VANNITOAMÖÖBLI
GARANTII- JA HOOLDUSJUHEND
GARANTII
Soetatud mööbel on valmistatud Teile aastateks. Kuigi mööbli
toodete valmistamiseks on kasutatud vastupidavaid materjale
nõuavad need hoolsust nii kasutamisel kui ka hooldamisel.
P.S. Toode ei ole veekindel. Niiskuskindluse tagab kapile
vigastamata mitmekihiline värv või lakk. Kõik mööbli pinnad,
kuhu on sattunud vesi (v.a. valamu pind) tuleb koheselt kuivatada pehme lapiga. Ükskõik millised veekahjustused mööblile ei kuulu garantii alla. Garantii tingimuste kohta lugege
hoolikalt läbi allolev tekst.
TÄHELEPANU!
• Mööbel sisaldab väikesi osi, mis võivad olla lastele ohtlikud.
• Vannitoas peab kogu elektrisüsteem olema ühendatud läbi
rikkevoolukaitsme.
• Mööblikomplektis olevatest valgustitest tuleb hoida kõik
tuleohtlikud esemed ohutule kaugusele.
• Trafode ülekuumenemise vältimiseks tuleb hoiduda nende
kinni katmisest juhuslike esemetega.
• Elektri, vee ja kanalisatsiooni ühendusi tohivad teostada
vaid vastava väljaõppe saanud sertifitseeritud spetsialistid kes
järgivad kohalikke seadusi ja eeskirju.
ENNE PAIGALDAMA ASUMIST
• Enne pakendi avamist veenduge et pakendil ei oleks transpordi vigastusi.
• Kontrollige pakendi sisu vastavust kaasasolevale montaažijuhendile.
• Varustage end vajaminevate tööriistadega (näidatud samas
dokumendis)
• Varuge piisavalt ruumi kappide kokkupanekuks.

PAIGALDAMINE JA HOOLDUS
1. ASUKOHT
Paigutamisel jälgige, et mööbel ei satuks vahetult vanni või
avatud dušinurga kõrvale (nõutav vahekaugus peab olema
vähemalt 60cm). Soovitus tuleneb elektriseadmete paigaldamise nõuetest vannitoas ehk Teie turvalisusest ja mööbli
kaitsmise vajadusest otsese vee eest. Juhul, kui nõuet pole
võimalik järgida, soovitame vee pideva ja otsese mööblile sattumise vältimiseks kasutada statsionaarseid vaheseinu / dušiseinu. Püüdke paigutada oma mööbel nii, et vee sattumisel
mööblile pääseksite kappide külgi ja alumisi servi kuivatama.
2. MONTAAŽ
Kapi kokkupanekul ja paigaldamisel soovitame kasutada
alusvaibana kapi pakendit - vältimaks kappi kaitsva värvitud
pinna vigastamist, mis võib kaasa tuua niiskuse imendumise
ja kapidetaili(de) pundumise.

3. KAPI KINNITAMINE
Enne kapi kinnitamist seina külge veenduge, et seina konstruktsioon suudab kanda kappi ka paigaldusele järgneval ajal
ehk kasutusperioodil. Soovitame kasutada seina materjali ja
konstruktsiooni eripärale arvestatud tüübleid ning kruvisid.
(komplektis olevad universaaltüüblid ei pruugi olla alati parimaks lahenduseks).
4. VALAMU KINNITAMINE
Valamu kinnitage kapi külge komplektis kaasas oleva silikooniga.
P.S. Kindlasti tuleb silikooniga täita seina ja valamu ning kappide ja valamu vahelised kõik pinnad selleks et vesi ei pääseks
valamu ja kapi korpuse vahele (mis võib rikkuda mööbli läbi
taastamatu paisumiskahjustuse).
5. VESI JA KANALISATSIOON
Segisti tuleks ühendada läbi eraldi olevate ventiilide
(kuulkraan vms. – ei ole komplektiga kaasas), et vajadusel
saaks sulgeda ainult valamusse tuleva veeahela (nt. segisti
remontimiseks / vahetamiseks).
NB! Ilma ülevooluta valamutel ei tohi kasutada põhjaklapiga
segisteid, vältimaks juhusliku uputuse võimalust.
6. HOOLDUS
Kuigi pindade viimistluseks on kasutatud niiskusele vastupidavaid värve ja lakke on vannitoa tingimused siiski äärmuslikud
ja nõuavad seepärast igapäevast hoolsat suhtumist. Pärast
mööbli kasutamist kuivatage alati pehme riidelapi või
majapidamispaberiga kõik pindadele sattunud vesi, See on
vajalik vältimaks otseseid taastamatuid veekahjustusi.
Hariliku koristamise käigus võib kõiki pindasid pühkida seebi
või tavalise mitteabrasiivse puhastusvahendiga niisutatud
lapiga ja seejärel kuivatada pehme riidelapi või majapidamispaberiga. Valamu puhastamiseks sobivad kõik kaubanduses
vannitubade tarbeks leiduvad mitteabrasiivsed vahendid. Kui
kasutada puhastamiseks värvitut vaha sisaldavat autošampooni, saab nii valamupinnad, kui ka mööbli mustust ja vees
leiduvat lupja hülgavaks.
7. ETTEVAATUST
Ärge laske vett otse (näiteks dušist) mööblile. Ärge hõõruge
värvitud pindasid abrasiivse pulbri, poleerimisainete ega
tugevate lahustitega (piiritus, atsetoon, nitrolahusti). Kui
tugevad lahustid siiski satuvad pinnale, tuleb see koheselt ära
pühkida, et vältida plekkide teket ja kuivatada pehme riidelapi
või majapidamispaberiga. Olge ettevaatlik teravaservaliste esemetega puhastamisel kuna need võivad vigastada värvitud
pindu.
8. NÕUANNE
Tugevalt määrdunud pindu võib puhastada veega 1:1 lahjendatud alkoholiga.
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