Instrukcja monta¿u i obs³ugi
kabiny prysznicowej
Madox

Spis treœci

1. Przed rozpoczêciem monta¿u

3

Wa¿ne informacje

3

2.Konserwacja, u¿ytkowania i czyszczenia

4

Usuwanie materia³ów opakowaniowych oraz konstrukcyjnych

5

Przepisy bezpieczeñstwa

6

Œrodki ostro¿noœci

6

Dodatkowe informacje

6

3.Instrukcja Monta¿u

7

Niezbêdne narzêdzia

7

Monta¿ kabiny

8

4.Wykaz czêœci

12

2

1

Przed rozpoczêciem
monta¿u

Przed rozpoczêciem monta¿u kabiny, prosimy o dok³adne zapoznanie
siê z instrukcj¹. Zawarte w instrukcji schematy maj¹ charakter pogl¹dowy.
Wszelkie niezgodnoœci pomiêdzy wygl¹dem elementów kabiny nie stanowi¹
podstawy do z³o¿enia reklamacji.
UWAGA: Jeœli podejm¹ pañstwo samodzieln¹ próbê monta¿u kabiny
proszê pamiêtaæ, ¿e instalacja hydrauliczna oraz ewentualne
pod³¹czenia elektryczne powinny zostaæ wykonane przez osoby
do tego uprawnione zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami
bezpieczeñstwa i przepisami.
Do prawid³owego monta¿u wymagane s¹ min. 2 osoby.
W przestrzeni która zostanie zamkniêta poprzez zamontowanie kabiny
nie mog¹ znajdowaæ siê ¿adne elementy wyposa¿enia elektrycznego,
gazowego etc. które nie s¹ odporne na bezpoœrednie oddzia³ywanie wody
(np. w³¹czniki elektryczne, gniazdka)
Wszelkie wyposa¿enie elektryczne lub gazowe bêd¹ce w pobli¿u
zaplanowanego miejsca monta¿u, powinny znajdowaæ siê w bezpiecznej
odleg³oœci od konstrukcji kabiny. Strumieñ wody, który móg³by wydostaæ
siê z kabiny nie powinien spowodowaæ np. zwarcia w instalacji elektrycznej.
Pod³o¿e, na którym bêdzie ustawiony produkt powinno zapewniaæ jego stabilnoœæ.
Œciany powinny posiadaæ pion zapewniaj¹cy prawid³owe przyleganie konstrukcji
œcian wspornych
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Konserwacja, u¿ytkowanie
i czyszczenie

Dok³adna konserwacja wszystkich elementów kabiny powinna
odbywaæ siê systematyczne.
Nale¿y postêpowaæ dok³adnie z podanymi tu zaleceniami,
aby zachowaæ po³ysk elementów akrylowych i metalowych.
Wszystkie elementy konstrukcyjne kabiny tj. szk³o, czêœci lakierowane,
elementy akrylowe i plastikowe nale¿y czyœciæ ³agodnymi detergentami
nie powoduj¹cymi œcierania przy u¿yciu delikatnych œciereczek.
Nale¿y unikaæ stosowania past œciernych, rozpuszczalników,
acetonu,œrodków zawieraj¹cych chlor itp.
Nie wolno stosowaæ ostrych g¹bek, szczotek z metalowymi drutami,
œrodków czyszcz¹cych w proszku oraz p³ynie zawieraj¹cych substancje
œcierne lub amoniak, acetonu lub innych rozpuszczalników,
gdy¿ niszcz¹ one powierzchnie. Nie wolno stosowaæ ¿adnych ¿r¹cych
œrodków czyszcz¹cych poniewa¿ mog¹ byæ szkodliwe dla zdrowia oraz powodowaæ
uszkodzenie produktu.Substancje zawieraj¹ce kwasy, zasady
œrodki poleruj¹ce, szczotki nylonowe, papier œcierny mog¹ Ÿle wp³ywaæ
na zdrowie oraz mog¹ uszkodziæ kabinê prysznicow¹.
Wapienny osad nale¿y usuwaæ kwaskiem cytrynowym lub octem
rozpuszczonym w wodzie stosuj¹c miêkka œciereczkê.
Zalecana jest instalacja urz¹dzenia zmiêkczaj¹cego wodê
w celu unikniêcia osadzania siê kamienia.
Do czyszczenia szk³a i luster zalecanie jest u¿ywanie produktów
przeznaczonych do mycia okien nie zawieraj¹cych amoniaku.
Armaturê nale¿y czyœciæ systematycznie, co najmniej 3 razy w miesi¹cu
lub czêœciej jeœli bêdzie taka potrzeba.
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Elementy chromowane lub poz³acane nie wymagaj¹ zbyt czêstego polerowania.
Nie nale¿y u¿ywaæ no¿y i innych têpych narzêdzi do skrobania kabiny.
Wodê spuszczaæ natychmiast po k¹pieli, nastêpnie oczyœciæ kabinê.
Producent nie odpowiada za szkody wynikaj¹ce z nieprawid³owego
u¿ytkowania, monta¿u lub pielêgnacji produktu.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania
zmian konstrukcyjnych produktu.
Nale¿y dopilnowaæ, aby prowadnice rolek utrzymuj¹cych drzwi
by³y wolne od zanieczyszczeñ.
Nie nale¿y pozostawiaæ bez opieki w kabinie dzieci oraz
osób niepe³nosprawnych.
Nie nale¿y opieraæ o drzwi kabiny przedmiotów które mog¹
zarysowaæ lub uszkodziæ szk³o kabiny.
W kabinie powinna przebywaæ maksymalnie jedna osoba.
Nie nale¿y uderzaæ, napieraæ lub w ¿aden inny niew³aœciwy sposób
oddzia³ywaæ na szk³o lub profile kabiny.

Usuwanie materia³ów opakowaniowych oraz konstrukcyjnych
Materia³y wykonane z kartonu nadaj¹ siê do dalszego przetwarzania.
Taœmê klej¹c¹ i foliê zabezpieczaj¹c¹ nale¿y oddaæ do recyklingi.
Nie poddaj¹ce siê przetworzeniu elementy opakowania, nale¿y usun¹æ
w sposób bezpieczny i zgodny z obowi¹zuj¹cymi przepisami o odpadach.
Po zakoñczeniu eksportacji produktu elementy daj¹ce siê przetworzyæ
(szk³o, aluminium) nale¿y poddaæ recyklingowi.
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Przepisy bezpieczeñstwa
Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci w nastêpuj¹cych przypadkach:
- w razie nieprzestrzegania przepisów zawartych w normach dotycz¹cych
mieszkaniowej instalacji elektrycznej,
- w razie nieprzestrzegania zaleceñ instalacyjnych i konserwacyjnych
zawartych w niniejszej instrukcji,
Nale¿y dok³adnie zapoznaæ siê z ca³¹ instrukcj¹ przed rozpoczêciem
korzystania urz¹dzenia. Niniejsz¹ instrukcje nale¿y zachowaæ, aby
skorzystaæ z niej w przysz³oœci lub przekazaæ przysz³emu u¿ytkownikowi.
Instrukcja zosta³a opracowania dla ró¿nych modeli oraz wersji, dla tego
wygl¹d produktu mo¿e ró¿niæ siê od przyk³adów przedstawionych
na schematach i fotografiach. Mimo tego instrukcja nie ulega zmianie.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian,
bez obowi¹zku uprzedniego powiadomienia lub wymiany.
Produkt ten mo¿e byæ wykorzystany tylko do u¿ytkowania zgodnie
z jego docelowym wykonaniem. Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za
ewentualne uszkodzenia powsta³e niew³aœciwym wykorzystaniem produktu.

Œrodki ostro¿noœci
Podczas przechowywania produktu nie nale¿y przewracaæ go ani uk³adaæ na nim
stosów innych opakowañ. Nie nale¿y przechowywaæ go razem z
rozpuszczalnikami organicznymi, takimi jak formalina.
W przypadku transportu opakowanie z produktem nale¿y podnosiæ i
opuszczaæ ostro¿nie oraz unikaæ uderzeñ, naprê¿eñ, wstrz¹sów itd.
W przypadku kiedy kabina ma pozostaæ nie u¿ywana
przez d³u¿szy czas, nale¿y j¹ osuszyæ i zapewniæ wentylacjê.

Dodatkowe informacje
Do uszczelniania pod³¹czeñ kabiny nale¿y stosowaæ silikon sanitarny odporny na pleœñ.
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Instrukcja
monta¿u

1. Uwagi dotycz¹ce monta¿u
Przed rozpoczêciem monta¿u prosimy sprawdziæ czy wszystkie elementy zawarte w instrukcji
znajduj¹ siê w opakowaniu oraz czy nie s¹ uszkodzone. W przypadku uszkodzeñ lub braków
prosimy o pilny kontakt ze sprzedawc¹.

UWAGA: NIE MONTOWAÆ ELEMENTÓW USZKODZONYCH
a) Przed rozpoczêciem monta¿u proszê zapoznaæ siê z instrukcj¹, proszê sprawdziæ czy ma siê
wymagane narzêdzia i elementy sk³adowe kabiny. Nale¿y postêpowaæ zgodnie instrukcj¹.
b) Proszê nie u¿ywaæ ostrych ani twardych narzêdzi podczas monta¿u, aby unikn¹æ uszkodzenia
szyb. W razie potrzeby nale¿y u¿yæ gumowego m³otka.

2. Potrzebne narzêdzia (nie ma w zestawie):

3. UWAGA!
1. Osoby, które czuj¹ siê s³abo lub s¹ po spo¿yciu alkoholu nie powinny korzystaæ z kabiny.
2. Osoby cierpi¹ce na choroby serca i wysokie ciœnienie powinny byæ szczególnie ostro¿ne
w czasie korzystania z kabiny.
3. Dzieci i osoby starsze powinny korzystaæ z kabiny pod nadzorem osób doros³ych.
4. Proszê zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ w czasie wchodzenia i wychodzenia z kabiny.
Aby unikn¹æ uszkodzeñ kabiny i utraty równowagi proszê nie opieraæ siê o œcianê.
5.Czas k¹pieli proszê dostosowaæ do samopoczucia.
6.Zabrania siê odkrêcania jedynie wody gor¹cej w czasie dostosowywania temperatury wody.
7. Zabrania siê paliæ w kabinie.
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¯yczymy mi³ego u¿ytkowania!
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