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Tämä ohje täydentää laitteen mukana tulevan englanninkielisen manuaalin.

ASENNUKSEN VALMISTELU
Tarvittavat työkalut ja asennusmateriaalit
Ruuviväännin (PH2) kärjellä, ristipää-ruuvitaltta, vesivaaka, jakoavain ja asennuksessa mahdollisesti tarvittava saniteettisilikoni liitosten tiivistykseen.
Ennen asennusta
Mikäli tavarat tulevat kuljetusliikkeen toimittamana, tarkasta pakkausten kunto ja tee silmämääräinen
arvio niiden kunnosta. Mikäli havaitset pakkauksissa vaurioita, tee niistä merkintä rahtikirjaan.
Pura kuljetuspakkaukset ulkona ja siirrä tavarat kuplamuovipakkauksissa mahdollisimman lähelle asennuspaikkaa. Vasta kun asennus alkaa, poista kuplamuovipakkaukset elementtien päältä. Levitä pakkauksista tullut muovi lattialle ja laita lasit sen päälle nojaamaan seinää vasten.

ASENTAMINEN
Suosittelemme tämän laitteen asennukseen kahta henkilöä.
Allas asennetaan ensimmäisenä suoraan suhteessa lattiaan. Irrota altaan etulevy ja löysää kaikki säätöjalkojen lukitusmutterit. Säädä allas suoraan suhteessa lattiaan vesivaa’an avulla sen lopullisella paikalla.
Kun allas on suorassa tarkasta, että kaikki säätöjalat ottavat tasaisesti kiinni lattiaan. Nosta allas nyt varovasti kyljelleen ja kiristä säätöjalkojen lukitusmutterit, etteivät säädöt pääse muuttumaan kun laitetta
siirrellään asennuksen aikana. Asennuksen ajaksi allas on parasta sijoittaa mahdollisimman keskelle lattiaa, jotta sen ympäri on helppo kulkea.
Nosta musta takaseinä ensimmäisenä altaan päälle ja kiinnitä se altaaseen. Tämän jälkeen nostetaan
musta sivuseinä paikalleen ja kiinnitetään altaaseen ja takaseinään itseporautuvilla ruuveilla. Tämän
jälkeen asennetaan oviseinä. Laita kiinteän lasin alle u-mallinen muovitiiviste ja nosta oviseinä paikalleen ja kiinnitä se mustaan päätyseinään. Viimeisenä kiinnitetään kirkas sivuseinä ja myös tämän alle
laitetaan u-tiiviste. Seuraavaksi laitetaan paikalleen alumiininen yläkehä, joka kiinnitetään pystyprofiilien
läpi kahdella ruuvilla. Ovi voidaan asentaa valmiiksi oviseinään ennen sen paikalleen nostoa. Toinen
tapa on laittaa se paikalleen vasta siinä vaiheessa kun kaikki seinät ovat paikallaan. Irrota oven saranan saranatapit irrottamalla saranan ylä- ja alareunassa olevat ruuvit ja painamalla saranatappi pois
paikaltaan. Nyt erillinen oveen tuleva pala on helppo asentaa oveen kiinni. Laita muoviset suojat molemmanpuolin lasia saranan alle. Nosta ovi paikalleen ja kiristä saranan suojamutterit huolella.
Puinen katto nostetaan paikalleen ja kiinnitetään alumiinikulmilla ja -ruuveilla seinäelementteihin. Pohjaritilät asennetaan niin, että ritilät, joissa on pohjassa kuminastat, tulevat sille puolelle allasta, jossa sijaitsee lattiakaivo. Kun käytetään puuritilöitä, jätetään muovinen kiiltävä lattiakaivon kansi pois, koska näin
parannetaan veden poisvirtausta
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Laita oveen tulevat tiivisteet paikalleen. Magneettitiivisteet, jotka tulevat oveen ja kiinteään kirkkaaseen
päätyseinään tulee laittaa huolella kämmenellä tai pienellä kumivasaralla naputtamalla paikalleen.
Näin saadaan ne ottamaan tasaisesti kiinni koko matkalta. Oven alareunaan tulee tiiviste, jossa on kaari
sisäänpäin ja ylös suora huulitiiviste. Kiinteän oviseinän etureunaan tuleva huulitiiviste laitetaan huuli laitteen sisäpuolelle päin.
Mikäli haluat estää veden pääsyn kokonaan laitteen taakse, vedä silikonipalko alaprofiilin ja altaan liitoskohtaan (silikoni ei sisälly toimitukseen).
Liitokset
Kun kaikki elementit on saatu paikalleen, yhdistetään niiden väliset johdot ja putket. Katolla olevat sähkönjohdot ovat varustettu symbolein, jotka osoittavat kuinka ne liitetään toisiinsa.
Liitä kattosuihkun, hydrosuuttimien ja käsisuihkun putket termostattisekoittajassa olevaan jakotukkiin.
Kaapin sisäpuolelta sekoittajan vaihtimesta näet kuinka putket yhdistetään niin, että vesi tulee valitsimen
osoittamasta paikasta. Yhdistä nyt laitteen liitosletkut seinässä oleviin hanakulmiin ja testaa kaikkien putkiliitosten vedenpitävyys ennen kuin laitat laitteen lopulliselle paikalleen. Liitä höyrygeneraattorilta lähtevä höyryputki laitteen höyrysuuttimeen ja generaattorin tyhjennysputki lattiakaivoon.
Sähköliitännän saa tehdä vain henkilö, jolla on siihen tarvittavat luvat. Asennustapa on kiinteä ja vaatii
16A:n sulakkeen ja normaalin valovirran.
Työnnä laite lopulliselle paikalleen ja aseta altaasta tuleva poistoputki lattiakaivoon.
Ovien säätö
Mikäli laitteen ovi ei ”istu” kunnolla on syytä tarkastaa, että ovi on suorassa. Löysäämällä saranan ruuveja voidaan säätää oven asentoa. Toinen mahdollisuus säätää oven istuvuutta on tarkastaa laitteen suoruus ja tarvittaessa muuttaa säätöjalkojen pituutta. Tarkasta vielä kerran, että kaikki säätöjalkojen tassut
ottavat tasaisesti lattiaan: tämä on erittäin tärkeää laitteen ovien toiminnan kannalta. Kiinnitä altaan
etulevy paikalleen.
Rentouttavia hetkiä EAGO-Kodin kylpylässä!

Mimcom Oy | Kaskimäenkatu 1 | 33900 Tampere | Puh. (03) 357 9360 | Fax (03) 357 9355
www.eago.fi

