
TAKUU
Hankkimasi kaluste on valmistettu vuosien käyttöön. Kalus-
tetuotteiden valmistuksessa on käytetty kestäviä materiaaleja, 
mutta ne vaativat kuitenkin huolellisuutta sekä käytössä että 
huollossa. 

PS. Tuote ei ole vedenkestävä. Kaapin kosteudenkestävyyden 
takaa vahingoittumaton moninkertainen maali- ja lakkakerros. 
Kaikki kalustepinnat, joihin on joutunut vettä (paitsi pesual-
taan pinta), tulee välittömästi kuivata pehmeällä liinalla. Takuu 
ei koske mitään kalusteen vesivahinkoja. Tutustu takuuehtoi-
hin lukemalla alla oleva teksti huolellisesti.

HUOMIO!
• Kaluste sisältää pieniä osia, jotka voivat olla vaarallisia lapsille.
• Koko sähköjärjestelmän on oltava kylpyhuoneessa yhdistetty 
vikavirtasuojakytkimen kautta.
• Kaikki helposti syttyvät esineet on pidettävä turvallisen 
etäisyyden päässä kalustetoimitukseen kuuluvista valaisimista.
• Muuntajien ylikuumenemisen ehkäisemiseksi on vältettävä 
niiden peittämistä satunnaisilla esineillä.
• Sähkö-, vesi- ja viemäriliitäntöjä saavat suorittaa vain pätevät 
asiantuntijat, jotka ovat saaneet asianmukaisen koulutuksen ja 
noudattavat paikallisia lakeja ja määräyksiä.
 
ENNEN ASENNUSTA
• Varmista ennen pakkauksen avaamista, ettei se ole vahin-
goittunut kuljetuksen aikana.
• Tarkista pakkauksen sisältö mukana olevan kokoamisohjeen 
mukaisesti.
• Varaa tarvittavat työkalut (mainittu samassa ohjeessa).  
• Varaa kaappien kokoamiselle riittävästi tilaa.

ASENNUS JA HUOLTO

1. SIJAINTI
Varmista asentaessasi, etteivät kalusteet ole suoraan kylpyam-
meen tai avoimen suihkunurkkauksen vieressä (vaadittava 
etäisyys on vähintään 60 cm). 
Tämä suositus perustuu kylpyhuoneen sähkölaitteiden asen-
nusvaatimuksiin eli turvallisuuteesi ja kalusteen suojaamiseen 
vedeltä. Jos vaatimusta ei ole mahdollista noudattaa, su-
osittelemme kiinteiden väliseinien tai suihkuseinien käyttöä 
estämään veden jatkuva ja suora pääsy kalusteisiin. Yritä 
sijoittaa kalusteesi niin, että jos siihen pääsee vettä, pääset 
kuivaamaan kaappien sivut ja alareunat. 
2. KOKOAMINEN
Suosittelemme käyttämään kaappia koottaessa ja asennet-
taessa alusmattona kaapin pakkausta kaappia suojaavan 
maalipinnan vahingoittumisen välttämiseksi, sillä se voi 

aiheuttaa kosteuden imeytymistä ja kaapin osien paisumista.
3. KAAPIN KIINNITTÄMINEN
Ennen kuin kiinnität kaapin seinään, varmista, että seinärak-
enne pystyy kantamaan kaapin myös asennuksen jälkeen eli 
käyttöaikana. 
Suosittelemme käyttämään seinän materiaalin ja rakenteen 
erityispiirteisiin sopivia tappeja ja ruuveja. (Toimitukseen 
kuuluvat yleiskäyttöiset tapit eivät välttämättä ole aina paras 
ratkaisu.)
4. PESUALTAAN KIINNITTÄMINEN
Kiinnitä pesuallas kaappiin toimitukseen kuuluvalla silikonilla. 
PS. Kaikki seinän ja pesualtaan sekä kaappien ja pesualtaan 
väliset pinnat tulee ehdottomasti täyttää silikonilla, jotta vesi 
ei pääse pesualtaan ja kaapin rungon väliin (se voi aiheuttaa 
peruuttamattomia paisumisvaurioita ja pilata kalusteet). 
5. VESI JA VIEMÄRÖINTI
Hana tulisi liittää erillisiin venttiileihin (palloventtiili tms. – ei 
sisälly toimitukseen), jotta vain pesualtaaseen tuleva vesipiiri 
voidaan tarvittaessa sulkea (esim. hanan korjausta tai vaihta-
mista varten).  
HUOMIO! Pesualtaissa, joissa ei ole ylivuotoa, ei saa käyttää 
pohjaventtiilillä varustettuja hanoja tulvan mahdollisuuden 
välttämiseksi.
6. HUOLTO
Vaikka pintojen viimeistelyyn on käytetty kosteutta kestäviä 
maaleja ja lakkoja, kylpyhuoneolosuhteet ovat kuitenkin 
äärimmäiset ja vaativat siksi päivittäistä huolellisuutta. Kuivaa 
aina kalusteen käytön jälkeen pinnoille joutunut vesi peh-
meällä kangasliinalla tai talouspaperilla. Se on välttämätöntä 
peruuttamattomien vesivahinkojen ehkäisemiseksi. 
Tavallisen siivouksen aikana kaikki pinnat voidaan pyyhkiä li-
inalla, joka on kostutettu saippualla tai tavallisella hankaamat-
tomalla puhdistusaineella, ja kuivata sen jälkeen pehmeällä 
kangasliinalla tai talouspaperilla. 
Pesualtaan puhdistamiseen sopivat kaikki kaupoissa myytävät 
kylpyhuoneille tarkoitetut hankaamattomat aineet. Jos pu-
hdistukseen käytetään väritöntä vahaa sisältävää autosham-
poota, sekä pesualtaan pinnat että kalusteet voidaan muuttaa 
likaa ja vedessä olevaa kalkkia torjuviksi.
7. VAROITUS
Älä laske vettä suoraan kalusteisiin (esimerkiksi suihkusta)! 
Älä hankaa maalattuja pintoja hankaavalla jauheella, kiillotu-
saineilla tai voimakkailla liuottimilla (alkoholi, asetoni, nitrosel-
luloosaohenne)! Jos voimakasta liuotinta kuitenkin joutuu 
kalusteen pinnalle, se on pyyhittävä pois välittömästi tahrojen 
välttämiseksi ja kuivattava pehmeällä kangasliinalla tai talous-
paperilla. Jos käytät puhdistukseen teräväreunaisia esineitä, 
ole varovainen, sillä ne voivat vahingoittaa maalattuja pintoja.
8. VINKKI
Voimakkaasti likaantuneet pinnat voidaan puhdistaa vedellä 
laimennetulla alkoholilla (suhteessa 1: 1). 
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