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Polaria -tuotteilla 
on kahden vuoden takuu!

Peili- ja valaisinpeilikaapit

Peili- ja valaisinpeilikaapit ovat rakenteeltaan jauhemaalattua terästä, joten puhdistus tavallisilla pesuai -
neilla riittää. Puhdistusta ei saa tehdä hankausjauheella tai –nesteellä,  tuotteen maalipinta voi vaurioitua. 
Peilipinnat voit puhdistaa lasinpesuaineilla. Tarkista peiliovien ja saranaruuvien kireys ajoittain ja kiristä ne 
tarvittaessa.  

Tärkeää!  Muista tehdä vikavirtasuojakytkimen testaus.  Ohje on pistorasian vieressä.
 

Valaisinpeilikaappien loisteputken ja sytyttimen vaihto

Vioittuneen loisteputken ja sytyttimen voit vaihtaa itse ilman työkaluja: 

Huom! Sähkölaiteviat vain sähköalan ammattilaisten korjattaviksi!

Pistorasia 

Valaisinpeilikaapissasi on suojattu pistorasia, jossa voit pitää sähkölaitteita myös jatkuvassa latauksessa. 
Sähkölaitteet voivat olla kaapin ulkopuolella, jolloin voit viedä pistotulpan ja johdon kaapin sisään 
pistorasiaan peilin ja kaapin rungon välistä - löysää ensin peilisaranan ruuvit ja siirrä peiliä varovasti siten, 
että johto mahtuu välistä; lopuksi palauta peili paikalleen ja kiristä ruuvit. 

ÄLÄ KOSKETA SÄHKÖLAITETTA OLLESSASI MÄRKÄ!

Altaat

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, joka käy sekä 
posliini- että valumarmorialtaille.
 

Muut tuotteet  (allas-, siivous- ja pyykkikaapit, sivu- ja tarvikekaapit sekä lääke- ja ensiapukaapit)

Tuotteet ovat rakenteeltaan jauhemaalattua terästä, joten puhdistus tavallisilla pesuaineilla riittää. 
Puhdistusta ei saa tehdä hankausjauheella tai –nesteellä,  tuotteen maalipinta voi vaurioitua. 
Peiliovisten sivu- ja tarvikekaappien peilipinnat voit puhdistaa lasinpesuaineilla

Polaria-tuotteiden hoito-ohjeet

- katkaise virta valaisimesta 
- purista peukalolla muovisuojan alareunaa ylöspäin varovasti siten, että reuna irtoaa urastaan 
- muovisuoja irtoaa 
- tartu loisteputkeen ja vedä se pois pitimestään 
- uusi loisteputki painetaan pitimeensä niin pitkälle kun kuuluu klik-ääni lukituksen merkiksi 
- työnnä ensin valaisinsuojan alareuna uraansa ja purista varovasti taas yläreunoista, työnnä yläuraan. 


