
MARMITE SOLID SURFACE UK 
This product is made of so called SOLID SURFACE which means a product made of crossed 
minerals aluminiumtrihidrate and ISO-polyester. 
HOW TO MAINTAIN THIS PRODUCT : 
- Clean with ordinary liquid cleaners. You may also use a sponge with grind effect type 
Scotch Brite. 
- If more heavy cleaning is needed or if deeper scratches occured you may use 
waterproof abrasive paper type 800 corn. 
This product should not be exposed for acids, ammonia or chlorine – if this occur rinse with 
water. 
 
VANNI KASUTUSJUHEND 
1. Ohutusalane informatsioon 
• Õnnetuste vältimiseks lubage lastel vanni kasutada ainult täiskasvanu järelvalve all. 
• Liikumishäiretega inimesed peavad vanni kasutama eriti ettevaatlikult. 
• Enne vanni kasutamist on vajalik kontrollida vannivee temperatuuri. Vanni kasutamiseks sobib kuni 40°C 
veetemperatuur. Vanni materjale võib kahjustada vanni kallatav üle 60°C temperatuuriga vesi. 
• Vanni ei tohi kasutada joobeseisundis. 
• Vanni minnes või vannist tulles peab traumade vältimiseks olema ettevaatlik. 
• Vannis viibimise ajal ei ole lubatud kasutada väliseid elektriseadmeid. Vanni läheduses asuvad elektrivõrgus 
olevad seadmed peavad olema kinnitatud nii, et need ei saaks maha kukkuda. 
• Raseduse (või võimaliku raseduse) korral tuleb enne vanni kasutamist nõu pidada arstiga. 
• Haigusseisundis võib vanni kasutada vaid eelnevalt arstiga nõu pidades. 
• Kõik vanni avaused peavad olema vabad ja puhtad. 
2. Paigaldus ja kasutustingimused 
• Vann on ette nähtud eratarbijatele s.t. eramute ja korterite vannitubadesse paigaldamiseks, keskonna 
temperatuur peab 
jääma vahemikku +15°C…+40°C suhtelise õhuniiskusega kuni 85 %. 
• Vanni paigaldamine ja hooldamine on ette nähtud tootja poolt volitatud isikute või erialaspetsialistide poolt. 
• Vann, on koostatud tüübikatsetused läbinud materjalide ja sõlmede baasil. 
• Vanni ladustamisel ja transpordil lähtuda pakendile märgitud pakendi käitlemise markeeringust, transport 
kinnises tavasõiduvahendis üksteise kõrval. Ladustamisruumi temperatuur ei tohi olla alla +0°C ja mitte üle 
+60°C, suhtelisel niiskusel kuni 95%. 
PS! Paigaldamise ajal tuleb rakendada kõiki asjaomaste ametkondade ettekirjutusi ja instruktsiooni 
nõudeid. Enne vanni paigaldamist ja kasutamist lugege käesolev instruktsioon hoolikalt läbi. Tootja 
keeldub mistahes vastutusest, kui õnnetus või kahju tuleneb hoolimatusest või esitatud nõuete mitte 
täitmisest. Tootja keeldub kogu vastutusest ka nende kahjude korral, mis tulenevad vanni 
mitteasjakohasest kasutamisest ning transpordi ja ladustamise tingimuste rikkumisest.EE 
3. Vanni kasutamine 
Ava või sulge põhjklapp vanni ülevalt servast kroomitud ülevooluklapist Kui klapp põhjas on 
suletud, siis vesi ei voola vannist ära. Kui klapp põhjas on avatud, siis vesi voolab vannist ära. 
4. Vanni hooldamine 
Vanni puhastamisel soovitame kasutada pehmet lappi, vajadusel samuti vedelaid pesuvahendeid. Vanni 
puhastamiseks ei sobi pesupulber, abrasiivsed puhastusvahendid, karedad materjalid, happelised 
puhastusvedelikud ja lahustid. Ükskõik milliseid remonditöid tohivad teostada vaid atesteeritud erialaspetsialistid. 
MÄRKUS VANNI TÜHJENEMISE KOHTA 
Tingituna vee pindpinevusest võib tekkida olukord kus vanni põhi jääb märjaks. Plekkide vältimiseks on soovitav 
vann iga kord peale kasutamise ära kuivatada. 
MARMITE SOLID SURFACE EE 
See toode on valmistatud nn SOLID SURFACE materjalist, ehk alumiiniumtrihüdraadi ja ISO 
polüester segust. 
TOOTE HOOLDAMINE : 
- Puhastada tavaliste vedelate puhastusvahenditega. Kasuta puhastamiseks pehmet 
käsna. 
- Kriimustuste või sügavama puhastuse vajadusel,kasutada veekindlat liivapaberit “800” 
. 
- Mitte kasutada toote pinnal happeid,ammoniaaki või kloori. Kui see peaks juhtuma, 
loputada pind koheselt veega. 
www.deko.ee 

 


