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Αυτό το προϊόν είναι βαρύ και απαιτεί 2 ανθρώπους για την εγκατάστασή του.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Παρακαλούμε ελέγξτε το προϊόν κατά την παραλαβή για τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά, τμήματα
και συσκευασίες που μπορεί να λείπουν ή κατασκευαστικά ελαττώματα. Ζημίες που αναφέρονται
μετά την παραλαβή ΔΕΝ γίνονται δεκτές.

Παρακαλούμε χειριστείτε το προϊόν με προσοχή, αποφεύγοντας τα χτυπήματα στις πλευρές και
τις άκρες του κρυστάλλου.

Σημείωση: Το κρύσταλλο ασφαλείας δεν μπορεί να επιδιορθωθεί.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν αρχίσετε την τοποθέτηση.
Το προφίλ παρέχει μέχρι 20χιλ. για ρύθμιση σε επικλινή τοίχο.
Βεβαιωθείτε ότι η ντουζιέρα είναι αλφαδιασμένη και ότι πριν την τοποθέτηση, υπάρχει
στεγανωτικό υλικό μεταξύ της επιφάνειας της ντουζιέρας και της ένωσης με τα πλακάκια.
Ειδική φροντίδα πρέπει να δοθεί όταν τρυπάτε τους τοίχους για να αποφύγετε κρυμμένους
σωλήνες ή ηλεκτρικά καλώδια.

Σημείωση: Αυτό το προϊόν είναι βαρύ και χρειάζονται 2 άτομα για να το εγκαταστήσουν.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ
Η πλακόστρωση πρέπει να αρχίζει από το χείλος της ντουζιέρας,
εξασφαλίζοντας αδιάβροχη εγκατάσταση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
Μετά τη χρήση, η καμπίνα θα πρέπει να καθαριστεί με σαπούνι και νερό.  Αυτό είναι ιδιαίτερα
σημαντικό σε περιοχές με σκληρό νερό, όπου υπολείμματα αλάτων μπορεί να επικαθίσουν και να
συσσωρευτούν.
Καθαριστικά με κόκκους ή στιλβωτικά δε πρέπει να χρησιμοποιούνται. Φροντίστε να μην έρχεται
σε επαφή με δυνατά χημικά, όπως οργανικοί διαλύτες.
Τα καθαριστικά τζαμιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν αλλά με προσοχή.
Αν υπάρχει κάποια αμφιβολία επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή τους.
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OR
“Αυτά τα Ροδάκια πάντα πάνω”

“Αυτά τα Ροδάκια πάντα κάτω”

“Είσοδος Αριστερά”

“Είσοδος Δεξιά”

Αντιστροφή πόρτας 
για Είσοδο από Δεξιά
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“ΠΕΡΑΣΤΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ,ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ.”
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