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PAIGALDUSJUHEND
DUŠINURK

LAIMA
1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid,
veetorud vms ei jääks kruviaukude alla!
2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist!
3. Kasutage ainult sanitaarsilikooni!
4. Olge ettevaatlik klaaside väljavõtmisel pakendist ja nende
paigaldamisel. Karastatud klaas ei “kannata” lööke kivi-, keraamika- ja
või metallpindadelt. Näiteks kui tõstate klaasi ajutiselt
vannitoapõrandale, siis asetage klaasi alla ja ülaserva-seina vahele
pakendis kaasasolev penoplastiriba.
5. Klaaside tõstmisel jälgige, et nende kaal jaguneks võrreldes
tõstepunktidega võimalikult ühtlaselt.
5. Paigaldustöödel järgige kindlasti paigaldusjuhendit!
6. Kõik mõõdud on juhendis mm.

NB! Enne paigaldustööde algust veenduge, et pakendis olevatel
klaasidel ja muudel detailidel ei oleks kriimustusi ega muid vigastusi.
Tootja ei võta vastutust, kui sellised vigastused avastatakse
paigaldustööde käigus.

sisemine

Silikoonige
seestpoolt

TEGEVUSTE KIRJELDUS
1. Tegevused dušinurk LAIMA paigaldusel.
2. Kinnitage ülemised ja alumised horisontaalsed profiilid poltidega seinaklaaside külge. Samuti suruge
horisontaalprofiilide sisse ning kinnitage kruvidega ülemine ja alimine plastiknurk (Joonis 1).
3. Võtke sisemised püstprofiilid välimiste profiilide seest välja. Pigistage sisemiste püstprofiilide klaasisoontesse
silikooni, suruge profiilid seinaklaaside servadele ning kinnitage püstprofiilid kruvidega horisontaalsete profiilide
külge (Joonis 2).
4. Suruge välimised püstprofiilid sisemiste profiilide peale, kusjuures välimised tõstke 10mm kõrgemale kui
sisemised (Joonis 3).
5. Liigutage dušinurk oma õigele kohale, kontrollige vesiloodi abil püstprofiilide asendit ning märkige seintele
püstprofiilide asukohad (Joonis 4).
5.1. Eemaldage välimised püstprofiilid dušinurga küljest ja märkige seintele kruviaugud, puurige kruviaugud (6mm)
ning kinnitage välimised püstprofiilid kruvitüüblite ja kruvide abil vannitoa seinte külge (Joonis 4). NB! Profiilid
peavad jääma 10mm kõrgusele põrandast.
5.2. Nihutage dušinurk taas oma õigele kohale ning suruge sisemised püstprofiilid välimiste sisse.
6. Märkige põrandale dušinurga kontuur (Joonis 5A).
7. Tõstke dušinurka vähemalt 30mm kõrgemale (dušinurk „sõidab“ välimiste püstprofiilide sees). Joonis 5C.
8. Asetage alumise plastiknurgiku pesasse vastav plastikust „tugijalg“ (Joonis 5B).
9. Lõigake hallid pehmed tihendid õigesse pikkusesse (tihend algab seina vastast ja lõpeb plastikust „tugijala“
vastas), eemaldage kleeplintide kollased katted ning kleepige tihendid põranda külge (põrandale märgitud kontuurist
veidi eemale, et tihendid jääksid pärast alumistes horisontaalprofiilides olevatesse soontesse). Joonis 5B.
10. Suruge dušinurk jälle alla, kuni põrandale kleebitud tihendid on alumiste horisontaalprofiilide soonte sees ning
plastikust tugijalg puudutab põrandat.
11. Kontrollige vesiloodiga, et horisontaalprofiilid oleksid täiesti horisontaalsed. Seejärel puurige kummagi
püstprofiili sisse 2 auku (1 üles ja 1 alla), läbides (ainult seestpoolt) nii välimised kui ka sisemised profiilid.
Kinnitage välimised püstprofiilid kruvidega sisemiste külge (Joonis 5D).
12. Kinnitage rattasüsteemid ja käepide ukse külge (Joonis 6).
13. Paigaldage uks dušinurgale ette: asetage ukse ülemised rattad ülemise horisontaalprofiili rattakanalisse. Seejärel
suruge alumised rattad veidi alla, kuni nad pääsevad alumise horisontaalprofiili rattakanalini ja vedrud lükkavad nad
rattakanalisse. Nüüd kinnitage ust kandva ülemise horisontaalprofiili külge stopper, et ukse käepideme ei
puudutaks ukse avanedes seinaklaasi ning sõrmed käepideme ja seinaklaasi vahele ei jääks. Kinnitage (suruge) ukse
esiservale ja uksega risti oleva seinaklaasi esiservale magnetid ja uksega paralleelse seinaklaasi esiservale F-tihend
(Joonis 7).
14. Juhul kui uks on veidi viltu (magnetid ei lähe korralikult kokku), võite ühe ülemise ratta kinnituspolti veidi
avada, et uks vastava ratta juurest veidi alla vajuks ning sellega ukse esiserva reguleeriks (Joonis 8).
15. Silikoonige dušinurga püsidetailid vannitoa seinte ja põranda külge dušinurga seest. Laske silikoonil 24 tundi
kuivada. Joonis 9.

3mm ja 6 mm

