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Sulankstomos durelės 2
vnt.

2
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2
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2
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2
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2
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3
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10
vnt.

Kampinis laikiklis "1" Kampinis laikiklis “X“ Dušo durelių įstatymo pro�lis

Bėgelių pro�lis Šoninis pro�lis Atsarginės dalys

Kaiščiai ir varžtai

Priemonės montavimui

Gulsčiukas, pieštukas, yla, plaktukas, drėlė, 6mm grąžtas
sienai, kryžminis atsuktuvas, silikonas ir pistoletas
silikonui.

Šoninis pro�lis

Vidinė pro�lio pusė

Prie sienos
montuojama
pro�lio pusė

Išorinė pro�lio pusė

Montavimas:

1. Dešinįjį šoninį pro�lį pastatyti kaip nurodyta paveikslėlyje
platesnį pro�lio kraštą nukreipiant į išorę. 
2. Į viršutinį pro�lio galą įstatyti kampinį laikiklį, pažymėtą
numeriu "1" (pav. 2.1)
3. Į apatinį pro�lio galą įstatyti kampinį laikiklį, pažymėtą "X". (2.2)
SVARBU: Kampinių laikiklių pusės, kuriose yra ženklai "1" ir "X",
turi būti įstatytos ne į vidinę pusę, bet į išorę, taip kad ženklai
matytųsi. 

Šoninis pro�lis

Vidinė pro�lio pusė

Prie sienos
montuojama
pro�lio pusė

Išorinė pro�lio pusė

Montavimas:

1. Kairįjį šoninį pro�lį pastatyti kaip parodyta paveikslėlyje,
platesnę pro�lio pusę nukreipiant į išorę.
2. Į viršutinį pro�lio galą įstatyti kampinį laikiklį, pažymėtą
ženklu "X" (pav. 3.1)
3. Į apatinį pro�lio galą įstatyti kampinį laikiklį, pažymėtą "1"
(pav 3.2)
SVARBU: Kampinių laikiklių pusės, pažymėtos "1" ir "X", turi būti
nukreiptos ne į vidinę, bet į išorinę kabinos pusę, taip kad ženklai
būtų matomi.

Viršutinį ir apatinį bėgelius įstatyti į
kairiojo pro�lio kampinius laikiklius,
sumontuotus prieš tai.

Montavimas:

Montavimas: Montavimas:

Į viršutinį ir apatinį bėgelių pro�lius
įstatyti kairiąją dušo sienelę, kaip
parodyta paveikslėlyje. Svarbu, kad
visi durelių laikikliai būtų įstatyti į
bėgelius.  Tam kad būtų lengviau
atlikti veiksmą, sustumkite dureles.

Į viršutinį ir apatinį bėgelių pro�lius
įstatyti dešiniasias dureles kaip
parodyta paveikslėlyje. Svarbu, kad
visi durelių laikikliai būtų įstatyti į
bėgelius. Tam kad lengviau būtų
atlikti veiksmą, sustumkite dureles.

MONTAVIMO INSTRUKCIJA
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DVIPUSĖ
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Montavimas: Montavimas:

Montavimas: Montavimas:

Montavimas: Montavimas:

Montavimas: Montavimas:

Pro�liai

Pro�liai

Pro�liai

Į viršutinį ir apatinį bėgelius
įstatyti sumontuotą dešinįjį šoninį
pro�lį

1. Surinktą dušo kabiną pastatyti ant dušo padėklo .
2. Ant sienos ylos pagalba pažymėti 10 taškų, kurie pažymėti
ant pro�lio (pav. 8.1)
SVARBU: Pro�lis turi stovėti tiksliai statmenai (pav. 8.2)
DĖMESIO: Įsitikinkite, kad sienoje nėra elektros laidų,
vandentiekio ar dujų vamzdžių.

Patraukti dušo kabiną nuo sienos ir su drėle išgręžti 10 skylių,
kur pažymėti taškai (pav. 9.1)
DĖMESIO: įsitikinkite, kad sienoje nėra elektros laidų,
vandentiekio ir dujų vamzdžių.

Surinktą kabiną pastatyti
ant dušo padėklo. Pritvirtinti
kabiną prie sienos su varžtais.
Nesukti pernelyg stipriai.

Atsistoti į kabinos vidų ir į šoninius, prie sienos pritvirtintus
pro�lius įstatyti durelių pritvirtinimo pro�lį. Veiksmą atlikti iš
viršaus į apačią, spaudimas turi būti toks, kol pasigirs
spragtelėjimas, jog pro�lis įsistatė. Taip atlikti veiksmą per visą 
šoninio pro�lio ilgį.

Iš vidinės dušo kabinos pusės į durelių
prijungimo pro�lį, kurį įstatėte prieš tai,
įstatyti paskutinę permatomą kariųjų durelių
juostą. Veiksmą atlikti iš viršaus į apačią,
Spausti kol pasigirs spragtelėjimas, jog juosta
įsistatė. Taip atlikti veiksmą per visą pro�lio ilgį.

Iš vidinės dušo kabinos pusės tvirtai įstatyti į
durelių prijungimo pro�lį paskutinį dešiniųjų 
durelių strypą. Veiksmą atlikti iš viršaus į
apačią, spaudžiant kol pasigirs spragtelėjimas,
jog strypas įsistatė. Taip atlikti veiksmą per
visą pro�lio ilgį.

7. 8.

9. 10.

11. 12.

13. 14.

Padenkite silikonu išorinius dušo
kabinos kampus ir palikite
išdžiūti 24h. Bėgelius sutepkite su
skystu muilu ar skystu kremu,
kad legviau slankiotų durelės.


