NO | Vieser Line
vedlikeholdsveiledning

Rengjør Vieser Line slik
Vieser Line slukrist

Vieser Line ramme
til slukrist

Kilering

Forhøyningsring

Vannlås
Løfteverktøy
Gulvsluk

1. Løft Vieser Line-slukristen ut av rammen ved hjelp av
løfteverktøyet.
2. Rens overflødig smuss fra rammen.
3. Ta vannlåsen løs fra gulvsluken ved å løfte i det blå 		
håndtaket.
4. Dersom sluken ikke har vannlås med håndtak, tar du
tak i nedre del av vannlåsen. Bøy den nedre kanten litt
mot utløpsrøret og løft vannlåsen på skrå ut.
5. Vannlåsen kan sitte fast dersom det er lenge siden 		
sist den ble tatt løs.
6. Sidekoblingenes vannleder i vannlåsen må også tas ut
for rensing.
7. Rengjør gulvsluken og slukens vannlås grundig og 		
skyll dem.

Etter rengjøringen
8. Kontroller at vannlåsens grå leppetetning er på plass
og fukt den med f.eks. litt såpevann.
9. Fest vannlåsen i gulvsluken igjen og kontroller at den
er skikkelig på plass. Husk også å sette vannlederen
tilbake i vannlåsen.
10. Sett Vieser Line-gulvsluken på plass igjen.

Gulvsluken kan lukte dårlig
• Dersom vannlåsen ikke er skikkelig på plass.
• Dersom tetningen på vannlåsen er ødelagt.
• Dersom gulvsluken er skitten.

Grå leppetetning

Vannlås

Rengjøring av Vieser Line-slukristen
• Rengjør Vieser Line-slukristen på begge sider og fjern
smuss som har satt seg fast.
• Fjern eventuelt fastgrodd smuss fra den rustfrie 		
stålristen ved å skrubbe lett.
• Alle flekker fjernes best med et surt rengjøringsmiddel.
Det lønner seg å rense gulvsluken dersom vannet renner
saktere ned eller dersom sluken begynner å lukte.
Vi anbefaler å rense sluken minst én gang i året.
Man kan skifte slukrist på Vieser Line-gulvsluken senere.
Se utvalget i slukrister: www.vieser.fi.
En kan få spesialvannlås som ekstrautstyr til Vieser Linegulvsluken, og vi anbefaler å bruke denne dersom sluken bare
brukes litt eller tilfeldig. Vieser One og Vieser-spesialvannlåsene
hindrer at sluken tørker ut og fjerner eventuell dårlig lukt.
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Løftehåndtak

