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Montání a uivatelský
návod - sprchové vanièky
Váený zákazníku,
dìkujeme, e jste se rozhodl pro výrobek znaèky Teiko, který je zhotoven
z polymeru špièkové kvality.
Materiál má hladký a lesklý povrch v celé své struktuøe a tím je zabránìno
usazování neèistot.
Èištìní provádìjte 1 x týdnì pouze tekutými prostøedky pro èištìní sanitárních
výrobkù. Nepouívejte prostøedky, které obsahují pevné èástice. Pokud dojde
k vytvoøení usazenin napø. vlivem vápenité vody, k jejich odstranìní pouijte
ohøátý bìný 8 % ocet.
Vyvarujte se, aby povrch výrobku pøišel do styku s koncentrovanými kyselinami,
louhy, tìkavými látkami. Takté barviva, koncentrované vonné esence do koupelí
nesmí pøijít do styku s materiálem.
S pøípadnou opravou se mùete obrátit na nejbliší servisní støedisko
firmy Teiko (seznam je na záruèním listì).
Pøed kadým zásahem do výrobku doporuèujeme kontaktovat servisní
støedisko nebo výrobce.

Pøi koupi výrobku si jej peèlivì pøekontrolujte!
1. Sprchovou vanièku instalujte do pøedem stavebnì
pøipraveného prostoru. Podlahy musí být rovné, opatøené
dlabou nebo vybetonované s pøipraveným odpadem.
Obklad proveïte vdy pod úroveò okraje vanièky.
Prostor na obrázku slouí jako ilustraèní pro další ukázku
montáe a instalace sprchové vanièky. Nikdy neprovádìjte
instalaci vanièky zpùsobem pevného zazdìní tj. lepení
obkladù a po instalaci vanièky do pøipraveného prostoru.
Vanièka musí být vyjímatelná.
2. Podle typu vámi vybrané vanièky proveïte její instalaci
dle dalšího návodu. V pøípadì, e jste si vybrali samonosnou
vanièku proveïte našroubování kovového rámu pomocí 4 ks
vrutù 4*20mm k výztuze vanièky. Na závitové tyèe našroubujte
matice M12 a plastové koncovky. Proveïte podezdívku okrajù
vanièky.
Pokud nebude pouit krycí panel, èelní obezdívku dokonèete
pøed usazením vanièky.
Ochranný karton zatím nesnímejte !

3. V pøípadì, e jste si vybrali samonosnou vanièku a plastové
dráky závitových tyèí upevnìte je pomocí vrutù 4x12mm.
Stejnými vruty upevnìte støedový drák závitové tyèe
co nejblíe støedu vanièky do zalaminované výztuhy z DTD.
Našroubujte závitové tyèe, matice M12 a plastové koncovky.
Proveïte podezdívku okrajù vanièky.
Ochranný karton zatím nesnímejte !

4. V pøípadì, e jste si vybrali typ vanièky bez samonosné
konstrukce, je nutné provést obezdìní rohu, do kterého bude
vanièka umístìna. Na obklad vyznaète pøedpokládanou výšku
spodního okraje vanièky.
( pokud pouijete èelní krycí panel vyzdívku proveïte
na výšku tohoto panelu )

5. Proveïte podezdívku okrajù vanièky, èelní obezdívku
a vanièku osaïte odtokovým kompletem. Podezdìte také dno
vanièky. Pøi podezdívce dna ponechejte mezi dnem vanièky
a podezdívkou dna prostor cca 2 cm, který na konec vyplníte
PU pìnou.
Do takto pøipraveného prostoru umístìte vanièku, proveïte
její vyváení a zapojte odpad.

6. Pokud jste se rozhodli pro instalaci krycího panelu, je nutné
pøed zaèátkem montáe vanièky našroubovat
pøítlaèné pruiny do zalaminovaných døevìných
špalíkù, které jsou na okraji vanièky. ( viz obr. )
Pro lepší uchycení panelu doporuèujeme
našroubování pøítlaèných pruin i na podlahu.
Všechny potøebné díly jsou souèástí montáního
balíèku, který je pøiloen k panelu.
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7. Spáry mezi obkladem a okrajem vanièky vyplòte
silikonovým tmelem.
Sejmìte ochrannou krycí folii.
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