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Yleisohjeita ennen asennusta: 

 

 Mikäli kuljetusliike tuo laitteen työmaalle, tarkasta 
tuotteen pakkaus ja mikäli pakkauksissa on vaurioita, 
tee niistä merkintä rahtikirjaan. 

 Pura pakkaukset ulkona ja kanna osat 
kuplamuovipakkauksissa kokoamispaikalle. 

 Tarkasta pakkaukset huolellisesti, ettei osia joudu 
roskiin. 

 Levitä kuplamuovia asennuspaikan lattialle 
suojaamaan asentamattomien lasien reunoja. 

 Asennus helpottuu ja vauriovaara pienennee, mikäli 
asentajia on kaksi. 

 Lue asennusohje huolellisesti ja säilytä se. 
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Hoito-ohje: 

 

Hoito päivittäin: 

Helpoin tapa pitää laite puhtaana on kuivata se joka kerta heti 

käytön jälkeen kumilastalla, joka muotoutuu kaareviin 

lasipintoihin. 

 Kuivaa märät lasi ja akryylipinnat kumilastalla ja jätä 
ovet auki. 

  

Hoito tarvittaessa: 

 Perusteellisempi puhdistus tehdään tarpeen vaatiessa 
laimealla yleispesuaineella ja pehmeällä harjalla. 
Huuhtele saippualiuos lämpimällä vedellä ja kuivaa.  

 Älä käytä pintojen puhdistamiseen hankaavia tai 
liuottavia pesuaineita. 

 Akryylipinta on hyvin likaa hylkivä, mutta sen pinnan 
voi vahata auto- tai venevahalla kerran vuodessa 
helpottamaan puhtaanapitoa. 

 Lasipintojen puhtaanapidon helpottamiseen voidaan 
käyttää nano pinnoitteita. 

 Mikäli pesuhuoneen lattiakaivo vaatii puhdistusta, 
irrota altaan Laitteen voi myös siirtää sivuun, mikäli 
tila antaa myöden, koska sitä ei ole kiinnitetty 
rakenteisiin. 
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Pakkauksesta purettujen lasien käsittelyssä on noudatettava 

äärimmäistä varovaisuutta, sillä karkaistun lasin arka kohta on 

lasin reunat sekä kulmat. Asennuksen aikana käytä aina 

pehmustetta lasin ja lattian välissä. 
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Asentaminen 
 

Vaihe 1 

 

Irrota altaan etulevy ja löysää säätöjalkojen lukitusmutterit. 

Säädä allas omalla paikallaan suoraan suhteessa lattiaan 

vesivaakaa käyttäen Kun allas on suorassa tarkasta, että kaikki 

tassut ottavat tasaisesti lattiaan kiinni. Kiristä lukkomutterit, 

etteivät jalkojen säädöt muutu asennuksen aikana. On oltava 

huolellinen altaan asennuksessa, koska se vaikuttaa oleellisesi 

laiteen tukevuuteen ja toimintaan. 

Nosta allas keskemmälle lattiaa asennuksen ajaksi. 
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Vaihe 2 

Ennen kulmapaneelin paikalleen asentamista, siihen tulee 

kiinnittää siihen kuuluvat varusteet; suihkutanko, 

pesuainehylly ja suihkusekoittaja.  Varustelu on helpoin tehdä 

siten, että paneeli on vaakatasossa (tuet molemmissa päissä) 

ja sisäpuoli ylöspäin. Suihkusekoittaja asennetaan seuraavasti 

kulmapaneeliin; 1. Irrota lämmönsäätimen väännin 

poistamalla muovinen suoja varovasti vääntimen keskeltä, 

jolloin saat näkyviin tähtipääruuvin. Ruuvin irrottamalla saat 

vääntimen irti. 2. Ylempi vaihtimen väännin irrotetaan nuolen 

kohdalla oleva nuppi irti, jolloin alta paljastuu 

kuusiokoloruuvi, avaa tämä ruuvi. 3. Kierrä lämpöasteikkolevy 

pois. Tämän jälkeen kierretään vastamutterit ala-asentoon. 

Laita suojatiivisteet vastamuttereiden päälle ja pujota 

sekoittaja alakautta paneeliin.  4. Kierrä asteikkolevy niin 

pitkälle kuin mahdollista, kuitenkin niin että 38-astetta 

osoittaa ylöspäin. Tämän jälkeen kiristä alemmalla 

vastamutterilla (termostaatin) sekoittaja paikalleen. Sitten 

kierrä ylempi vastamutteri samaan linjaan alemman kanssa ja 

vasta sen jälkeen laita ylemmän vääntimen osoitinlevy 

paikalleen ja kiristä se ruuvilla. HUOM. mikäli vastamutterit 

eivät ole samassa linjassa, on mahdollista että paneeli 

rikkoutuu osoitinlevyä kiristettäessä! 

Tämän jälkeen asennetaan lasihyllyn kiinnikkeet. Pujota 

4x16mm koneruuvit kiinnikkeen läpi ja laita kiinnikkeestä ulos 

tulevat ruuvit lasissa olevien reikien läpi ja pujota alapuolelle 

lasia vasten kumitiiviste ja sen jälkeen metallinen aluslevy 

(prikka) sekä mutteri. Käytä kuvaa A apunasi. 
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Tämän jälkeen kiinnitetään vastaavalla tavalla suihkutanko. 

Käytä kuvaa B apunasi. 
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Viimeisenä paneeliin kiinnitetään käsisuihkun läpivienti. Kuva 

C.  

 

 

Nosta varusteltu 

kulmapaneeli 

paikalleen ja kiinnitä 

siihen toinen 

takaseinistä ja sen 

jälkeen toinen. Älä 

kiinnitä niitä vielä 

altaaseen kulmilla. 
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Vaihe 3 
 
Ota kiinteän lasiseinäelementin (kirkas lasi) takareunan päällä 
oleva alumiiniprofiili pois paikaltaan. Näin saat näkyviin 
kaarien (ylös ja alas) kiinnityskohdat. Asenna kiinteät 
etuseinät alumiiniprofiiliin neljällä (kaksi ylös ja kaksi alas) 
3,5x30 ruuveilla. Laita lasiseinä lattialle kuplamuovin päälle ja 
pujota lasin kulma alumiiniprofiilissa olevan kulman alle ja 
ruuvaa ruuvit paikalleen. Mikäli ruuvit tuntuvat kireiltä 
vääntää paikalleen, voit laittaa kierteeseen nestemäistä 
saippuaa helpottamaan vääntämistä.  
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Vaihe 4 

Laita irrotettu profiili paikalleen ja kiinnitä se lasissa olevaan 

profiiliin 4x10ruuveilla (kuva D) 

 

Nosta kehikko altaan päälle ja kiinnitä se paikallaan oleviin 

seiniin 4x10 ruuveilla (kuva E). Kun kaikki ruuvit ovat 

paikallaan keskitä kaappi oikein suhteessa altaaseen ja kiinnitä 

runko 4x20 ruuveilla kulmien läpi altaaseen (kuva F) 
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Vaihe 5 

Tämän jälkeen asennetaan liukuovet paikalleen. Laita 

huulitiivisteet kiinteisiin seiniin ja peilikuvana oven 

takareunaan. Oven etureunaan asennetaan 

magneettitiivisteet kuvan H mukaisesti.  Oven yläosan 

saranassa on säätöruuvi ja alaosan sarana on varustettu 

jousilla (KUVA G). Laita ensin oven yläpyörät paikalleen ja sen 

jälkeen paina sormenpäällä alasaranaa alaspäin jolloin pyörät 

menevät kiskoon. Laita vetimet paikalleen. 
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Vaihe 6 

Kiinnitä kattosuihku paikalleen, ennen katon asennusta. 

Kiristä kattosuihku paikalleen niin, että suihkuun tuleva 

messinkikulma osoittaa takakulmaan. 

Katto kiinnitetään alumiinikiskoon metallikulmilla 

esiporattuihin reikiin 4x10 ruuveilla.. Takareunastaan katto 

tulee kiinni koneruuveilla 4x16 (KUVA I). Poraa profiilissa 

olevan reiän läpi toimituksessa olevalla terällä reiät ruuveille. 

Ole varovainen, ettet vahingoita lasinpintaa porakoneen 

istukalla kun poraat reikiä. On tärkeää, että kaikki ruuvit 

tulevat tiukasti paikalleen, koska näin kaapista saadaan 

tukeva.  

 

 

 



15 
 

Vaihe 7 

Yhdistä kattosuihkulle menevä letku suihkusekoittajaan (katso 

sisällä olevasta symbolista oikea paikka) sekä käsisuihkun 

letku toiseen lähtöön. (Kuva J) 

 

Liitä laite vesijohtoverkkoon laitteen mukana tulevilla 

liitosletkuilla (1,5m pitkät kudosvahvisteiset) (Kuva K). Laita 

tiivisteiksi ennen sekoittajaa tiivisteet, joissa on metallinen 

sihti. Kun kaikki vesiliitokset on tehty, tarkasta vielä eri 

liitosten vedenpitävyys eri toiminnoilla. 
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Työnnä kaappi paikalleen ja laita laitteen alla oleva 

poistoputki lattiakaivoon. Ennekuin kiinnität altaan etulevyn 

paikalleen tarkasta vielä, että kaapin kaikki säätöjalat ottavat 

tasaisesti kiinni lattiaan, kaappi ei heilu ja se on suorassa. Tee 

tarvittaessa säädöt. Laita altaan etulevy nyt paikalleen. 
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Vianetsintä: 
 
ONGELMA: ”Vettä ei tule kunnolla.” 
Tarkasta termostaatti sekoittajan. 
takaiskuventtiilien toimita. Irrota liitosletkut ja paina varovasti 
tylpällä tikulla sekoittajan kuuman ja kylmän puolen kohdassa 
olevia läppiä. 
 
ONGELMA: ”Lämpötila ei ole oikea (38-astetta).”  
Irrota lämpötilasäätimen väännin. Käännä termostaattia 
pihdeillä tarvittavaan suuntaan. Kun lämpötila tuntuu 
sopivalta, kiinnitä väännin.  
 
ONGELMA: ”Kaapin ovet eivät sulkeudu kunnolla.”  
Säädä ovet suoraan yläpyörässä olevasta 
säätöruuvista. 
 
ONGELMA: ”Kaappi ei ole tukeva.” 
Kiristä säätöjalkojen lukkomutterit ja tarkasta, että kaikki jalat 
ottavat tasaisesti lattiaan . 
 
ONGELMA: ”Kattosuihkusta ei tule kunnolla vettä.” 
Hiero sormenpäällä suihkun kumisuuttimia 
 
ONGELMA: ”Termostaattisekoittajan väännin on raskas 
käyttää.” 
Koska vesijohtovedessä on pieniä epäpuhtauksia, jotka 

kertyvät termostaatin rakenteisiin ajan myötä, aiheuttaa se 

säätimen jumiutumisen. Tämän jumiutumisen voit 

ennaltaehkäistä säännöllisesti (kerran 2 viikossa) vääntämällä 

säädintä laidasta toiseen. 
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Yhteystiedot 

Mimcom Trading Oy 
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