
Ön Görünüș

Description
Tanım

Size / Ebat (cm)

Height / Yükseklik (cm)

Weight / Ağırlık (kg)

: Shower System
: Masajlı Duș Sistemi

: 214x40

: 214

: 34

Front View Side View
Yan Görünüș

2 3

Plan

1

Notte

Points to Notice:
• The tiles be even and the walls should be straight.

• The water pressure should be between 36 bar.

• For lon fresh system application, electrical connection cable with a connected female plug should be left.

• User Manual is delivered with the product.

Dikkat Edilecek Noktalar:
• Yan duvarların ise gönyeli olması gerekmektedir.

• Ürünün bağlanacağı yerdeki su basıncı 36 bar arasında olmalıdır.

• Lon fresh sisteminin kullanabilmesi için ucunda priz bulunan elektrik bağlantı kablosunun hazırlanmıș olması gerekmektedir.

• Garanti Belgesi ve Kullanım Kılavuzu ürün ile birlikte verilen poșet içerisindedir.



Perspective
Perspektif görünüș

E : Elektrik bağlantı noktası (lon fresh uygulaması için kablo ucuna
priz bırakılmalıdır).

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

GB TR
E : Measures for electrical connection (For lon Fresh application,
should be left the female plug at the end of the extension cord).

C : Hot & cold water inlet for the wall taps. C : Duvardan batarya için sıcak - soğuk su çıkıș ölçüleri.

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 2,3 m.
Ürün montajının yapılacağı mekanda tavan yüksekliği en az 2,3 m. olmalıdır.



Installation of Notte Shower System
Notte Masajlı Duş Sistemi Montajı

1- Shower system is placed in the area of installation. Connection brackets mounted on the product are marked to determine the locations for hangers.

 Duș sistemi monte edilecek yere yerleștirilerek ürün üzerinde monteli bulunan tașıyıcı lamalar askı aparatları yerleri belirlenmesi için ișaretlenir.

2- Wall hangers are marked, drilled and screwed with bracket lines of bearing profile to remain inside.

 İșaretlenen noktalara duvar askı elemanları tașıyıcı profil lama çizgileri içeride kalıcak șekilde ișaretlenir, delinir ve vidalanır.

3- Shower system is placed on hangers mounted on the wall from top to down.

 Duș sistemi duvara montajı gerçekleștirilen askı aparatlarına yukarıdan așağıya doğru yerleștirilir.

4- Flexible connection hose is used for cold/warm water connections.

 Sıcak ve soğuk su bağlantıları flexible bağlantı hortumu kullanarak gerçekleștirilir.

5- Pins located on right and left perpendicular profile components are placed into the channel on the carcass that bears the upper glass.

 Sağ ve sol profil dikmeleri üzerinde bulunan pimlere, üst camı tașıyan karkas üzerindeki kanala yukarıdan așağıya doğru yerleștirilir.

6- Head shower unit is placed on shower system.

 Tepe dușu ünitesi duș sistemi üzerine yerleștirilir.

7- Top shower placed is marked and drilled from installation holes and screwed to the wall.

 Yerleștirilen tepe dușu montaj deliklerinden ișaretlenir, delinir ve duvara vidalanır. Tepe dușu su bağlantıları gerçekleștirilir.

P.S.: The lon Fresh System is running with electricity, the electrical connection should be prepared inside the marked area shown with in the drawing 
technical data sheet.

Not: Ion Fresh Teknolojisi ile kullanılacak ise elektrik tesisatının teknik föyde belirtildiği șekilde hazırlanmıș olması gerekmektedir.



2016 - Rev.1

* 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.

8- Bearing support of seating unit is marked and drilled from installation holes on the water scale and screwed to wall.

 Oturma ünitesinin tașıyıcı kaidesi terazisinde montaj deliklerinden duvara ișaretlenir, delinir ve vidalanır.

9- Seating unit is screwed to the sides of bearing support fixed to wall and the installation is finished.

 Duvara sabitlenen tașıyıcı kaideye oturma ünitesi yerleștirilir.

10- Seating unit is screwed to the sides of bearing support fixed to wall and the installation is finished.

 Oturma ünitesi duvara sabitlenen tașıyıcı kaideye yanlardan vidalanarak montaj tamamlanır.

11- Opening closing carrying and flexing controls should be done before finishing the installation.

 The seat should be folded up towards the wall and perpendicularly closed when not used.

 Açılıp - kapanma, tașıma ve esneme kontrolleri yapılarak montaj tamamlanır.

 Kullanımda olmadığında oturak duvara doğru sıkıca katlanmalı ve dik pozisyonda kapatılmalıdır.

12- The installation of Notte Shower System is finished.

 Notte Duș Sisteminin montajı tamamlanır.

13- The installation of Notte Shower System with seat is finished.

 Notte Duș Sistemi (oturma üniteli) montajı tamamlanır.
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