
Ön Görünüș

Description
Tanım

Size / Ebat (cm)

Height / Yükseklik (cm)

Weight / Ağırlık (kg)

: Shower Unit
: Duș Sistemi

: 140x25

: 140

: 6,5

Front View Side View
Yan Görünüș

2 3

Plan

1

Energy

Points to Notice:
• Before starting shower system installation, installation steps based on the model of shower tray or bathtub to be used are followed and completed.
• Shower Systems should be installed to a floor whose cold and warm connections and tiling are already realized.
• Tiling are already realized the walls should be straight.
• For technical details, technical data sheet is considered.
• The water pressure should be between 3-6 bar.
• User Manual is delivered with the product.

Dikkat Edilecek Noktalar:
• Masajlı duș sistemi montajına bașlamadan zeminde bulunan duș teknesinin veya küvetin modeline göre montaj adımları takip edilerek duș teknesi
 montajı tamamlanmıș olmalıdır.
• Masajlı Duș Sistemi, duvar karoları döșendikten ve banyodaki inșaat faaliyetleri bittikten sonra monte edilmelidir. 
• Duvar gönyede olmalıdır.
• Masajlı Duș Sistemi ile ilgili teknik ölçüler, ürün ile birlikte verilen Teknik Bilgiler Föyü’nde yer almaktadır.
• Ürünün bağlanacağı yerdeki su basıncı 3-6 bar arasında olmalıdır.
• Garanti Belgesi ve Kullanım Kılavuzu ürün ile birlikte verilen poșet içerisindedir.



Perspective
Perspektif görünüș

C : Duvardan batarya için sıcak - soğuk su çıkıș ölçüleri.

Montaj sırasında silikon için ek pay bırakılmasına gerek yoktur.
Ürünün ebadı dikkate alınarak gereken alanın hazırlanması yeterlidir.

GB TR
C : Hot & cold water inlet for the wall taps.

A : Points for the installation of the wall hangers. A : Askı elamanlarının monte edileceği noktalar.

There is no need to leave additional space for the silicone during the
installation process. It is enought to prepare the required area according
to the size of the product.

The height of the ceiling of the place where the product is to be installed should be at least 2,2 m.
Ürün montajının yapılacağı mekanda tavan yüksekliği en az 2,2 m. olmalıdır.



Installation of Shower Systems 
Masajlı Duş Sistemleri Montaj Adımları

Wall Hangers

1- Wall hangers are distances of lower and upper lama should be adjusted in accordance with dimensions specified in 
product technical data sheet.

 Duvar askı lamaları montaj yüksekliğinde ayarlanır. Alt ve üst bölümdeki lamaların ara mesafeleri Ürün Teknik Bilgiler 
Föyü’nde gösterilen ölçülere uygun olacak șekilde ayarlanmalıdır.

2- Wall ceramics are marked from the holes on the hanger lama.

 Askı lamaların üzerindeki deliklerin içinden duvar seramikleri üzeri ișaretlenir.

3-4 Points marked are drilled as per 10 mm pegs and plugged.

 İșaretlenen noktalar 10 mm’lik dübele göre delinir ve dübellenir.

5- After wall connections of massage shower system become ready for the installation, the conformity of cold/warm water connection locations prepared 
before is checked.

 Masajlı Duș Sistemi duvar bağlantıları montaja hazır hale geldikten sonra, daha önceden hazırlanmıș sıcak ve soğuk su bağlantı yerlerinin uygunluğu 
kontrol edilir.

6- Flexible hoses under the massage shower system are used for cold/warm water connections.

 Sıcak ve soğuk su bağlantılarının yapılması için masajlı duș sisteminin arkasında bulunan flexible hortumlar kullanılır.

7- Following the check of leakproofing, massage shower system wall hanger lama is inserted top do.

 Su sızdırmazlığı kontrol edildikten sonra Masajlı Duș Sistemi duvar askı lamalarına yukarıdan așağıya doğru takılır.

 Following installation of massage shower system, a proper enclosure is mounted on bathtub or shower tray.

 Masajlı Duș sistemi montajı tamamlandıktan sonra istenirse Küvet veya Duș Teknesi üzerine uygun bir kabin monte edilir.
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* Eczacıbaşı Building Materials Co. always keeps the right to make any technical changes on the product without prior notice.
* Eczacıbașı Yapı Geeçleri San. ve Tic. A.Ș. önceden haber vermeksizin, ürünler ve teknik detaylarda değișiklik yapma hakkını saklı tutar.




