
הוראות הובלה, התקנה ושימוש
לארון אמבטיה ומוצרים נלווים )כיור ומראה(

בדיקת המוצר בעת קבלתו:

יש לוודא כי כל חלקי המוצר נמצאים באריזתם המקורית )סט רגליים/ידיות/ווי תלייה במראה(. א.  
יש לבדוק את שלמות הכיור והמראה )לא תינתן אחריות בגין סדק / שבר(. ב. 

הובלה:

  יש להוביל את המוצרים באמצעות רכב מתאים על מנת למנוע נזק כלשהו למוצר, בין היתר ע"י דלתות הרכב או תא המטען.

  בזמן ההובלה יש להצמיד את המוצרים )הארון/הכיור/המראה( על ידי נייר דבק על מנת למנוע נפילתם ו/או תזוזתם.

  אין להשתמש ברצועות/חבלים וכד' על מנת לקבע את הסחורה לרכב זאת כדי למנוע נזק כלשהו בארונות ו/או בכיורים ו/או

במראות.
  יש להוביל את המוצרים  רק באריזתם המקורית.

  פריקת המוצרים )ארון/כיור/מראה( ונשיאתם תעשה בנפרד )כל מוצר לחוד(, במידת הצורך יש להסתייע באדם נוסף.

  אין לגרור את המוצרים גם כאשר הם ארוזים.

  במידה ומתבצע שימוש בעגלה, יש להניח את המוצרים על גבי משטח ייעודי, להצמידם אחד לשני באמצעות נייר דבק.

התקנה:

  יש להתקין את ארון האמבטיה רק לאחר שנבדק באופן קפדני. התקנת הארון מהווה אישור לתקינותו.

  התקנת הארון תתבצע רק על ידי בעל מקצוע מנוסה אשר מעניק אחריות על עבודתו. 

  יש ליידע את המתקין על מיקומם של הצינורות הפנימיים בקיר על מנת להימנע מקידוח צנרת פנימית.

  יש להתקין את הארון עם כלים ייעודיים.

  ארון תלוי ייתלה רק בזוויות הברזל הייעודיות אשר מורכבות בארון. בקיר בלוקים או בטון ייתלה על ידי דיבלים מסוג ג'מבו 

במידה 8 או 9. בקיר גבס על ידי דיבלים פינג פונג בורדו ייעודיים.
  קידוח במשטחי העץ/שיש יתבצע במעמד ההתקנה בלבד ובהתאם לכיור והברז של הלקוח.

  יש לתלות את המראה רק באמצעות הווים הייעודיים אשר נמצאים בגב המראה.

  יש להנחות את האינסטלטור לחבר את הסיפון ישירות לכיור גם כאשר מדובר בכיורים מונחים על משטחי עץ/שיש. אין להצמיד

את הסיפון למשטח העץ/שיש.
  לפני השימוש בסיליקון יש לנקות את הלכלוך שהצטבר כתוצאה מהקידוח על גבי המשטח ובתוך הארון במסילות הפנימיות.

  קיבוע הכיור יעשה באמצעות סיליקון אנטי בקטריאלי שקוף או לבן בלבד.

  השימוש בארון יתאפשר לפחות  8 שעות לאחר קיבוע הכיור באמצעות סיליקון )כולל חיבורי אינסטלציה(.

  במידה ולאחר התקנת הארון מתבצעות עבודות שיפוץ כלשהן בחדר הרחצה ולמניעת כל נזק לארון יש לכסות היטב את הארון.

שימוש:

  אין לשבת על גבי הארון/משטח העץ או משטח השיש.

  פתיחה וסגירת דלתות הארון תתבצע מהמרכז בלבד ובעדינות.

  במידה וישנו חיכוך בחזית הארון יש לקרוא למתקין אשר ביצע את ההתקנה לכיוון הצירים והמסילות.

  במידה והתגלו פגמים בצבע הארון יש לפנות למוקד השירות של חברת מדגל.

  במידה ונתגלתה נזילת מים  לתוך הארון יש לרוקן את תכולת הארון, לשים דלי ולמנוע מגע של מים בתוך הארון, ולהזעיק

מידית אינסטלטור לתיקון גורם הנזילה.

ניקיון:

  יש לנקות את המראה באמצעות מטלית רכה עם הנוזל הכחול בלבד.

  יש לנקות את הכיור באמצעות מטלית רכה. חל איסור מוחלט להשתמש בחומצות או כל חומר פעיל אחר לניקיון הכיור.

  יש לנקות את הארון באמצעות מטלית רכה ומי סבון בלבד. 

  חל איסור מוחלט להשתמש בחומצות/חומרים פעילים מכל סוג שהוא בניקיון המוצרים.

לתשומת לבך, מדגל לא תהיה אחראית למוצר שנפגם משימוש שלא על פי הוראות הנ"ל.
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