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Zénó zuhanytálca beépítési és karbantartási útmutató
Kérjük gy!z!djön meg a termék kifogástalan állapotáról és az alkatrészek tartalmáról, miel!" beépítené a
zuhanytálcát! A termék tartozéka a #$zzár és a pozicionáló menetes talp.
Általános helyszíni követelmények:
A burkolt falfelületeknek a tálca mögö" és az éleinek hosszában derékszö%$&ek kell lennie. A tálca ala' burkolt
felületnek vízszintesnek kell lennie. A tálca helye legyen kiburkolva a tálca ala" és mögö" is. Amennyiben a tálca
beépítése a falburkolás el!" történik, ügyeljen arra, hogy ne telepítse szilárd falazásos módszerrel (azaz, a burkolatot
csupán a tálca telepítése után rögzítse ragasztóval). A terméknek kivehet!nek kell lennie (felfelé irányban),
mégpedig er!szakos beavatkozás nélkül.
Beépítés:
1. a megfelel!en el!készíte" (vízszigetelt, padlókiegyenlíte", pormentesíte", burkolt, vízszintes) területre a
zuhanytálcát a helyére emeljük és beállítjuk az állítható tartólábat is.
2. Beállítás után a tálca alsó éleinek és a tartólábnak a burkolt talajon fel kell feküdnie és a fels! éleknek
vízszintben kell lennie.
3. A felszerelt és pozícionált szifon kötéseit ())(&!*+zze, végezzen próbát, hogy nincs-e vízszivárgás.
4. Megfelel! próba elvégzése után véglegesítse a szifont és a tálca pozíciókat.
5. A burkolás után fugázza ki a zuhanytálca és a konstrukció (csempe) közö' összekötési pontokat szaniter
szilikonnal. Amennyiben ez a távolság 5mm-nél nagyobb, javasoljuk a vízvet!k ráépítését.
Telepítési javaslatunk az alábbiak szerint:
Fal

Szilikon

Zuhanytálca

Megjegyzés:
A zuhanytálca szereléséhez a már meglév! csempékhez (de más felület esetében is) javasoljuk a neutrális
szanitertömít!k használatát. Ezek lehetnek színtelen, vagy fehér szín$ek. A tálcákhoz a fehér, a zuhanyfülkékhez a
színtelen változatot javasoljuk. Nagyobb hézagok kitöltéséhez el!ször k!m$ves megoldást keressünk, majd a
felületet neutrális szilikon tömít!vel fedjük be. Más g+" használata esetén azt kockáztatjuk, hogy a zuhanytálca
kiereszt. Használhat speciális m$anyag léceket is, melyeket a Radaway választékunkban árusítunk
szegélycsomagként.
Tisztítás, karbantartás
A zuhanytálca ,-z./ásához csak puha rongyot és neutrális, nem súroló folyékony ,-z.tószert használjon. Nem
szabad szinte,01- alapanyagú rongyot, csiszoló szivacsot, fémszálas szivacsot, súroló vagy folyékony súrolószert
tartalmazó ,-z.tószert, alkoholt, háztartási savakat, acetont vagy más oldószert használni, mivel azok a felületet
rongálják.
Szavatosság, jótállás
A jótállási i2! két év a vásárlás id!pontjától, melyet panasz esetén számlával kell igazolnia.
A szavatosság nem vonatkozik azokra a hibákra, melyek a nem megfelel! ,-z./ásiból erednek.
A gyártó nem vállal felel!sséget a helytelen használa"al, szereléssel vagy karbantartással keletkeze" károkért.
További információt a 06/76-540-255, vagy a szerviz@metahungary.hu email címen kérhet.

