
1.Zařízení je určeno i do umývacího prostoru viz ČSN 332130 ed.2.
2.Na zařízení obsahující i zásuvku a spínač je vydáno výrobcem ES prohlášení o shodě v souladu se zákonem č.22/1997 Sb.
3.Zařízení musí být instalována tak, aby vrchní část v případě osazení svítidly, nebyla svídidla níže než 1,8 m nad podlahou.Viz ČSN 332130 ed.2 čl.7.8.1-d.) 

Upozornění – do svítidel se nesmí osazovat světelné zdroje vyššího příkonu než je uvedeno na typovém štítku svítidla od výrobce.

Návod k instalaci, používání a údržbě koupelnového nábytku

Obecně: instalaci doporučujeme svěřit odborně způsobilé osobě (firmě), aby bylo vyloučeno především nesprávné napojení vodoinstalace
a odpadu, které může způsobit poškození nábytku. U instalace závěsných spodních skříněk stejně jako pro připojení osvětlení na
elektrickou síť je tato podmínka nutná!

MONTÁŽNÍ VÝŠKA  odpadu a přívodů vody: 
(horní hrany umyvadel závěsných spodních skříněk musí být ve výšce 86-87 cm nad čistou podlahou) 

Série

Klasik, Azzurra

Ideal

New York, Texas
Nordic

Zarja

Florida

Rozsah mont. výšek (cm)

20-50

40-55

50-65
52-64

35-50

F 45-85

F 45-85 1Z

F 45-85 1/1Z

55-68

55-68

U skříněk AZ 65 (N,Z) je k dispozici ve výšce nad 52cm od podlahy
jen šířka 4cm z důvodu horní zásuvky - doporučujeme pružné připojení.

K dispozici pro připojení je max. šířka 14cm

K dispozici pro připojení je max. šířka 14cm

K 65, K 65 N, K 65 Z 41-50

Poznámka

A. SPODNÍ SKŘÍŇKY S UMYVADLEM
A.1. Spodní skříňky na SOKLU 
Po ustavení skříňky a usazení umyvadla  přimontujte úchyty na dvířka a zásuvky a dotáhněte  křížovým šroubovákem. Případné doladění mezer u dvířek
proveďte stavěcími šrouby na závěsech (pantech), které umožňují jemný posun dvířek ve třech směrech. 
A.2. Spodní skříňky na DVOU NOŽIČKÁCH 
Skříňka bude usazena na dvou nožičkách, uchycena v rektifikačních závěsech na bočnicích skříňky a zároveň upevněna i na vrutech dle počtu předvrtaných
otvorů v zadní vzpěře skříňky. U série IDEAL  není uchycení přes zadní vzpěry - pro tuto sérii neplatí body d),e).
Příslušný počet hmoždinek a vrutů je součástí dodávky. 
a) Položte skříňku na její zadní stranu a našroubujte nožičky.
b) Vyvrtejte otvory pro hmoždinky k uchycení skříňky na rektifikační závěsy bočnic a na vruty ve hmoždinkách pověste skříňku
c) Nasaďte „na sucho“ umyvadlo a otáčením šroubů na zadní straně rektifikačních závěsů postupně dolaďte mezeru mezi skříňkou a zdí tak, aby umyvadlo
    doléhalo zadní stranou ke zdi a skříňka byla od zdi odsazena cca. 5mm (z důvodů výrobních tolerancí zejména u keramických umyvadel vzniklou mezeru
    mezi zdí a umyvadlem na závěr instalace vyplňte silikonovým tmelem). Horním šroubem regulujete svisle (nahoru/dolu), dolním šroubem podélně
    (od a ke zdi). Následně sejměte umyvadlo.   
d) Vyznačte si a vyvrtejte do zdi příslušný počet otvorů pro hmoždinky dle předvrtaných otvorů v zadní vzpěře skříňky. Zašroubujte do hmoždinek vruty
     pouze natolik, abyste neporušili Vámi vymezenou mezeru mezi skříňkou a zdí (bod c). 
e) Při sejmutém umyvadle otočte horním rektifikačním šroubem v závěsech cca o čtvrt otáčky doleva (zátěž se rozloží i na další vruty v zadní vzpěře). 
f) Nasaďte a přichyťte umyvadlo. Přimontujte úchyty  na dveře a zásuvky a dotáhněte je křížovým šroubovákem. Případné doladění mezer u dvířek
    proveďte stavěcími šrouby na závěsech (pantech), které umožňují jemný posun dvířek ve třech směrech. 
g) I při postavení nábytku na 4 nohách použijte uchycení rektifikačními závěsy do zdi 

A.3.  Spodní skříňky ZÁVĚSNÉ 
Tento způsob instalace je možný pouze odborně způsobilou osobou (firmou). 
Skříňka bude trvale zavěšena na všech rektifikačních závěsech na bočnicích skříňky a na vrutech dle počtu předvrtaných otvorů v zadní svislé vzpěře
skříňky. Příslušný počet hmoždinek a vrutů je součástí dodávky. Postup viz A.2. body b), c), d), e), f).  

U série NORDIC, která je dodávána s keramickými umyvadly Laufen PRO A, se nejdříve přišroubuje umyvadlo na stěnu (potřebný
připojovací materiál je součástí balení každého umyvadla). Skříňka se poté po vyjmutí zásuvek podvěšuje pod umyvadlo.

    B. ZRCADLOVÉ STĚNY S OSVĚTLOVACÍ RAMPOU, SAMOSTATNÁ SVÍTIDLA A ZÁSUVKA

Umyvadla se přichycují na spodní skříňku sanitárním tmelem (ne na zeď), tmelem se vyplní i mezera mezi zdí a zadní stranou
umyvadla proti možnému zatékání vody. Zásuvky skříněk lze vyjmout (pro lepší manipulaci) vytažením s lehkým přizvednutím 
nebo vycvaknutím zarážek na bočním vedení u plnovýsuvů, obráceným postupem i pořadím se usadí zásuvky zpět. 
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I. INSTALACE

! Před započetím montáže si pozorně přečtěte návody, které jsou přiloženy ! 
! Instalace v koupelně musí být provedena v souladu se zákonnými předpisy a ČSN EN.
! Nechte si potvrdit  připojení na el. síť na druhé straně tohoto návodu oprávněnou osobou (podmínka Vaší bezpečnosti i možnosti uplatnit
  pozdější reklamaci)!
       zrcadlová stěna s osvětlovací rampou, samostatná svítidla a zásuvka s vypínačem musí být instalovány mimo zóny 0 a 1 (viz obr. 1 na druhé straně)
       připojení na elektrickou síť musí provést pouze oprávněná osoba.  (Jištění připojovacího okruhu max.10 A u  el. zásuvky).
       výměna halogenových žárovek je možná pouze při vypnutém el. proudu a po schlazení svítidel.
       zrcadlové stěny s osvětlovacími rampami jsou osazeny halogenovými žárovkami typu 12 V, 20 W se dvěma  konektory . Svítidla musí být instalována 
       v souladu s přiloženým návodem u výrobku. 
       poškozená skla svítidel je nutno vyměnit.

S VYPÍNAČEM (dále jen zařízení)
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Obrázek 1: Odstupy pro instalaci od zóny 1 Obrázek 2. Výměna halogenové žárovky 

Technická specifikace elektrické výzbroje

Potvrzení o připojení zrcadlové stěny na el.síť     Instalováno dne: …………………...    Oprávněná osoba (podpis, razítko):……………………….....

Napětí: 230 V / 50 HZ

Třída ochrany: Třída II

Stupeň krytí: IP 44
Certifikováno v souladu s Evropskými směrnicemi

EN 60598 -1 ed. 3/01; EN 60598 -2-6/98

EN 55015 ed 2/01; EN 332000-7-701/97

                                                               C. ZRCADLOVÉ STĚNY BEZ OSVĚTLENÍ
             Pro zavěšení zrcadlové stěny vyvrtejte otvory pro hmoždinky dle roztečí polokruhových závěsů na její zadní straně. Zrcadlovou stěnu můžete
             zavěsit buď na vruty s dostatečně širokou hlavou nebo na skobičky (vruty ani skobičky nejsou součástí dodávky). 

                                                                   D. DOPLŇKOVÉ SKŘÍŇKY NÍZKÉ, STŘEDNÍ A VYSOKÉ

             E.1. Doplňkové skříňky na DVOU NOŽIČKÁCH  
             a)   Položte skříňku na její zadní stranu a našroubujte nožičky.
             b)   V případě, že jsou skříňky vybaveny rektifikačními závěsy na bočnicích, vyvrtejte nejprve otvory pro hmoždinky a zavěste skříňky
                   na závěsy. Na rektifikačních závěsech dolaďte ustavení skříňky. Je-li skříňka vybavena ještě předvrtanými otvory v zadní vzpěře,
                   uchyťte skříňku vruty do hmoždinek i přes tyto předvrtané otvory. Nemá-li skříňka rektifikační závěsy, postupujte dle následujícího - bod c).  
             c)   Vyznačte si a vyvrtejte do zdi příslušný počet otvorů pro hmoždinky dle předvrtaných otvorů v zadní vzpěře skříňky . Zašroubujte vruty do
                   hmoždinek a dotáhněte je.
             d)   I při postavení nábytku na 4 nohách použijte uchycení nábytku do zdi.

             E.2. Doplňkové skříňky ZÁVĚSNÉ  - instalace viz E.1. bod b).  

                                                                         II. POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA KOUPELNOVÉHO NÁBYTKU

Výrobce: Intedoor s.r.o.
Česká republika
www.intedoor.cz
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Obrázek 2. Výměna halogenové žárovky 

Potvrzení o připojení zrcadlové stěny na el.síť     Instalováno dne: …………………...    Oprávněná osoba (podpis, razítko):……………………….....

Max.proud zásuvky: 10 A

Potvrzení o jakosti a kompletnosti výrobku  Vyrobeno dne: ……..........................    Odpovědný zástupce výroby: ………………………..

Certifikováno v souladu s Evropskými směrnicemi

EN 60598 -1 ed. 3/01; EN 60598 -2-6/98

EN 55015 ed 2/01; EN 332000-7-701/97

      Jsme přesvědčeni,že při správné instalaci,správném používání a údržbě Vám nábytek bude bezproblémově sloužit dlouhá léta.
      Čelní plochy, krycí desky a police nábytek jsou vyráběny z dřevomateriálu MDF, který je buď povrchově upravený do vysokého lesku
(PUR lakem nebo dýhou s ochranným nástřikem PUR laku) nebo dřevodekoru z PVC folie. Korpusy skříněk, zásuvky a zadní stěny zrcade
jsou z laminované dřevotřísky, přičemž u lakovaného nábytku mohou být taktéž bočnice skříněk ošetřeny PUR lakem.
      Přestože je nábytek vhodný do vlhkého prostředí koupelen, v žádném případě nesmí dojít k jeho dlouhodobému přímému styku s vodou.
      V případě, že dojde k situaci, kdy tomu nelze zabránit (např. zatečení vody do nábytku, postříkání sprchou atd.), je nutné okamžitě
nábytek ošetřit vytřením a úplným vysušením.
      Koupelnový nábytek včetně umyvadel je zapotřebí ošetřovat omytím vlhkou utěrkou nebo houbičkou. Je možné použít i běžné
saponátové prostředky nebo mýdlovou vodu. Nikdy nepoužívejte k čištění nábytku abrazivní popř. agresivní prostředky jako jsou písky,
odbarvovače, aceton a rozpouštědla. Rovněž zrcadla je možné čistit běžnými prostředky na mytí a leštění zrcadel. V případě většího
znečištění zrcadel je možné použít čistící prostředky jako např. Mr. Propper nebo CIF. U zrcadlových stěn s elektrickou zásuvkou je použití
této zásuvky vymezeno pouze pro spotřebiče spojené s běžnou hygienou (např.elektrický holící strojek).
    Možným důvodem k neuznání reklamace v rámci záruční lhůty je zejména:
            mechanické poškození umyvadla (např.rozbití, uražení……)
            zjevné hrubé mechanické poškození lakovaných ploch (např.vrypy ostrým předmětem, poškrábání……)
            zjevné hrubé mechanické poškození dílců (např.vyvrácení dvířek z pantů,rozbití zrcadlové plochy atd).
            neodborná instalace (např.zrcadlové stěny s osvětlením,závěsné skříňky s umyvadlem, zatékání vody atd., viz návod k instalaci 
            dlouhodobý styk s vodou (např.nabobtnání dvířek nebo korpusu)
            chybné ošetřování nábytku.

Výkon: max 100 W

Zařízení je určené i do umývacího prostoru
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