
Szabadon álló fürdőkád

ANTICA

TELEPÍTÉSI ÉS 
HASZNÁLATI 
ÚTMUTATÓ



Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A fürdőkád összeszerelésének megkezdése előtt 
figyelmesen olvassa el az utasításokat. A kézikönyvben található diagramok és rajzok leegyszerűsítettek, 
és csak a termék helyes összeszereléséhez szükséges részleteket tartalmazzák..

MEGJEGYZÉS: A jelen kézikönyvben foglalt ajánlások be nem tartása alapja lehet a panasz 
elutasításának.

TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

3. A fürdőkád nem beépíthető. A fürdőkád nem rögzíthető tartósan a helyiség falához vagy padlójához.

4. A melegvíz hőmérséklete a berendezésben nem haladja meg a 65 °C-ot.

5. A fürdőkádat külön Antica vízelvezetővel szerelték fel.

6. A fürdőkádat külön Antica lábtartóval szerelték fel.

1.  A helyiségben, ahol a fürdőt felszerelik, hatékony és hatékony szellőző- és fűtési rendszerrel kell 
rendelkeznie. A fürdőkád nem telepíthető olyan helyiségbe, ahol a levegő hőmérséklete 15 °C alá 
süllyedhet.

2. A fürdőkádat egyenletes, vízszintes padlóra kell felszerelni, a helyiség többi részével azonos 
szinten.

MEGJEGYZÉSEK ÖSSZESZERELÉS ELŐTT

FÜRDŐKÁDSZERELÉS
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Szerelje be a tartozékokat a hozzájuk mellékelt utasításoknak megfelelően.
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MEGJEGYZÉSEK A KÜRDŐ BIZTONSÁGÁRA, HASZNÁLATÁRA ÉS 
TULAJDONSÁGAIRA VONATKOZÓAN

14.  Mérettűrések: ≤ 1000 mm - ± 5 mm méreteknél; > 1000 mm - ± 10 mm méreteknél.

15. Más gyártók helyettesítőinek használata nem javasolt. A paraméterek eltérései befolyásolhatják a 
termék megfelelő működését.

4. Minden javítást hivatalos szervizközpontnak kell elvégeznie.

5. A fürdőkád kizárólag nem kereskedelmi célú otthoni használatra készült.

6. Alkohol vagy kábítószer hatása alatt álló személyek ne használják a fürdőkádat.

7. A fürdőkádat tilos 65 °C feletti hőmérsékletű vízzel, nyílt lánggal vagy izzó tárgyakkal érintkezni.

12. A fürdőkád felülete csúszóssá válhat, ha nedves. A csúszásveszély nagyobb lesz, ha a vizet 
szappannal vagy samponnal keverik.

8.  Még a legkisebb foltok sem megengedettek körömlakkal vagy hajlakkkal.

9. A fürdőkádat ne használja, ha az sérült.

13. Nem ajánlott olajokat/sókat használni, különösen olyan olajokat, amelyek intenzíven színezik a vizet 
– ezek eltávolíthatatlan foltokat hagyhatnak a fürdőkád felületén.

2. Ne hagyjon semmilyen fémtárgyat a fürdőkádban. Korrodálódhatnak.

3. Biztonsági okokból a gyermekek felnőtt felügyelete mellett használják a fürdőt.

1. A fürdőkádban biztonsági okokból elektromos eszközök nem használhatók. Az ilyen eszközöknek a 
fürdőkádat használó személyek számára elérhetetlennek kell lenniük.

10.  A kádfenék megengedett teherbírása 100 kg / 0,5 m2, de legfeljebb 250 kg a teljes fenékfelületre. A 
fürdőkádat egyszerre csak egy személy használhatja.

11.  Még akkor is, ha a fürdőkád megfelelően vízszintes, előfordulhat, hogy víz marad az alján. Ez a 
felületi feszültség miatt természetes jelenség.

KARBANTARTÁS

Létrehozás dátuma: 10.09.2018 

4. Ha a fürdőkád felületén kisebb karcolások keletkeznek, csiszolópapírral (# 2000) nedvesítse meg a 
sérült felületet, majd polírozza le polírpasztával és polírozó eszközökkel.

Kézi verzió: 1.1

1. Minden használat után a kádat alaposan le kell öblíteni tiszta vízzel, és puha, nedves ruhával törölni 
kell – a kád felületének személyi higiéniai termékekkel való hosszan tartó érintkezése károsíthatja a 
felületet. Győződjön meg arról, hogy a helyiség jól szellőztetett, amíg teljesen meg nem szárad. A 
használt ruha nem tartalmazhat súroló vagy karcoló szálakat.

.

2. A fürdőkád felületét enyhe tisztítószerrel és puha ruhával kell megtisztítani. Folyékony szappanos 
oldat használata javasolt. Tisztítás után a fürdőkádat alaposan le kell öblíteni tiszta vízzel és meg kell 
szárítani – a kád felületének mosószerekkel való hosszan tartó érintkezése károsíthatja a felületet.

 Ne használjon maró, irritáló vagy súroló hatású anyagokat tartalmazó agresszív szereket. 
Károsíthatják a fürdőkád felületét. A használt ruha nem tartalmazhat súroló vagy karcoló szálakat.

3.     A vízzel 1:5 arányban hígított citromsav használható a vízkő és vízkőlerakódások eltávolítására. A 
vízkőmentesítő felületeket alaposan le kell öblíteni tiszta vízzel és meg kell szárítani. A fürdőkádnak 
a vízkőoldó szerrel való hosszan tartó érintkezése károsíthatja a felületét.
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