Ühenda see vooluallikaga ning lülita kontrollpaneelilt sisse 
raadiosüsteem, et saaksid lõdvestuda muusikalise duši all. 

(1) kruvi (2) ülemine kaan (3) ülemine dušš (4) kõlar (5) (5) 
Taustavalguse hoidik (6) arvutipaneel (7) käepide (8) posti otsaplaat (9) 
hing (10) alumine kaar (11) alusvann (12) küljesõrestiku otsaplaat (13) 
külgmine alumiiniumtugi (14) kinnitatav klaas (15) funktsionaalne post 
(16) kruvi (17) tagaplaat 
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Paigaldusjuhised 
Rakendatav: F1108(B)  

1. Aseta alusvann paigaldusasendisse, pane paigaldatav alumiiniumklaassein 
alusvannile, et ühendada kruviaugud alusvanni all ja fikseeri kaar alusvannile 
4x16 mm kruvidega. 
2. Aseta tagaplaadi alus üle alusvanni, viies kokku tagaplaadi augud ja fikseeri 
need 5x25 mm. kruvidega. 
3. Aseta ülemine kaan üle pealmise esimese alumiiniumtoe, pane üks ots ülemise 
tagaplaadi sulgurisse, fikseeri ülemine kaan alumiiniumtoesse 3,5x20 mm. 
kruvidega ja tihenda tagaosas 5x16 mm. kruvidega. 
4. Paigalda kokkupandav duššinurk installatsiooniasendisse ja fikseeri see seina 
külge 4x40 kruvidega. 
5. Ühenda kuuma ja külma vee torud ning naudi duširõõme, pestes maha 
väsimuse. Ühenda see vooluallikaga ning lülita kontrollpaneelilt sisse 
raadiosüsteem, et saaksid lõdvestuda muusikalise duši all. 

 

(1) kruvi (2) ülemine kaan (3) ülemine dušš (4) lagi (5) Taustavalguse hoidik (6) 
arvutipaneel (7) käepide (8) esiosa dekoratiivtugi (9) alumine kaar (10) alusvann 
(11) iste (12) klaassein (13) klaassein (14) dušiühendus (15) funktsionaalne kraan 
(16) reguleerija (17) peegel (18) liikuv dušš (19) ülemine kaar 


