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SUIHKUKAAPIN 

ASENNUS- JA HOITO-OHJE 
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Yleisohjeita ennen asennusta: 
 

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

 Tarkasta pakkaukset huolellisesti, ettei osia joudu roskiin. 

 Levitä kuplamuovia asennuspaikan lattialle suojaamaan 
asentamattomien lasien reunoja. 

 Asennus helpottuu ja vauriovaara pienennee, mikäli 
asentajalla on apumies auttamassa asennuksessa. 

 Tutustu asennusohjeeseen huolellisesti ja säilytä se. 
 

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. 
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 Ylä- ja käsisuihkun suuttimet ovat kumia, joita 
”puristelemalla” saadaan tukkeutuneet suuttimet auki. 

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

 Lasipintojen puhtaanapidon helpottamiseen voidaan 
käyttää nano -pinnoitteita. 

 Laitteen alla oleva lattiakaivo vaatii määrä välein 
puhdistusta. Siirrä laite sivuun ja puhdista lattiakavio/lattia 
laitteen alla. Kun laitat kaappia paikalleen tarkasta, että 
poistoputken pää on lattiakaivossa. 
 

Takuu: 

 Laitteella on kahden vuoden takuu (ostokuitti on 

esitettävä) 

 Tarvittaessa ota yhteyttä alla olevaan numeroon. 

 Takuuajan jälkeen varaosat voit tilata sähköpostilla 

lasse.holja@mimcom.fi tai soittamalla. 

 

MIMCOM TRADING OY 

Valmetinkatu 5 

33900 TAMERE 

0400 354484 

www.eago.fi 
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PZ2 –ruuvinvääntimen kärki 
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Lasien käsittely 
 
Laitteen kaikki lasiosat ovat karkaistua turvalasia, jonka käsittelyssä 
on tärkeää huomioida seuraavat seikat: 

 Lasin käsittelyssä on huomioitava, että isku 
suojaamattoman lasin reunaan aiheuttaa sen 
rikkoutumisen. 

 Käytä aina suojaa lasin ja lattian välissä (esim. kuplamuovia 
/ peittoa / mattoa). 
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Altaan asennus 

Asenna viemäriputki altaaseen (kuva 2). 

Kierrä auki säätöjalkojen lukitusmutterit ja säädä allas suoraan 

suhteessa lattiaan (käytä vesivaakaa). Tee tämä kaapin lopullisella 

sijoituspaikalla (kuva 1). Kun allas on suorassa, kiristä säätöjalkojen 

lukitusmutterit ja siirrä allas keskemmälle lattiaa asennuksen ajaksi. 
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Etuseinän asennus 

Asenna kaarevat profiilit kiinteisiin etuseiniin kuvan mukaisesti. 

Pystyprofiilin takakulmasta on viistetty kulma pois= allasta vasten. 

Kiinnitä kaariin muoviset ”ovitopparit” enne kuin asennat ne 

pystyprofiileihin (ylöstulevassa kaaressa keskellä olevat 

”toppareiden” reiät ovat lähempänä toisiaan. Kaaret kiinnitetään 

pysty profiileihin erikoishelalla kuusikolopulteilla (alakuvan 

mukaan). Nosta kaarielementti altaan päälle. Laita suoran lasin 

reunaan u-mallinen tiiviste ja työnnä lasi profiilin uraan, tämän 

jälkeen kiinnitetään lasinpidikkeet paikaleen kaariin.  
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Valkoisten sivuseinien asennus 

Kiinnitä valkoiset sivuseinät 4x12mm ruuveilla etuseinäelementtiin. 

(Kuva kaapin takaa) 

  
Kattosuihkun kiinnitysraudat 2 kpl 
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Kulmapaneelin asennus 

Kiinnitä kulmapaneeli sivuseiniin koneruuveilla.   

Keskitä ja kiinnitä tämän jälkeen kaapin runko altaaseen. Poraa reiät 

altaaseen ja 4x16mm koneruuveille.  
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Liukuovet 

Liukuoven pyörästöt asennetaan seuraavanlaisesti: 

Yläosaan tulee säädettävä kaksoispyörästö ja alaosaa jousella 

varustettu pyörästö. Pyörät tulee asentaa siten, että pyörät ovat 

oven ”ulkopuolella”.  Ennen yläpyörien asennusta kannattaa 

ruuvata pyörästön säätö niin ylös kuin mahdollista, että ovet on 

helppo pujottaa kaariprofiileihin. 

Laita kahvat paikalleen.  

Ovien etureunoihin asennetaan magneettitiivisteet ja takareunaan 

”huulitiiviste”. Vastakappale tälle tiivisteelle asennetaan kiinteään 

etuseinäelementin lasin vapaaseen reunaan.  
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 Nosta ovet paikalleen ja aseta ensin yläpyörät 

yläkiskon uraan. Tämän jälkeen paina (kuvan 

mukaisesti) alapyörien jousitoimintoa alaspäin 

siten, että rullat asettuvat paikalleen ylhäällä 

sekä alhaalla.  

Saatuasi ovet paikalleen varmista, että 

magneettitiivisteet ottavat kiinni tasaisesti koko 

matkalta.  Ruuvaa yläsaranan säätöä alaspäin 

(ovi nousee ylöspäin) varmistat, että ovi liikkuu 

nykimättä. Jos ylä- tai alareunassa on rako, 

säädä yläpyörästöjä asianmukaisesti siten, että 

ovi suoristuu ja magneettitiiviste sulkeutuu kokonaan. 
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Vesiliitännät 

Asenna kattosuihku paikalleen. Asenna käsisuihkun 

läpivienti paikalleen.  

Liitä ylöspäin lähtevä letku kattosuihkulle, oikealle 

lähtevä letku käsisuihkulle ja vasemmalle lähtevä 

letku hydrosuuttimille.  

Sekoittajan vasemmalle puolelle tulee kiinteän 

vesijohtoverkon kylmä vesi ja oikealle kuuma.  

Ennen kuin siirrät kaapin lopulliselle paikalleen, 

tarkista kaikkien putkiliitosten vedenpitävyys ja 

kiristä tarvittaessa.   

 


