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TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
Masszázskabinokhoz
A hidromasszázs kabint összes tartozékával együtt, gyakran tisztítani kell.
Gondosan végezze el a következökben leírt munkalépéseket annak érdekében, hogy
az akril- és fémrészek fénye ne sérüljön meg.
Tisztításhoz csak puha rongyot és semleges, nem súroló folyékony
tisztítószert használjon. Nem szabad szintétikus anyagú törlörongyot, súroló
szivacsot, fémszálas szivacsot, sürü vagy folyékony súroló tisztítószert,
alkoholt, háztartásban szokásos savakat, acetont vagy más oldószert
használni, mivel ezek az akril felületét rongálják.
Esetleges vízkölerakódások eltávolítására hígitott, langyos ecetet használhat.
Vízkölerakódások megelözésére ill. eltávolítására ajánlatos egy vízlágyító
berendezés felszerelése.
Az üvegrészek és a tükör tisztításához használjon speciális ablaktisztítószert,
vigyázzon, hogy az ammóniát ne tartalmazzon!
Kisebb karcolásokat, illetöleg cigaretta által okozott égési foltokat eltüntetheti, ha az
érintett felületet a legfinomabb csiszoló papírral (1200-as vizespapírral)
megcsiszolja. Ajánljuk a munkafolyamat alatt a felület vízzel történö többszöri
benedvesítését, az esetlegesen keletkezö karcolásokat minimálására. A kezelt felület
fényének visszanyeréséhez használjon (jó minöségü) polírozó pasztát.

VIGYÁZAT

!

VIGYÁZAT

Annak érdekében, hogy a zuhanykabin az évek során a fényét ne veszítse el,
sose használjon 60 °C-nál melegebb vizet.
A karbantartást csak szakképzett személyzet végezheti el!
A garancia érvényesítése végett – amennyiben a termék még garanciális – zavarvagy
a
termék
meghibásodása
esetén
forduljon
kizárólag
müszaki
szakszervízünkhöz. A gyártó nem vállal felelösséget engedély nélkül javított vagy
valamely módon átalakított termékek okozta károkért !
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HALOGÉN IZZÓ CSERÉJE
Csavarja le a spot világítótest tetejét és
vegye le azt a 9. ábra szerint.
Cserélje ki a halogén égöt és eközben
vigyázzon, hogy csupasz kézzel ne érjen
hozzá.
A tetö három részét illessze a spot
világítótestének három furatába és erösen
csavarja be.

A FIX ZUHANYRÓZSA ÉS A KÉZI ZUHANYFEJ TISZTÍTÁSA

A felső fix zuhanyrózsa és a kézi zuhanyfej müanyag
fúvókáinak esetleges vízkölerakódásait egyszerüen ujjal történö
dörzsöléssel lehet eltávolítani.
A speciális 6-tüskés kulcsot (1) illessze be a felső fix
zuhanyrózsa (2) közepén található 6 fúvóka nyílásaiba, majd
annak segítségével csavarja le a szórófejet. Azt folyóvíz alatt
mossa le és csavarja ismét vissza.
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A KIFOLYÓNYÍLÁSOK TISZTÍTÁSA

A kifolyónyílások tisztításához a következöképpen járjon el:
Csavarja le a takaró (dísz)tárcsát (1)
Távolítsa el a tömítést (2), valamint a fúvókát (3)
A fúvókát (3) még további részekre szedheti szét. Emelje meg a forgórész
takarót (5) egy megfelelö szerszámmal és vegye ki forgórészt (4).
Öblítse le az összes alkatrészt folyóvíz alatt.
A fent leírt lépéseket végezze el fordított sorrendben, és ezzel szerelje ismét
össze a kifolyónyílást. Figyeljen arra, hogy a tömítés (2) pontosan felfeküdjön
a fúvókára (3).

11. ábra

H-9484 Pereszteg Petőfi S. u. 3.
Tel: +36-99 / 532-100
Fax: +36-99 / 532-101
Mobil: +36-20 / 910-6460

Frank Andrea
A LEFOLYÓ TISZTÍTÁSA

12. ábra
A szereléshez szükséges kulcsot (B) akassza be a lefolyó teteje (C) és
koszorúja (E) közé, úgy, hogy a nyílás (A) az (1) és (2) részekre szoruljon.
Emelö mozdulattal nyomja meg a kulcsot (B) és pattintsa le a tetöt (C).
Távolítsa el a szifont (D) és tisztítsa ki folyóvíz alatt.
Mossa ki alaposan a lefolyóhengert (E).
A szifont (D) helyezze ismét a lefolyóhengerbe (E). Akassza a tetö mindkét
fogát a koszorú (1) és (2) nyílásába. Pattintsa be elöször az egyik, majd a
másik oldalon.

13. ábra

