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Description / Tanım

Size / Ebat (cm)

Height / Yükseklik (cm)

Weight / Ağ›rl›k (cm)

Volume / Su Hacmi (lt)

Available Massage Systems /
Uygulanan Masaj Sistemleri

: Oval

: 170x90

: 5969

: 40

: 185

: Air Relax
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Front Section
Ön Kesit

Side Section
Yan Kesit



: Ø 50 mm çapında gider mufunun bırakılacağı alan.
A : Ø 50 mm ideal gider deliği. Gider muf ucu kesilmemeli ve döşemenin

en az 50 mm üzerinde olacak şekilde bırakılmalıdır.
B : Ø 200 mm çapındaki alana kesinlikle gider mufu bırakılmamalıdır.
C : Sıcak  soğuk su çıkış ölçüleri

: Hidromasajlı küvetlerin elektrik bağlantı noktası (Bırakılan kablo boyu
min. 500 mm olmalıdır.)

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

: The area where the waste outlet (Ø 50 mm) can be placed in. 
A : Ideal position of the waste outlet (Ø 50 mm). The end point of the

waste outlet should not be cut out, and should be left at least 50 mm.
above the surface.

B : The area (Ø 200 mm) where the waste outlet should not be left. 
C : Hot & cold water inlet.
E : Measures for electrical connection of whirlpool tubs.

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

• The ground should be even.

• An elbow and a waste connection hose of 50 mm will be delivered with the product but an edge lath and other accessories are not included.

• Because of the technical features of the product, it should definitely be used with the automatically hidden overflowing waste&siphone. No other waste&siphone alterna-
tive is available

• Handgrip application for this product is not available.

• For the cleaning of the acrylic bathtub look at the User Manual.

• When installing the waste connection, the bathtub should be lifted up from one side in order to avoid any load on the panel

• Waste connection fuse and User Manual are delivered with the product.

Dikkat Edilecek Noktalar:

• Montaj zemininin terazide olmasına dikkat edilmelidir.

• Ürünün teknik özellikleri nedeniyle kendinden taşmalı sifon ile kullanılması gerekmektedir. Farklı bir sifon alternatifi yoktur.

• Küvette “tutamak uygulaması” yoktur.

• Akrilik küvetin temizlik ve bakım bilgileri için Kullanım Klavuzu’na bakınız. 

• Küvetin sifon gider bağlantısı yapılırken ürün tek tarafa doğru kaldırılarak panele yük binmesi engellenmelidir.

• Ürünün temizlik, bakım ve kullanımı ile ilgili bilgileri için Kullanım Kılavuzu’na bakınız.

• Garanti Belgesi, Kullanım Kılavuzu, sifon gider tapası  ile birlikte verilen poşet içerisindedir.
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Faucet Applications / Küvet Üstü Batarya Uygulamalar›



Installation of 4 Life Silence Bathtub / 4 Life Silence Montaj Adımları

1- The bathtub is placed temporarily  with its panel to the installation area. The ground  should be even.

Küvet, montajı yapılacak yere paneli ile birlikte geçici olarak yerleştirilir. Montaj zemininin terazide olmasına dikkat edilmelidir.

2-The perimeter of its bottom is marked. The water inlet/outlet pipes should remain within this area. For the water connections, the technical 

information sheet should be considered.

Küvet panelinin alt eteğinden zeminde kapladığı alan işaretlenir. Tesisat bağlantıları bu alan içerisinde kalmalıdır. Tesisat bağlantıları için teknik 

kataloğa bakınız.

3-Foot lock nuts should be tightened without making pressure on the panel.

Ayak kontra somunları, küvet paneline yük bindirilmeyecek şekilde panelin küvete geçme yüksekliğinde ayarlanarak sıkılır.

4-The  panel of the bathtub touching the floor should be marked. The panel supporting brackets, should be taken inside as much as the thickness of

the acrylic and be fixed with silicone to the floor. Accordingly, any movement of the bathtub is prevented.

Panel destek lamaları işaretlenmiş olan küvet panelinin yere basan kısmından panel kalınlığında içe doğru kaç›larak silikon ile zemine sabitlenir. 

Panelin zeminde oynaması engellenir.
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7-Silicone is applied to the feet of bathtub that stands on the floor.

Küvet ayaklarının zemine basan kısımlarına silikon uygulaması yapılır.

8- If necessary, installation is completed by applying silicone at several points between the bottom panel and floor and the installation is ended. 

Protective covering on the bathtub should be removed only after the bathtub installation and other construction work in the bathroom are finished.

Gerek görüldüğü durumda küvet paneli ve zemin arasında birkaç noktadan silikon uyulaması yapılabilir. Küvet üzerindeki koruyucu folyo ancak

küvet montajı ve banyo tadilatı bitirildikten sonra çıkartılmalıdır.

9-The installation is finished.

Montaj tamamlanır.
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5-First of all, the panel should be placed to the installation area. Afterwards, the bathtub is carefully placed inside the panel.

Küvet montajı yapılacak yere önce panel yerleştirilir. Daha sonra küvet yukarıdan aşağıya doğru panelin içerisine yavaşça bırakılır.

6-The bathtub and its panel should be slightly lifted in order to realize  the water outlet pipe connection or the electrical connection of a

hidromassage bathtub.

Küvet panel ile birlikte hafifçe kaldırılarak sifon ve tesisat bağlantıları gerçekleştirilir.
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Note: External bathtub faucet application should be made with a minimum distance of 100 mm to the bathtub and according to bathtub location.

The axle distance between the hot and cold water inlet  pipes should be adjusted as per the technical drawing of faucet.

Not: Dışarıdan batarya uygulaması küvet çapının 100 mm dışında kalacak şekilde ve küvet yerleşimine göre yapılmalıdır. Soğuk ve sıcak su aks

mesafesi bataryaya ait teknik çizime göre yapılmalıdır.
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Air Relax

Massage Systems / Sistem Uygulamalar›

* The product should be protected with an appropiate ampere fuse (for Aqua Nano System 20 ampere,
Duo Maxi and Duo Soft Systems 16 ampere, for Aqua MAxi, Aqua Soft, Aqua Soft Easy and 
Air Relax System 10 ampere) and the amper fuse should be closed when it is not used.

* * Küvet masajlı ise uygun Amperdeki sigorta ile koruma altına alınmalıdır. (Sigorta akım değeri, 
Aqua Nano sistemi için 20 Amper, Duo Soft ve Aqua Maxi sistemleri için 16 Amper, Aqua Soft,
Aqua Soft Easy ve Air Relax sistemleri için ise 10 Amper’dir). Masaj sisteminin kullanılmadığı 
durumlarda sigorta kapalı tutulmalıdır.



* Eczacıbaşı Building Materials Co. always keeps the right to make any technical changes on the product without prior notice.
* Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. önceden haber vermeksizin, ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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