Aidas-kuivainteline
Kiitos että valitsit Aidas- tuotteen!

KÄYTTÖOHJE

Tekniset tiedot:
Mitat: n. 280mm x 60/90mm x 15mm. Isompi kuivainteline n. 460mm x 60790mm x 15mm
Paino: n. 100g / 150g
Materiaali: Anodisoitu alumiini, ruostumaton teräs, muovi
Maksimikuorma: 2kg

Aidas- -kuivainteline on tarkoitettu siivoustekstiilien ja välineiden kuivattamista varten. Tuotteen avulla säilytät siististi esimerkiksi keittiöliinaa
ja tiskiharjaa. Asenna teline aina siten, että kuivauksen aiheuttamat valumat päätyvät vettä kestävälle pinnalle ja johtuvat viemäriin (tiskiallas
tai lavuaari). Varmista myöskin ettei haihtuva kosteus vaurioita yläpuolella olevia materiaaleja. Älä koskaan ylitä ohjeen mukaista
maksimikuormaa (myöskään vetämällä tai roikkumalla). Älä koskaan asenna tuotetta paikkaan jossa ihminen voi kulkea sen alta. Tuote on
tarkoitettu asennettavaksi yli 18-vuotiaille ja käytettäväksi yli 7-vuotiaille. Tuote on tarkoitettu asennettavaksi sisätiloihin. Emme suosittele
ripustamaan teräviä (veitset) yms. pudotessaan vaarallisia tuotteita telineeseen.
Asenna tuote seuraavasti:
Aseta ripustuskoukut rungon päätyjen reikiin (suorempi pää) ja paina ne mahdollisimman lähelle putkirunkoa vasten (kuva 1). Tällöin
käytettäessä sivuttaisheiluntaa on mahdollisimman vähän. Tyhjennä astiakuivausritilä ja pujota tuotteen lenkit haluamallesi kohdalle
astiaritilässä. Älä käytä liiallista voimaa. Mikäli tarpeen, voit hieman avata ripustuskoukkuja (vakio 6mm). Varmista että tuote on kaikin puolin
suorassa ja helposti käytettävissä. Lopuksi purista lenkit tiukalle (kuva 2) parhaan käyttömukavuuden saavuttamiseksi puristamiseen
soveltuvilla pihdeillä. Irrota käänteisessä järjestyksessä, vain kohtuullista voimaa käyttäen

Voit asentaa telineen myös kaapiston pohjaan käyttämällä mukana tulevia tarrakoukkuja. Mittaa ja merkitse koukkujen asennuspaikka, jotta
teline tulee varmasti suoraan (kuva 3). Pujota telineen ripustinkoukuta tarrakoukkujen lenkkeihin. Paina ripustinkoukut mahdollisimman
lähelle runkoa (kuva 4). Irrota tarrojen suojateipit ja paina teline tarroineen paikoilleen (kuva 5). Huomaa että tarrat tarttuvat erittäin lujasti,
joten ole tarkkana mihin ne kiinnität – tarrojen poistaminen on työlästä ja voi vaurioittaa kiinnityskohtaa irrotettaessa. Tarra savuuttaa
lopullisen kiinnityslujuutensa 24-48 tunnin kuluessa.

Voit asentaa tuotteen vaakaan ruuvikiinnityksellä, taittamalla kiinnityslenkit n. 90 astetta sivuun (kts. kuvat alla). Käytä aina
tilanteeseen/kiinnityspintaan sopivia ruuveja. Kuvat alla
Jos olet tyytyväinen tuotteeseen, kerro se muille kun ehdit.
Jos löysit tuotteesta kehitettävää, kerrothan se meille HETI
Kiittäen: Aidas-tiimi

Mikäli epäilet kykyäsi asentaa tuote oikein ja turvallisesti, ole yhteydessä myyjään, valmistajaan tai rakennusalan ammattilaiseen.
Puhdista tuote säännöllisesti käsin, riittävää hygieniaa noudattaen esimerkiksi lämpimällä, miedolla saippuavedellä tai desinfiointiaineella.
Tuotetta ei saa pestä koneellisesti tai paineella eikä korkeissa lämpötiloissa.

Valmistaja: Aidas Oy (2820122-6)
Huppionmäenkatu 8, 33720 TAMPERE
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