Beépítési és gondozási segédlet
A szereléshez szükséges két ember és szerszámok!
SZERSZÁMOK:
- Joszta 1-2db - kalapács
- fúrógép - 8-as 6-os vídia vagy lándzsa esetleg vizes fúró
- csillag és torx csavarhúzó - 2-es, 2,5-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os inbusz kulcs
- centiméter szalag - vízmérték 0,8 és 2méteres
- ceruza – neutrális szilikon és szilikon pisztoly
- beilagok, szilikon ékek - fűrész
- Fox olló - vágó penge
ELŐKÉSZÜLETEK:
1.

2.
3.
4.

Kérjük, hogy a csomag felbontása után, még az összeszerelés előtt győződjön meg arról, hogy valamennyi
rész/alkatrész hiánytalanul és sértetlenül megtalálható a csomagban. (Külön figyelmet szenteljen az üveg
részeknek!) Bárminemű hiány vagy sérülés esetén időben értesítse viszonteladóját. Utólagos reklamációt nem
fogadunk el.
Mintás vagy tejüvegnél ügyeljen arra, hogy a sima oldal kerüljön belülre.
Az összeszerelést csak a cég munkatársai vagy szakképzett szerelők végezhetik. Szakszerűtlen beavatkozás és
az útmutató be nem tartása a garancia elvesztését vonja maga után.
A kabin beépítése, körbe burkolása csak a vevő/felhasználó saját felelősségére történhet, ha ezzel a későbbi
karbantartási, javítási munkákat nem akadályozza.

ÁLLTALÁNOS ÖSSZESZERELÉS:
1.
Szerelje fel az üvegre a zsanérokat, állítsa az üveget az előre megjelölt helyére, függőzze be majd jelölje fel a
furatok helyét.
2.
Fúrja ki a furatokat, majd rögzítse az üveget. (Az üveg és a vele érintkező felületek közt mindig szilikonnak
kell lennie.) Ajtó esetén az ajtó és a tálca között 10-12mm hézagot kell hagyni.
3.
Szerelje fel az ajtó gombját és a kiegészítőket.
4.
Szabja méretre s helyezze fel a szilikon és mágnes csíkokat.
5.
Szerelje fel a merevítő rudat, rudakat.
6.
Szilikonozza körbe a jelölt helyeken a kabint, majd 24 óra száradás után használatba lehet venni. A
szilikonozás helyeit felhordás előtt tisztítsa meg a szennyeződésektől (víz, por, stb.) és zsírtalanítsa.
Használatba vétel előtt győződjön meg róla, hogy a tömítőanyag megszilárdult. A nem megfelelő tömítésből
adódó problémák nem képezik reklamáció tárgyát.
GONDOZÁS:
A kabint mindig tartsa tisztán az esetleges bakteriális szennyeződés elkerülése végett.
Az európai gyártók a Német vízkeménységi skála szerinti 5-6 –os keménységi szinthez tesztelik termékeiket.
Vízkő vagy olajos, koszos réteg kialakuláskor semmiképpen ne használjon az eltávolítására nagy alkoholtartalmú
tisztítószert, diffúzióra képes, savas, maró vegyszereket vagy fém eszközöket, mert ezzel megsértheti a termékek
felületét.
A felületek tisztításához kizárólag karcolásmentes, folyékony, semleges tisztítószereket és puha ruhát, gumis üveg
lehúzót vagy nedves szivacsot használjon. Kérjük, hogy csak a gyártó/forgalmazó által ajánlott vegyszereket
alkalmazza!
Magyarországon kereskedelmi forgalomban kapható ajánlott termékek: CLIN ablaktisztító, CALCINEX vízkő
eltávolító.
A nem megfelelő tisztítószerek használatából adódó esztétikai sérülések nem tartoznak a jótállás körébe!

