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Peilikaappien asennus- ja hoito-ohjeet

Ennen kuin aloitat

Huomioitavaa ennen asennusta

Lue asennusohje huolellisesti läpi.
Peilikaapin asennus käsittää kalusteen asennustyöt ilman LVIStöitä.
Tarkista seinän kantavuus.
Jos tunnet olevasi epävarma kalusteiden asennuksesta, käytä
ammattiasentajaa. Kaikki asennuksessa suoritettavat sähköliitännät on toteutettava ammattilaisten toimesta. Varmista,
ettei kalusteiden kiinnittäminen seinään aiheuta vahinkoa mahdollisesti seinän sisällä oleville sähkö- tai vesijohdoille.

Asennukseen tarvitset

• Mattopuukon tai sakset
• Mittanauhan
• Vatupassin
• Ristipäisen ruuvimeisselin ovien säätöä varten
• Porakoneen (jos asianmukainen kiinnitys vaatii kiinnitystulpat)
jossa iskuominaisuus (jos asennus tapahtuu tiili- tai betoniseinään)
• Akkukoneen
•

Ruuveihin sopivat kärjet

•

Terä kalusteen kiinnityksen esiporausreikää varten

• Silikonipuristimen
• Imurin

Kiinnitykseen tarvitset

• Asianmukaiset ruuvit ja niihin sopivat aluslaatat (prikat) kalusteen kiinnitykseen
• Kiinnitystulpat (jos asianmukainen kiinnitys vaatii)
• Saniteettisilikonin, väritön tai kalusteen värinen
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Peilikaappien asennus- ja hoito-ohjeet

Asennus
1.

Avaa pakkaus

1

A Käytä mattopuukkoa tai saksia
B Varo ettei terä osu kalusteeseen
C Aseta kaluste pakkauspahvin tai muun suojan päälle

2.

Tarkista onko kalusteessa kuljetusvaurioita tai valmistusvirheitä
A Jos on, raportoi niistä myyjälle ennen kalusteet asennusta.
Huom! Älä asenna vaurioitunutta kalustetta.

3.

Irrota peiliovet
A Pidä ovi tuettuna irrotuksen ajan

3

B Irrota saranat alhaalta lukien, ylin viimeiseksi
B1

Sarana irtoaa, kun vedät saranavarren takapäässä olevaa liipaisinta
poispäin rungosta

C Laske ovi suojan päälle sivuun odottamaan

4.

Mitoita peilikaappi haluttuun kohtaan
A Mitoita kiilalista seinään (mitoitusohjeet mittakuvassa)
B Merkkaa esiporattujen reikien paikat seinään
C Tarkista että mahdollinen sähkönsyöttö tulee yläkoteloon
4A
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Asennus
5.

Kiinnitä kiilalista seinään

5A

A Jos asianmukainen kiinnitys vaatii kiinnitystulpat, poraa seinään tarvittavat reiät esiporattujen reikien merkkien kohdalle ja asenna kiinnitystulpat
A1 Vinkki: Mahdollisimman siistin asennuksen saavuttaaksesi, käytä
poratessa imuria apuna ja imuroi lopuksi porattu reikä
B Tarkista kiilalistan suoruus vatupassilla ja säädä tarvittaessa

6.

Puhdista asennusjäljet ja mahdollinen porausjäte

7.

Kiinnitä kaluste paikalleen
A Jos olet tilannut alavalon, tarkista että sen johto tulee yläkoteloon

5B

B Nosta kaluste paikalleen yläkautta niin, että kiilalistan vastakappale
asettuu kiilalistaan
C Tarkista kalusteen sivuttaissuunta ja säädä tarvittaessa
D Vinkki: Jos sähköalan ammattilainen on paikalla, peilikaapin kiinnittämisen jälkeen on sopiva väli tehdä mahdolliset sähköliitännät. Sähkötöistä erilliset ohjeet asennuksen vaiheiden jälkeen.
E Aseta yläkansi paikalleen.

7A

7B

7E

7E
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Asennus
8.

8) Kiinnitä lasihyllyt

8A

A Aseta hyllykannakkeet halutulle korkeudelle, 4 kpl / hylly
B Aseta hylly poikittain, laske ensin toinen sivu kannakkeiden päälle,
sitten toinen

9.

Kiinnitä peiliovet
A Pidä ovi tuettuna kiinnityksen ajan
B Kiinnitä saranat ylhäältä lukien, alin viimeiseksi
B1 Sarana kiinnittyy painamalla ensin saranavarren etupää kiinni aluslevyyn, sitten takapää, kunnes kuulet naksahtavan äänen
C Testaa oven toimivuus
8B

10. Tarkista peiliovien sijainti ja säädä tarvittaessa
A Peilioven säädöt on tehtävä aina pienin muutoksin ja muutos on
tehtävä molempiin saranoihin samassa suhteessa - muuten saranaan
saattaa jäädä vääntöä, joka pahimmillaan irrottaa saranan peilistä.
B Korkeussäätö
B1

B2
B3

Löysää kiristysruuvit saranoiden aluslevyistä sen verran että aluslevyt pääsevät liikkumaan, ei kuitenkaan irti asti
Säädä korkeus ovea nostamalla tai laskemalla
Kiristä kiristysruuvit

C Sivuttaissäätö
C1

Säädä oven sivuttaisasema saranavarsien etummaisesta ruuvista

9A

D Syvyyssäätö
D1 Säädä oven syvyys saranavarsien takimmaisesta ruuvista
E Vinkki: Käyttämämme sarana on Grass Mirro integroidulla saranahidastimella

11. Lopuksi puhdista kaluste ja poista mahdolliset tahrat
hoito-ohjeen mukaisesti

Onnittelut, asennus on nyt valmis!

9B
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Sähkötyöt

1.

Irrota halutessasi peiliovet ennen LVIS-töiden aloittamista
A Ohje oven irrottamisesta asennusohjeessa

2.

Irrota yläkansi päästäksesi yläkoteloon

3.

Jos kalusteeseen tulee tehdä aukko sähköjohtojen tuontia varten, tulee
aukko suojata kosteudelta erittäin huolellisesti saniteettisilikonilla
A Ennen läpiviennin tekoa, tarkista ettei läpituotavat osu hyllyjen, saranoiden tai muun sisustan kohdalle

4.

Kiinnitä muuntaja yläkotelon pohjaan mukana tulevalla 2-puolisella teipillä

5.

Tee muuntajan sähkökytkentä
A Kytke muuntaja verkkovirtaan
B Liitä ylä- ja/tai alavalo kiinni muuntajaan

6.

Kytke pistorasia verkkovirtaan

7.

Aseta yläkansi paikalleen

8.

Kiinnitä lopuksi peiliovet
A Ohje peiliovien kiinnittämisestä asennusohjeessa

pisarafinland.fi

6

Peilikaappien asennus- ja hoito-ohjeet

Hoito
& huolto

1.

Kalusteen puhdistaminen
A Kaluste ja allas puhdistetaan miedolla kodin yleispuhdistusaineella
B Puhdistusvälineeksi käy nihkeä pyyhe tai mikrokuituliina

2.

Tahrojen poisto-ohje
A Kalusteen ja altaan tahrat poistetaan ensisijaisesti kodin yleispuhdistusaineella. Poista tahrat mahdollisimman pian havaitsemisen jälkeen.
B Jos tahra ei irtoa niin tarhanpoistoaineena voidaan käyttää lakkabensiiniä (tärpättiä)
B1 Jos käytät lakkabensiiniä, puhdista käsitelty kohta vielä yleispuhdistusaineelle
B2 Asetonin käyttäminen kalusteen tahranpoistoon kielletty
C Puhdistusvälineeksi tahranpoistoon käy mikrokuituliina tai sieni

3.

Peiliovien ja lasihyllyjen puhdistaminen
A Peiliovet ja lasihyllyt puhdistetaan lasi- ja peilipinnoille tarkoitettu puhdistussuihkeella, tai
vesietikkaseoksella (yhtä suuri määrä vettä ja etikkaa)
B Puhdistusvälineeksi käy siivousliina tai vahva talouspaperi
C Vinkki: Kuivaa lopuksi peiliovet ikkunankuivaimella jälkien välttämiseksi

4.
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Kaluste ei vaadi varsinaista huoltoa puhtaanapidon lisäksi

7

Pisara Peilikaappi
M (yhdellä peiliovella) / L (kahdella peiliovella)

Mittakuvat

Mallinumero: PI-4200
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