HOITO - OHJE

POLARIA - ALLAS JA ALLASKAAPPI AVISTA
ALLASKAAPIN JA ALTAAN ASENNUS
ALLASKAAPIN ASENNUS:
Irrota allaskaapin laatikot vetämällä laatikko ensin kokonaan auki, jolloin musta vapautussalpa tulee
näkyviin liukukiskon sivuun molemmille puolille laatikkoa. Paina vasemman puoleista ja nosta
oikeanpuoleista liukukiskon mustaa salpaa ja vedä samaan aikaan laatikkoa tasaisesti ulospäin ja
kokonaan irti kiskoistaan. Kiinnitä allaskaappi kaapin takaseinässä olevista kiinnitysaukoista kylpyhuoneen seinäpintaan mukana tulevilla asennusruuveilla ja kiinnitystulpilla. Käytä tarvittaessa kalustejalkoja
(myydään erikseen) allaskaapin tukemiseen. Allaskaapin pohjassa on rei’itys kalustejaloille valmiina.
Kiinnitä allaskaapin laatikon vedin kahdella kiinnitysruuvilla kumpaankin laatikkoon. Aseta laatikko takaisin liukukiskojen uriin ja työnnä varovasti paikalleen.
ALTAAN ASENNUS:
Aseta allas allaskaapin päälle ja merkitse altaan kiinnityskohdat seinään.
Kiinnitä allas seinään allaskaapin mukana tulevilla kiinnikkeilllä.
Kiinnitä vesilukko poistoputkineen pesualtaaseen.
Posliinialtaan valmistusprosessista johtuen tuotteessa voi esiintyä enintään 5 mm toleranssieroja.
Poistoputki ja altaan seinäkiinnityssarja toimitetaan allaskaapin mukana.
HUOM! OTA KIINNITYKSESSÄ HUOMIOON SEINÄN MATERIAALI!

ALLASKAAPIN JA ALTAAN HUOLTO
Allaskaappi on rakenteeltaan jauhemaalattua terästä, joten puhdistus miedoilla pesuaineilla riittää.
Puhdistusta ei saa suorittaa hankausjauheella, hankausnesteellä tai liuotinpesuaineella, sillä tuotteen
maalipinta voi vaurioitua. Varmista pesuaineen sopivuus kokeilemalla ensin pienelle alueelle huomaamattomaan kohtaan. Puhdistusta helpottaaksesi voit irrottaa vetolaatikot painamalla ja nostamalla
liukukiskojen mustia salpoja ja samaan aikaan vetämällä laatikon ulos ja kokonaan irti liukukiskoistaan.
Altaat puhdistetaan neutraaleilla yleispesuaineilla ja siivoukseen tarkoitetuilla sienillä tai harjoilla.
Altaiden puhdistukseen ei saa käyttää mitään hankaavia pesuaineita tai -välineitä. Älä altista tuotetta
hapoille, ammoniakkia sisältäville viemärinpuhdistusaineille, hiusten värjäysaineille ja kloriinille.
Puhdistuksessa voi käyttää esimerkiksi rautakaupoista löytyvää Clean & Shine puhdistus- ja hoitoainetta.
SÄILYTÄ TÄMÄ HOITO-OHJE TALLESSA MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

KALUSTEJALAN ASENNUS
Kiinnitä kalustejalat (myydään erikseen)
kuvan osoittamalla tavalla pakkauksen
mukana tulevilla ruuveilla ja muttereilla
kaapin pohjan etuosassa oleviin reikiin.
Tarkista että kaappi on asennettu suoraan
sekä vaaka- että pystysuunnassa
ja säädä jalkoja tarvittaessa.

MONTERING- , UNDERHÅLLS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR			
INSTALLATION AND MAINTENANCE
www.polaria.fi/se/professionella						www.polaria.fi/en/forprofessional
Polaria - altaat
AVISTA 500, AVISTA 550, AVISTA 600
Varaamme oikeuden muutoksiin.

Polaria - allaskaapit
AVISTA 500, AVISTA 550, AVISTA 600
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