
Lavabonun Sabitlenmesi
Tahliye vanalar›n›n konumu yeni
lavabonun yerini belirler. Tahliye
vanalar›n›n aras›ndaki uzakl›¤›n orta
noktas›n› bulun ve duvara kurflunkalem
ile düfley bir çizgi çizerek iflaretleyin.
Sonra lavaboyu duvara tutarak deneyin.
Orta noktas›, biraz önce çizdi¤iniz çizgiyle
çak›flmal›d›r. Normal olarak zemin
kaplamas› ile lavabonun üst kenar›
aras›nda 82-86 cm’lik bir uzakl›k b›rak›l›r.
Lavabo, ço¤unlukla yafll› kifliler taraf›ndan
kullan›lacaksa 80-82 cm’ye kadar
inilmelidir. Çana¤›n montaj deliklerini
duvara iflaretleyin ve lavaboyu yere
b›rak›n. Lavaboyu tafl›yacak olan ask›
vidalar›n›n girece¤i delikleri aç›n. Ask›
vidalar›n›n bir taraf›nda bir ahflap vidas›

bulunur. Bu vida duvar dübeline
girecektir. Di¤er tarafta, daha sonra
çana¤› sabitleyecek olan somun için bir

metal vidas› vard›r. Ask› vidalar›n› özel bir
ask› vidas› anahtar›yla tak›n.
Metal vidas›n› duvardan 5 cm kadar
d›flar›da b›rak›n. Lavabonun as›lmas› ve
vidalanmas› için bu uzunluk yeterlidir. Bir
önlem olarak, montaj somunlar› ile duvar
aras›ndaki uzakl›¤›n lavabonun gövde
kal›nl›¤›na uygun olup olmad›¤›n› bir kez
daha ölçün. Bir karton inceli¤inde ve
kesintisiz olarak lavabonun arka çeperine
esnek çekomastik sürün ve lavaboyu ask›

vidalar›n›n üzerine itin. Bir yard›mc›n›z
ask› vidalar›n›n somunlar›n› s›k›flt›r›rken
siz de çana¤› do¤ru konumunda tutun.

Tahliye Vanalar›n›n Ba¤lanmas›
Tahliye vanalar›n› monte edin. Her birinin
vida difllerinin çevresine üstüpü sar›n ve
üzerini conta macunuyla s›vay›n. Su girifl
hatlar›ndaki vanay› çevirin. Sonunda
muylular yukar›ya bakmal›d›r.

Sifonun Yerlefltirilmesi
Sifonu duvar drenaj›na sokun, duvar
drenaj› ile sifonun boru enkesit farklar›n›

kauçuk bir manflonla
dengeleyin. Aksi
halde, at›k su
duvardan afla¤›ya
damlayabilir.
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Armatürün Monte Edilmesi
Armatürü lavabonun kenar›ndaki delikten
geçirin. Bir somunla afla¤›dan vidalay›n.
Bir alt rondela, malzemeyi koruyacak ve
armatürün daha iyi oturmas›n›
sa¤layacakt›r. Somunu son kez

s›k›flt›rmadan önce, armatürün üstte ve
lavabonun tam ortas›nda bulunup
bulunmad›¤›n› ve drenaj›n tam öne bak›p
bakmad›¤›n› kontrol edin. So¤uk ve s›cak
su ba¤lant› hortumlar›n› tahliye vanalar›na
yerlefltirin. Hortumlar› k›saltman›z
gerekebilir. Hortumlara, s›ras›yla birer
rakor vidas›, koni ve conta tak›n. Rakor
vidalar›n› bir çatal anahtarla s›k›flt›r›n.

Drenaj Vanas›n›n Montaj›
Drenaj vanas› ile drenaj süzgecini
yukar›dan, lavabonun deli¤ine oturtun.
Kordon fleklinde bir conta macunuyla
süzgeçle lavabo çana¤› aras›ndaki
birleflme yerini kapat›n. Vanan›n alt
k›sm›n› lavabonun alt›ndan deli¤e

yaklaflt›r›n, iki parçay› bir vida ile
birlefltirin. Sifon borusundaki vidal› kovan›
elinizle vanan›n alt k›sm›na do¤ru çekin.
Sonra boru anahtar› ile s›k›flt›r›n. Bu ifllem
s›ras›nda kromajl› sifonlar, anahtar›n
çeneleri aras›na yerlefltirilecek bir bez
parças›yla korunmal›d›r. Lavabo ve
armatürü monte ettikten zonra ambalaj
folyosu, etiket, macun ve çekomastik gibi
malzeme art›klar›n› temizleyin. fiimdi

lavabonuzu eksiksiz bir temizlik merkezi
haline getirebilirsiniz. Çana¤›n alt›ndaki
bofllu¤a, bir lavabo alt› dolab›
yerlefltirebilirsiniz. Lavabonun  yan›na da
bir havluluk yak›fl›r. Son olarak da
sabunlu¤u ve lambal› aynay› monte edin.

Ask› vidalar›n›n sabitlenmesi için: Matkap,tafl matkab›,ask› vidas› anahtar› (pimli anahtarl›)
Lavabo çana¤›n›n montaj› için: Sürekli esnek kalan çekomastik, pimli anahtar 
Sifonun montaj› için: Tornavida, boru anahtar›

Neler gerekli?Neler gerekli?
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