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Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr Foundation for Student Housing in the Helsinki Region sr
Pohjoinen Rautatiekatu 29, PL 799, 00101 Helsinki

09 549 900 / Y-tunnus: 0116514-9 / Kotipaikka Helsinki / www.hoas.fi

Onko asunnossasi tai kiinteistöllä jotain mikä vaatii
korjausta?

Teethän asuntoa, kiinteistöä ja piha-alueita koskevat vikailmoitukset internet-sivujemme kautta sähköisellä
vikailmoituslomakkeella.

Vikailmoituslomakkeella saamme tarkan kuvauksen viasta tehokkaasti ja tarkasti kiinteistöhuoltoon asti sekä
asukkaan suostumuksen asunnossa käyntiin. Vikailmoituslomakkeella voit myös määritellä sen, saako
asunnossa käydä yleisavaimella, sekä ilmoittaa asunnossa mahdollisesti olevista lemmikkieläimistä. Näistä
syistä emme ota vikailmoituksia vastaan puhelimitse tai sähköpostitse.

Jos haluat liittää vikailmoitukseesi valokuvia, voit toimittaa ne sähköpostitse osoitteeseen huolto@hoas.fi.
Valitettavasti tällä hetkellä vikailmoitukseen ei voi suoraan liittää valokuvia.

Lisätietoa asunnon ylläpidosta ja asukkaan vastuista löydät nettisivuiltamme hoas.fi, oma koti kuntoon
osiosta.

Is there something that needs to be repaired in your
apartment or the property

You can submit fault reports concerning your apartment, the property and the outdoor areas via the fault
report form on the Hoas website. Through the fault report form, a detailed description of the fault is passed
efficiently and accurately all the way to the property maintenance company, along with the tenant's
permission for the maintenance staff to enter the apartment. On the form you can also specify whether they
may use the master key to enter and inform us of any pets that may be in the apartment. For these reasons,
we do not accept fault reports over the phone or via email.

If you want to send photos of the faults please mail them to maintenance@hoas.fi. Unfortunately it is not
possible to attach photos to the fault report.

For more information about maintaining the apartment and responsibility of tenant you can find from our
webpage hoas.fi, taking care of your home - section.







Lastenvaunuvarasto

Ulkoiluvälinevarasto

LVV

UVV

0 10 20 30 40 50 m

P

HOAS KETTUTIE
KETTUKUJA 19

1. kerros



0 10 20 30 40 50 m

P

HOAS KETTUTIE
KETTUKUJA 19

Lastenvaunuvarasto

Ulkoiluvälinevarasto

LVV

UVV

0 10 20 30 40 50 m

P

6. kerros



 

KÄYTÖN JA HUOLLON YLEISOHJEET                 
Mallit:  Ilox B7-E (ELEKTRONINEN)     

 
Ohjauspaneelin toiminnot 

 
 
 

 

 

 

 

 

  
 
VAROITUS! 

Pidä ilmanvaihtojärjestelmäsi aina päällä. Rakenteista, ihmisistä ja maaperästä tulee asuntoon kuormituksia 
jotka voivat aiheuttaa terveydellisiä haittoja. Liiallinen kosteus rasittaa myös rakenteita sekä aiheuttaa 
kosteus- sekä homevaurioita. Tästä syystä rakentamismääräyskokoelmat vaativat että ilmanvaihto pidetään 
koko ajan päällä ja sen tehoa säädetään tarpeenmukaisesti. 
 
Huolto-ohje 

Liesikuvun poistoilmamäärän varmistamiseksi puhdista rasvansuodatin joka kuukausi tai tarvittaessa. Voitte 
pestä rasvansuodattimen käsin tai astianpesukoneessa.  
Rasvasuodattimen puhdistuksessa annettujen ohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa tulipalovaaran. 
 
Rasvasuodatin 

1. Paina rasvansuodattimessa olevaa lukitusta kohden 
kuvun keskiosaa, lukitus vapautuu. Käännä 
suodatinta alaspäin.  

     
2. Asennus takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.  

Varmista että rasvasuodattimen lukitusnastat  
asettuvat  paikoilleen.                                                                                     

                
HUOM! Liesikuvun alapuolella liekittäminen ehdottomasti kielletty.    

 
Lampun vaihtaminen, Loistelamput 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puhdista liesikupu säännöllisesti, puhdistuksessa voidaan käyttää aineita, jotka on tarkoitettu 
polttomaalattujen ja muovipintojen puhdistukseen. 
 
ILOXAIR OY                    FINLAND                      www.iloxair.fi .   06.04.2011 

Pidätämme oikeuden muutoksiin 

Liesikuvun valokatkaisin 

 

Painallus sytyttää valon, 
toiminnon merkki-led 
syttyy. 
 

Liesikuvun tehostus 

Painallus avaa tehostusläpän, toiminnon merkki-led syttyy. Läppä  
sulkeutuu automaattisesti 60 minuutin kuluttua.  
 
Tehostusläpän ollessa auki, painallus sulkee läpän. 
Tehostusläppä tulee pitää auki ruuanvalmistuksen aikana, jolloin tehostetaan 
kuvun kärynsieppauskykyä, muina aikoina kuvun tehostusläppä pidetään 
kiinni.  

Liu’uta lamppua suojaava pleksi 
painamalla kynnellä tai 
tasapäisellä meisselillä urasta 
oikealle, kuvan mukaisesti. 

Irrota lamppu vetämällä sitä 
oikealle.  
 
Lamppu: 230V G23 PL 11W. 
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KÄYTÖN JA HUOLLON YLEISOHJEET                 
Mallit:  Ilox B7-E (ELEKTRONINEN)     

 
Ohjauspaneelin toiminnot 

 
 
 

 

 

 

 

 

  
 
VAROITUS! 

Pidä ilmanvaihtojärjestelmäsi aina päällä. Rakenteista, ihmisistä ja maaperästä tulee asuntoon kuormituksia 
jotka voivat aiheuttaa terveydellisiä haittoja. Liiallinen kosteus rasittaa myös rakenteita sekä aiheuttaa 
kosteus- sekä homevaurioita. Tästä syystä rakentamismääräyskokoelmat vaativat että ilmanvaihto pidetään 
koko ajan päällä ja sen tehoa säädetään tarpeenmukaisesti. 
 
Huolto-ohje 

Liesikuvun poistoilmamäärän varmistamiseksi puhdista rasvansuodatin joka kuukausi tai tarvittaessa. Voitte 
pestä rasvansuodattimen käsin tai astianpesukoneessa.  
Rasvasuodattimen puhdistuksessa annettujen ohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa tulipalovaaran. 
 
Rasvasuodatin 

1. Paina rasvansuodattimessa olevaa lukitusta kohden 
kuvun keskiosaa, lukitus vapautuu. Käännä 
suodatinta alaspäin.  

     
2. Asennus takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.  

Varmista että rasvasuodattimen lukitusnastat  
asettuvat  paikoilleen.                                                                                     

                
HUOM! Liesikuvun alapuolella liekittäminen ehdottomasti kielletty.    

 
Lampun vaihtaminen, Loistelamput 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puhdista liesikupu säännöllisesti, puhdistuksessa voidaan käyttää aineita, jotka on tarkoitettu 
polttomaalattujen ja muovipintojen puhdistukseen. 
 
ILOXAIR OY                    FINLAND                      www.iloxair.fi .   06.04.2011 

Pidätämme oikeuden muutoksiin 

Liesikuvun valokatkaisin 

 

Painallus sytyttää valon, 
toiminnon merkki-led 
syttyy. 
 

Liesikuvun tehostus 

Painallus avaa tehostusläpän, toiminnon merkki-led syttyy. Läppä  
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kiinni.  

Liu’uta lamppua suojaava pleksi 
painamalla kynnellä tai 
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Lamppu: 230V G23 PL 11W. 
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NOVART OY:N HOITO- JA HUOLTO-OHJEET

1. Runko-osat:
Sivujen, pohjan, katon, hyllyjen ja sokkelin pintamateriaali on 
joko melamiinikalvo, maalattu melamiini tai lakattu puuviilu.
Taustat ovat pinnoitettua kuitulevyä.

1.1. Melamiinipintaiset:

Puhdistetaan veteen liukenevilla puhdistusaineilla.Neutraalia 
esim. käsiastianpesuainetta (PH6-8) tai heikosti emäksistä puh-
distusainetta (PH8-10), kuten mäntynestesaippuaa, annostel-
laan veteen ja pesuaineliuokseen kostutetulla siivouspyyhkeellä 
kevyesti pyyhkäisten. Emäksisellä puhdistusaineella käsitellyt 
pinnat on huuhdeltava puhtaalla vedellä kostutetulla pyyhkeellä 
ja kuivataan nukkaamattomalla pyyhkeellä huolellisesti. Liiallis-
ta vedenkäyttöä on vältettävä ja pinnat on pidettävä kuivana ja 
pinnalle roiskunut vesi on kuivattava välittömästi.

1.2. Maalatut ja lakattu viilu:

Puhdistetaan veteen liukenevilla puhdistusaineilla. Neutraalia 
esim. käsiastianpesuainetta (PH6-8) annostellaan veteen, 
ja pesuaineliuokseen kostutetulla siivouspyyhkeellä kevyesti 
pyyhkäisten. Kuivataan nukkaamattomalla pyyhkeellä huolelli-
sesti. Liiallista vedenkäyttöä on vältettävä ja pinnat on pidettävä 
kuivana ja pinnalle roiskunut vesi on kuivattava välittömästi.

2.  Melamiini- ja mikrolaminaattipintaiset    
(ei kiiltävät) ovet, listat ja levytuotteet:

Puhdistetaan veteen liukenevilla puhdistusaineilla.Neutraalia 
esim.käsiastianpesuainetta (PH6-8) annostellaan veteen ja pesu-
aineliuokseen kostutetulla siivouspyyhkeellä kevyesti pyyhkäis-
ten ja lopuksi kuivataan huolellisesti.

3.  Maalatut ja lakatut 
(viilutetut,massiivipuiset ja kiiltävät maa-
latut) ovet, listat ja levytuotteet:

Puhdistetaan veteen liukenevilla puhdistusaineilla. Neutraalia 
esim. käsiastianpesuainetta (PH6-8) annostellaan veteen ja 
pesuaineliuokseen kostutetulla siivouspyyhkeellä kevyesti 
pyyhkäisten ja lopuksi kuivataan huolellisesti.

4. Laminaattipintaiset ovet:

Puhdistetaan veteen liukenevilla puhdistusaineilla. Neutraalia 
esim. käsiastinpesuainetta (PH6-8) tai heikosti emäksistä puh-
distusainetta (PH8-10), kuten mäntynestesaippua, annostellaan 
veteen ja pesuaineliuokseen kostutetulla siivouspyyhkeellä 
kevyesti pyyhkäisten. Emäksisellä puhdistusaineella käsitellyt 
pinnat on huuhdeltava puhtaalla vedellä kostutetulla pyyhkeellä 
ja kuivataan nukkaamattomalla pyyhkeellä huolellisesti.

5.  Kiiltävät mikrolaminaatti ovet sekä mik-
rolaminaatti levytuotteet:

Suojakalvo poistetaan ovesta vasta asennuksen jälkeen. Suo-
jakalvoa poistettaessa ei saa käyttää mitään terävää esinettä.
Ovien puhdistuksessa käytetään pehmeää, kosteaa liinaa ja 
mietoa yleispuhdistusainetta (PH6-8) veteen liuotettuna. Han-
kaavia- tai syövyttäviä pesuaineita ja hankaavia ja karkeita pyyh-
keitä tai pesusieniä ei saa käyttää.

Kalusteisiimme on valittu kestävät ja helppohoitoiset materiaalit. Kalusteiden puhdistuksessa tulee välttää hankaavien puhdistusaineiden 
ja hankaavien välineiden käyttöä, sekä liuotteiden ja liiallisen veden käyttöä.

6. Kiiltävät kalvo-ovet:

Suojakalvo poistetaan ovesta vasta asennuksen jälkeen. Suo-
jakalvoa poistettaessa ei saa käyttää mitään terävää esinettä. 
Ovien puhdistuksessa käytetään pehmeää, kosteaa liinaa 
ja mietoa yleispuhdistusainetta (PH6-8) veteen liuotettuna. 
Hankaavia- tai syövyttäviä pesuaineita ja hankaavia ja karkeita 
pyyhkeitä tai pesusieniä ei saa käyttää.
Tummille kiiltäville sävyille esim. terrakotta, suositellaan tar-
peen mukaan vahausta korkealaatuisella autovahalla.

7. Kiiltävät akryyliovet ja -levytuotteet:

Suojakalvo poistetaan ovesta vasta asennuksen jälkeen. Suojakalvoa 
poistettaessa ei saa käyttää mitään terävää esinettä. Kalvon pois-
tamisen jälkeen akryylipinta muuttuu lopulliseen kovuuteensa 
ilman kosteuden ansiosta. Prosessi saattaa kestää jopa viikon 
ajan. Tämän ajan pinta on erityisen herkkä naarmuille.
Nopeuttaakseen pinnan kovettumisprosessia pinnan voi puh-
distaa käyttäen kosteaa liinaa ja mietoa yleispuhdistusainetta 
(PH6-8) veteen liuotettuna. Hankaavia, syövyttäviä tai alkoholia 
sisältäviä pesuaineita sekä hankaavia ja karkeita pyyhkeitä tai 
pesusieniä ei saa käyttää.

8.  Alumiinikehysovet ja alumiinipinnat (sok-
kelilevy AR ja välitilalaminaatti �181):

Vältettävä naarmuuntumista. Ovien puhdistuksessa käytetään 
pehmeää, kosteaa liinaa ja mietoa yleispuhdistusainetta (PH6-
8) veteen liuotettuna. Hankaavia tai syövyttäviä pesuaineita ja 
hankaavia pesusieniä ei saa käyttää.

9.  Kalustepinnoille roiskunut vesi on pyy-
hittävä heti pois:

Lakatut ja maalatut ovipinnat on pidettävä aina kuivina. Erityisesti 
astiakaapin sivujen ja ovien alareunat sekä allaskaapin ovien ylä- 
ja alareunat on pidettävä aina kuivina ja pyyhittävä päivittäin.

10. Korkeapainelaminaattiset työtasot:

Kestävät hyvin kovaakin mekaanista kulutusta, valoa ja yleisimpiä 
kotitaloudessa käytettyjä aineita sekä heikkoja happoja ja lämpöä het-
kellisesti jopa +180° C. Työpöytäkannet puhdistetaan kuten muutkin 
kalustepinnat, mutta jos tahra on vaikea voidaan se poistaa laminaat-
tipinnalta talousspriihin, asetoniin ja tinneriin kostutetulla siivous-
pyyhkeellä pyyhkäisten, ei hangaten. Näitä aineita ei saa kuitenkaan 
käyttää työpöytäkannen reunan puhdistukseen, jossa on ABS-reuna 
tai puulista. Lakattu kannen puureuna tulee pitää aina kuivana.
  Kun työpöytäkanteen tulee upotettava pesuallas, on kosteuden 
pääsy kansirakenteeseen ehdottomasti estettävä esim. silikonilla. Si-
likonia on käytettävä myös kansien kulmaliitoksissa sekä saumassa, 
jossa kansi liittyy taka- tai sivuseinämiin. Silikonisaumat on uusittava 
noin viiden vuolen välein.  Astianpesukoneasennuksissa on suojat-
tava kannen alareuna esim. koneen mukana olevalla höyrysululla tai 
ohuella silikonikerroksella.

11. Metallivetimet:

Vetimet ovat pääosin seosmetalleja. Puhdistuksessa käytetään peh-
meää, kosteaa liinaa ja mietoa yleispuhdistusainetta (PH6-8) veteen 
liuotettuna. Hankaavia- tai syövyttäviä pesuaineita ja hankaavia ja 
karkeita pesusieniä ei saa käyttää.
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12. Puiset laatikot ja veto-leikkuulaudat:

Pinnat on pidettävä kuivina ja liiallista vedenkäyttöä on vältettä-
vä. Liiasta vedestä puupinta turpoaa ja värjäytyy.
Kostea siivouspyyhe ja lasta ovat oikeat puhdistusvälineet.

13. Metalliset kalustelaatikot:

Ovat rullakiskollisia metallilaatikoita, takasarja ja pohja ovat 
kalustelastulevyä tai metallia. Puhdistukseen soveltuvat hyvin 
neutraalit (PH 6-8) ja heikosti emäksiset (PH 8-10) puhdistusai-
neet. Emäksisellä puhdistusaineella käsitellyt pinnat on huuhdel-
tava puhtaalla vedellä kostutetulla pyyhkeellä ja kuivattava aina 
huolellisesti.

14. Pajukorit ja puukiskot:

Imurointi pehmeää harjasuulaketta käyttäen ja puhdistetaan 
neutraaliin pesuaineliuokseen (PH6-8) kostutetulla siivouspyyh-
keellä ja kuivataan huolellisesti.

15.  Astiankuivausritilät, lankakorit, korit, 
kulma- ja nurkkakaappien karusellit ja 
jätevaunut:

Puhdistetaan neuraaliin pesuaineliuokseen (PH6-8) kostutetulla 
siivouspyyhkeellä ja kuivataan huolellisesti. Staattisuutta voi 
estää pyyhkimällä pinnat sähköisyyttä estävällä aineella.

16. Lasipinnat (ei hiekkapuhallettu lasi):

Puhdistus käy parhaiten ikkunanpesuaineella ja ikkunanpesuun 
tarkoitetulla siivouspyyhkeellä.

17. Hiekkapuhallettu lasi:

Hiekkapuhallettu pinta voidaan puhdistaa vain pelkkään veteen 
kostutetulla pehmeällä nukkaamattomalla siivousliinalla ja kaik-
kea hankaamista tulee välttää.

18. Laatikoiden ja korilaatikoiden liu`ut:

Liu`ut ovat täysmetallisia epoksimaalattuja rullakiskoja. Jos 
laatikoiden asennuksessa on korjaamista, säätö on helpoin 
tehdä etusarjan kiinnitysruuveja säätämällä. Lisäksi kiskoissa 
on korkeussäätöön soikeat reijät.
Laatikoiden liukuvuutta voidaan parantaa sivelemällä neste-
mäistä silikonia rullapyöriin. Puhdistetaan neutraaliin pesuaine-
liuokseen (PH6-8) kostutetulla siivouspyyhkeellä ja kuivataan 
huolellisesti.

19. Saranat ja aukipitolaitteet:

Kalusteissa on kolmiulotteisesti säädettävät piilosaranat. Sara-
nat ovat lähes huoltovapaat.
Puhdistetaan neutraaliin pesuaineliuokseen (PH6-8) kostutetul-
la siivouspyyhkeellä ja kuivataan huolellisesti.
Tarkat saranoiden ja aukipitolaitteiden säätöohjeet löytyvät 
asennusohjekirjasta. 
Asennusohjekirja annetaan myyjän toimesta asiak-
kaalle jokaisen kalustetilauksen yhteydessä.

20. Muut mekanismit:

Mekanimit on puhdistettava säännöllisesti ja säädettävä 
tarvittaessa. Muovisiin osiin ei saa käyttää mitään puhdistus-
aineita eikä öljyjä.

21. Liukukomeroiden alakiskot:

Kiskot on pidettävä puhtaina (alapyörän toimivuus). Imurointi 
pehmeällä harjasuulakkeella sekä puhdistus neutraaliin pesu-
aineliuokseen (PH6-8) kostutetulla siivouspyyhkeellä. 
Kuivataan  huolellisesti. Ovet eivät saa hangata kiskoa ja 
rullaston korkeussäätö on tehtävä tarvittaessa.

22. Uunikaapin vetolevy, galvanoitu pelti:

Sinkitty peltinen uuninaluslaatikko tulee pestä normaalilla 
astianpesuaineella (ei konetiskiaineella). Pesun jälkeen tuote
on huuhdeltava puhtaalla vedellä kostutetulla pyyhkeellä ja 
kuivattava huolellisesti.

Posliinialtaiden hoito-ohje:

Puhdistusongelmia ei synny, kun puhdistat pinnat usein. Käytä 
tavallista kodin puhdistusainetta. Älä jätä ainetta pitkäksi aikaa 
posliinin pinnalle, vaan huuhtele se vedellä. Muutoin aine voi 
kuivuessaan muodostaa helposti likaantuvan pinnan, jonka 
puhdistaminen on vaikeaa. Älä käytä hankaavia puhdistusväli-
neitä kuten teräsvillaa tai vihreää kuitusientä.
Älä myöskään käytä voimakashappoisia aineita kuten suola,- 
tai rikkihappoa tai vahvoja alkaalisia aineita.

Valumarmorialtaiden hoito-ohje:

Puhdista tavallisella nestemäisellä puhdistusaineella. Huom. 
hiovia aineita sisältäviä puhdistusaineita ei saa käyttää.
Kiillota hienorakenteisella kiillotusaineella ja vahaa (esim. 
autonhoitotuotteet sopivat tarkoitukseen). Älä altista tuotetta 
hapoille, ammoniakkia sisältäville viemärinpuhdistusaineille, 
hiustenvärjäysaineille ja kloriinille.
Jos pintakerros jostain syystä naarmuuntuu tai himmenee, 
kiillota ja vahaa se edellä annettuja ohjeita noudattaen. Syvät 
naarmut voidaan hioa ensin veden kanssa vesihiomapaperilla 
(karkeus n. 1200). Mikäli pintaa joudutaan korjaamaan ovat 
värimuutokset mahdollisia.

Lasialtaiden käyttö- ja hoito-ohje:

1. Käyttö: Lasi on hyvin kova, mutta ei särkymätön materiaali. 
Voimakkaat iskut, kuten painavan esineen putoaminen pesu-
altaaseen voi vahingoittaa tai rikkoa altaan. Lasiallas, kuten 
muutkin lasiesineet on herkkä suurille lämpötilavaihteluille. 
Särkymisriski kasvaa olennaisesti jos äkillinen lämpötilamuu-
tos on yli 40 astetta. On suositeltavaa että:
 a)  Altaaseen ei lasketa hyvin kuumaa vettä jos huo-

neen lämpötila on alle 15 astetta
  b)  Altaaseen ei lasketa hyvin kuumaa ja hyvin kylmää 

vettä nopeasti peräkkäin
2. Puhdistus: Käytä lasille sopivia, ph-neutraaleja puhdistusai-
neita sekä pehmeää pyyhettä. Älä käytä hankaavia aineita tai 
puhdistusvälineitä.

Materiaaleissa tulee ottaa huomioon myös normaali käytöstä aiheutuva kuluminen. Kulumista voi ehkäistä oikealla hoidolla ja puhdistuksella.
Oikein hoidetut ja huolletut kalusteet kestävät ja toimivat, sekä niistä on käyttäjälleen pitkään iloa.



Franken keittiön pesupöydän 
puhdistus

Puhdas keittiö on ihana keittiö. Sen vuoksi olemme 
suunnitelleet tuotteemme ja järjestelmämme helposti 
huollettaviksi. Näin voit käyttää keittiötäsi mukavasti ja 
luottavaisesti joka kerta. Lue, miten voit pitää Franke-
tuotteesi toimivina ja hyvännäköisinä parhaalla tavalla. 

Peruspuhdistus on ihanan yksinkertaista

Lisää Franke-tuotteiden käyttöikää ja estä lian ja kalkin kerääntyminen 

pyyhkimällä allas ja pesupöytä kostealla liinalla ja pesuainevedellä. Tämä helppo 

vinkki pitää tuotteesi hyvännäköisinä. Lue alta lisää hyviä puhdistusvinkkejä.

Ruostumattoman teräksen puhdistus ja hoito
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Päivittäiset vinkit

RST-pesupöytämme on valmistettu korkealaatuisesta kromi-nikkeliteräksestä. 

Tämä korkealaatuinen materiaali tekee pesupöydistämme silmää hiveleviä, likaa 

hylkiviä ja ruosteen- ja korroosionkestäviä. Inox Cream on suunniteltu varta 

vasten tämän erikoismateriaalin hoitoa ja huoltoa varten. Helppokäyttöinen 

kiillotusaine suojaa pintaa tai palauttaa pesupöydän kiillon. Tipauta pieni määrä 

tuotetta kosteaan liinaan, hankaa kevyesti pintaan ja anna vaikuttaa. Huuhtele 

lopuksi vedellä ja kiillota kuivalla liinalla.

Naarmut

Ruostumattoman teräspinnan naarmut eivät aina ole haitaksi, elleivät ne ole 

kovin syviä ja pahoja. Itse asiassa naarmut voivat ajan kuluessa antaa tuotteelle 

miellyttävän mattapinnan. Jos pinnassa on kuitenkin syvä naarmu, jonka haluat 

poistaa, toimi seuraavasti: käytä 3M Scotch-Brite -lappua ja valkoista Inox Cream 

-kiillotusainettamme. Levitä kiillotusainetta riittävästi siten, että naarmu peittyy ja 

pyyhi alue sen jälkeen lapulla pinnan syiden suuntaisesti. Kun naarmu näyttää 

pyyhkiytyneen pois, huuhtele ylimääräinen kiillotusaine pois ja puhdista pinta 

kuivalla liinalla. 

Pinttyneet tahrat ja ruoste

Ruostumattomassa teräksessä näkyvän ruosteen aiheuttavat ulkoisista lähteistä 

peräisin olevat rautahiukkaset. Jos haluat poistaa mahdollisia ruostetahroja 

tuotteistasi, suosittelemme käyttämään oksaalihappoa sisältävää 

puhdistusainetta (esim. Bar Keeper’s Friend®). Käytä aina mietoja, 

hankaamattomia puhdistusaineita poistaessasi pinttyneitä tahroja 

ruostumattomasta teräksestä ja huuhtele puhdistusaine lopuksi aina pois 

huolellisesti. Ai niin, ja vielä yksi vinkki ruostumattoman teräksen puhdistukseen: 

ÄLÄ KÄYTÄ KOSKAAN TERÄSVILLAA. Me ja RST-tuotteemme kiitämme sinua jo 

etukäteen.
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Vältä näitä

Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen ritilöiden puhdistus

Graniitin puhdistus ja hoito

Hypokloriittia sisältävät valkaisuaineet�

Hopean puhdistusaineet�

Pinnoille pitkäksi ajaksi jäänyt sitruunamehu, suola, viinietikka, sinappi, 

pikkelssi tai majoneesi. Nämä tuotteet voivat aiheuttaa ruostumista ja 

syöpymistä

�

Voimakkaat hapot kuten valokuvien kehitysnesteet tai hammasproteesien 

puhdistusaine. Jos tällaista ainetta pääsee kosketukseen pesupöydän 

kanssa, se on pestävä pois välittömästi puhtaalla vedellä

�

Teräsvillan käyttö�

Puhdista miedolla pesuaineella ja huuhtele jokaisen käytön jälkeen�

Ritilän voi aika ajoin pestä astianpesukoneen yläkorissa�

Vinyylipinnoite voi sulaa, jos se koskettaa hyvin kuumia keittiövälineitä, 

kattiloita tai pannuja

�

Älä käytä hankauslappuja, hankaavia puhdistusaineita, voimakkaita 

pesuaineita, vinyyliliuottimia tai aineita, jotka sisältävät hiilivetyjä tai 

ketoneja

�

Pitkään jatkuva kosketus marjojen, teen, kahvinporojen, spagettikastikkeen 

tms. kanssa voi jättää tahroja pinnoitteeseen

�

LUE LISÄÄ FRANKEN RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ VALMISTETUISTA 
PESUPÖYDISTÄ 

� �
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 +358 15 34 111 

Maanantai – perjantai

8:00–16:00

Soita asiakaspalvelunumeroomme:

Tutustu upeisiin Franke-tuotteisiin

 Argos AGX 210/610 Slimtop allas 
Argos 

 Argos AGX 211-86/611-86 Slimtop allas 
Argos 

SIIRRY ASIAKASPALVELUUN  
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Ellett laminaattilattian hoito-ohje 

 
Normaalioloissa lattian puhdistamiseen riittää imurointi ja pyyhkiminen 
kuivalla mikrokuitumopilla. Laminaattilattian pintaa ei saa vahata, sitä ei voi 
hioa eikä sitä kuulu lakata. 
 
Jos lattiaa puhdistetaan vedellä, on sitä käytettävä varoen ja vähän. Lattiaa 
voi pyyhkiä nihkeän kostealla, ei märällä, liinalla. Pesuveden ja 
siivousvälineiden tulee olla puhtaita ettei likaa siirretä paikasta toiseen. 
 
Laminaattilattioiden valmistajat ja maahantuojat eivät suosittele polymeerejä 
ja saippuaa sisältävien puhdistus- ja hoitoaineiden käyttöä.  
Mieto yleispuhdistusaine on turvallisempi vaihtoehto. Puhdistusainetta ei saa 
yliannostella, vaan sitä tulee annostella ohjeen mukaisesti.  
Jos pesuaine on ollut liian vahvaa, jää lattiaan kuivumisen jälkeen ohut kalvo 
ja pyyhkimisen jäljet näkyvät. 
 
Nestemäiset tahrat on poistettava nopeasti ennen niiden kuivumista ja 
mieluiten nihkeällä liinalla ja tarvittaessa miedolla yleispuhdistusaineella. Jos 
tahrat eivät muuten irtoa, voidaan puhdistukseen käyttää varovaisesti 
talousspriitä, puhdistettua bensiiniä tai asetonia. 
 
Suosittelemme sisäänkäyntien kohdalle kynnysmattoa, joka estää 
suuremman lian ja kosteuden pääsyn huoneeseen. Painavia huonekaluja 
siirrettäessä ne kannattaa nostaa, ettei lattian pintaan jää naarmuja.  
 
Tuolien ja pöytien jalkoihin on saatavana erilaisia huopapaloja ja 
konttorituolien pyörien alle suosittelemme erillistä suoja-alustaa. 
 
 
 
Lisätietoja: Romanoff  Lattiat Oy 
  Kisällintie 3b 
  01730 Vantaa 
  myynti@romanoff.fi 

mailto:myynti@romanoff.fi
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YLEISTÄ
Puhdistus- ja hoito-ohjeissa käydään läpi keraamisten laattojen, luonnonkivien, 
sementtilaattojen ja terracottalaattojen hoitoa ja puhdistusta.  

Varmista puhdistus- ja hoitoaineita käytettäessä, että valmistajan antamia käyttö- ja 
turvallisuusohjeita noudatetaan.  Testaa tuotteen soveltuvuus irtokappaleelle tai pienelle 
alueelle näkymättömään paikkaan ennen käyttöä. Pesu- ja hoito-ohjeissamme suosittelemme  
Geal-tuotteita, joita saat suoraan meiltä.  

Eri alueiden rasitukset tulisi arvioida ja tehdä pintojen puhdistus- ja hoito-suunnitelma. 
Suunnitelman olisi hyvä sisältää vähintään tilakohtainen materiaaliselvitys sekä niiden 
puhdistusmenetelmät ja -aineet. 

 8 PUHDISTUKSEN PERIAATETTA
 
1. Valitse oikeantyyppinen puhdistusaine 
2. Riittävän pitkä vaikutusaika 
3. Puhdista mekaanisesti harjaamalla tai hankaamalla. 
4. Pinnalta irronnut lika poistetaan huolellisesti pesemällä tai imuroimalla      
5. Puhtaalla vedellä huuhtelu, kunnes mahdolliset pesuainejäämät on saatu pois 
6. Lian poistaminen riittävän usein/nopeasti, jotta vältetään lian pinttyminen
7. Vältä imeytyminen tai poista pikaisesti kaikki mahdollisesti värjäävät aineet kuten öljyt ja 
rasvat (esimerkkeinä hiusvärit, eteeriset öljyt, maustetahna ja muut samankaltaiset aineet 
8. Huomoi tilojen puhtaanapito jo tilojen suunnitteluvaiheessa. Ota avuksi kenkien puhdistus-
ritilät, eteismatot ja sisäänkäyntien eteen varatut alueet kenkien puhdistamiselle.

NÄMÄ KANNATTAA HUOMIOIDA HUOLELLA: 
• Älä koskaan käytä fluorivetyhappoa tai sen yhdisteitä (fluorideja) sisältäviä puhdistusainei-

ta. Ne voivat vahingoittaa keraamisia laattoja jopa laimennettuna runsaaseen veteen.
• Ohjeet on tehty sementtipohjaisille saumoille ja -kiinnityksille,  epoksipohjaisia varten lue 

valmistajan ohjeet.
• Joidenkin laattojen pinta voi kärsiä happamasta tai emäksisestä puhdistusaineesta tai 

naarmuuntua hankaavasta puhdistuksesta. Tällaisia voi olla esim. koristelaattojen kultauk-
set, erikoisvärjäykset tai herkät lasitukset. Nämä pinnat puhdistetaan vedellä ja mikrokuitu-
liinalla.

• Mikrokarhennetun lasitetun tai lasittamattoman liukuestelaatan puhdistuksessa tulee 
varmistua, ettei laatan pintaa ”hiota” liukkaammaksi. Hankausaineita sisältäviä harjoja tai  
sieniä ei saa käyttää. Puhdistuskonetta käytettäessä käytettävä pehmeätä harjaa. 

• Laikan käyttö on kiellettyä. 

 
ABL-Laatat ei ota vastuuta ohjeiden käyttämättä jättämisestä aiheutuvista vahingoista.

Ota yhteyttä ja kysy lisää laatoittamisesta ja tuotteistamme.
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LASITETUT KERAAMISET LAATAT

Sileäpintaiset laatat:
Lasitettuja laattoja ei ole tarvetta suojakäsitellä ennen tai jälkeen saumauksen. 

Käyttöönottopuhdistus:
Kostuta saumat vedellä ennen käyttöönottopuhdistusta. Pese laatan pintaan jäänyt laasti hap-
pamalla Service Ceramik pesuaineella 1:1 liuoksella ja huuhtele pinta huolellisesti.

Käytä pesussa harjaa tai hankauslevyä (karhunkieli). Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää lattian-
hoito- tai yhdistelmäkonetta. Neutraloi pinta pesemällä se 2-5%:lla CB90 neutraalilla pesuai-
neliuoksella ja huuhtele huolellisesti pesun jälkeen. Imuroi vesi-imurilla  ja poista likavesi ja 
pesuainejäämät.

Päivittäinen siivous ja tahrojen poisto: 

Käytä säännölliseen puhdistukseen CB90 neutraalia pesuainetta 2-5 %:na liuoksena. Perus-
teellisemman puhdistuksen voit tehdä CB90 50 %:lla liuoksella tai Super Deterjet pesuaineella 
tai Service Ceramik-pesuaineella (kalkkisaostumat) ohjeiden mukaisesti. Valitse pesuvälineen 
karheus likaisuuden mukaan. Huuhtele vedellä perusteellisemman puhdistuksen jälkeen ja 
poista likavesi ja pesuainejäämät.

Huomioi aina ennen käyttöä:

Mikrokarhennetun (lasitetun tai lasittamattoman) liukuestelaatan puhdistuksessa tulee var-
mistua, ettei laatan pintaa ”hiota” liukkaammaksi. Hankausaineita sisältäviä harjoja tai sieniä 
ei saa käyttää. Puhdistuskonetta käytettäessä käytettävä pehmeätä harjaa. Laikan käyttö on 
kiellettyä. 

Varmista tuotteen soveltuvuus ja lue käyttöohjeet huolellisesti. Kysy tarvittaessa lisäohjeita. 
Testaa tuotteen soveltuvuus irtokappaleelle tai pienelle alueelle näkymättömään paikkaan 
ennen käyttöä. Kytke lattialämmitys pois päältä edellisenä päivänä ennen käyttöä.

Tarkista tuotteiden soveltuvuus pinnoille, joissa käsitellään ruokia tai muita elintarvikkeita.
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GB Thank you for selecting an Oras product. This installation and maintenance guide will introduce you to   
 the installation, functions, and use of the faucet. Please read the guide carefully before installation, and   
 keep it on hand for any potential future maintenance. If an operating malfunction or fault appears in your 
 faucet, a plumbing professional is your best source of assistance. Information on cleaning the faucet,   
 conditions of use, and warranty terms is available in the brochure that came with your product: ”Important   
 notes on Oras products”.

CZ Děkujeme za výběr produktu Oras. Tento návod pro instalaci a údržbu Vás provede montáží, funkcí a   
 použitím vodovodní baterie. Prosíme čtětě návod pozorně ještě před montáží samotné baterie a uschovejte 
 pro případ možné další údržby. V případě výskytu jakýchkoli problémů s Vaší baterií je profesionální   
 instalatér nejlepší možnou volbou pro asistenci při řešení těchto problémů. Informace jak čistit, používat   
 vodovodní baterii a záruční podmínky jsou  uvedeny v brožuře „Imortant notes on Oras products”, která Vám  
 je dodána zároveň s výrobkem Oras. 

DE Vielen Dank, dass Sie sich für ein Oras Produkt entschieden haben. Dieses Wartungs- und    
 Installationshandbuch gibt Ihnen Informationen über die Installation, Funktion und Handhabung der   
 Armatur. Bitte lesen Sie sich vor der Installation der Armatur diese Anleitung genau durch und verwahren  
 Sie diese für evtl. zukünftige Wartungen auf. Bei einer Fehlfunktion der Armatur ist Ihr Fachhandwerker der
 beste Ansprechpartner. Informationen zur Reinigung, Handhabung sowie Garantie können Sie dem   
 Prospekt „Important notes on Oras products“ (Wichtige Informationen über Oras Produkte) entnehmen, der  
 Ihrer Armatur beiliegt.

DK Tak fordi du valgte et Oras produkt. Denne installations- og vedligeholdelses guide vil guide dig gennem
 installationen, funktionerne og brugen af armaturet. Læs venligst denne guide igennem inden   
 installationen og gem den til senere brug. Hvis der mod forventning skulle opstå problemer med armaturet,  
 er den bedste løsning at kontakte en autoriseret VVS installatør. Information om rengøring og brug af   
 armaturet samt garantivilkår findes i brochuren der fulgte med dit armatur: ”Important notes on Oras   
 products”.

EE Täname, et valisite Orase toote. Käesolev paigaldus- ja hooldusjuhend tutvustab Teile segisti paigaldamist,  
 tööpõhimõtteid ning kasutamist. Palume Teil enne segisti paigaldamist käesoleva juhendiga hoolikalt   
 tutvuda ning säilitada see võimalike tulevaste hoolduste tarbeks. Häirete korral segisti töös soovitame Teil  
 pöörduda ala asjatundja poole. Info segisti puhastamise, kasutamise ja garantiitingimuste kohta leiate   
 segistiga kaasasolevast brošüürist ”Important notes on Oras products”.

ES Gracias por seleccionar un producto de Oras. Esta guía de instalación y de mantenimiento le dará a conocer 
 la instalación, las funciones y el uso de la grifería. Por favor, lea la guía cuidadosamente antes de la   
 instalación, y téngala a mano para cualquier mantenimiento que tuviera que realizar en un futuro potencial.  
 Si un mal funcionamiento o defecto de funcionamiento apareciera en su grifo, un profesional instalador es  
 su mejor fuente de asistencia. Información sobre la limpieza del grifo, las condiciones de uso y condiciones  
 de la garantía está disponible en el folleto que acompaña al producto: “Notas importantes sobre los   
 productos Oras”.

FI Kiitos, että valitsitte Oras tuotteen. Tämä asennus- ja huolto-ohje tutustuttaa teidät hanan asennukseen,   
 toimintaan ja käyttöön. Lukekaa ohje huolellisesti ennen asennusta. Säästäkää ohje mahdollisia myöhempiä  
 huoltotoimenpiteitä varten. Mikäli hanassanne ilmenee jokin toimintahäiriö tai vika, LVI-asiantuntija pystyy  
 antamaan parhaan mahdollisen avun. Hanan puhdistuksesta, käyttöolosuhteista ja takuuehdoista voit lukea  
 tuotteen mukana tulleesta ”Important notes on Oras products” -vihkosesta.

FR Merci d’avoir choisi un produit Oras. Veuillez lire attentivement cette notice, afin de vous familiariser avec  
 l’utilisation et les fonctions de l’appareil. Conservez ce document, afin, le cas échéant, de pouvoir à nouveau  
 le consulter.En cas de problème, votre plombier est votre meilleur atout. Vous trouverez dans la brochure  
 des informations pour le nettoyage du produit, les garanties, sous la rubrique « notice importante sur les  
 produits Oras ».
 
IT Grazie per aver scelto un prodotto Oras. Il manuale di installazione e manutenzione vi introdurrà   
 all’installazione, alle funzioni,ed all’uso del rubinetto. Si prega di leggere attentamente il manuale prima   
 dell’installazione, e tenerlo a portata di mano per qualsiasi intervento di manutenzione futura. Se si   
 manifesta un malfunzionamento di esercizio o difetto sul vostro rubinetto, un idraulico professionista è la  
 migliore fonte di assistenza. Informazioni sulla pulizia del rubinetto, le condizioni d’uso e condizioni di   
 garanzia sono disponibili nella brochure in dotazione con il prodotto: “Note importanti per i prodotti Oras”.
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Cleaning the faucet

CZ Čištění baterie
DE Reinigung der Armatur
DK Rengøring af armaturet
EE Puhastamine
ES Limpieza de la grifería
FI Puhdistus

FR Nettoyage du robinet
IT Pulizia della rubinetteria
LT Maišytuvo valymas
LV Krāna tīrīšana
NL Reinigen van de kraan
NO Rengjøring av kranen

PL Czyszczenie baterii
RO Curăţire
RU Чистка смесителя
SE Rengöring av blandarna
SK Čistenie vodovodnej batérie
UA Чищення змішувача

Cleaning/changing the aerator

CZ Čištění/Výměna perlátoru
DE Reinigung/Wechseln des Luftsprudlers
DK Rensning/Udskiftning af perlator
EE Õhusti puhastamine/vahetamine
ES Limpieza/Cambiar el aireador
FI Poresuuttimen puhdistaminen/vaihtaminen
FR Nettoyage/Changement de l’aérateur
IT Pulizia/Sostituzione dell’aereatore
LT Aeratoriaus valymas ir pakeitimas

LV Aeratora tīrīšana/maiņa
NL Reinigen/veranderen van de perlator
NO Rensing/Bytting av strålesamler
PL Czyszczenie/Wymiana perlatora
RO Curăţirea/Înlocuirea aeratorului
RU Очистка и замена аэратора
SE Rengöring/Byte av strålsamlare
SK Čistenie/Výmena perlátora
UA Чищення та заміна аератора
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ORAS GROUP
Isometsäntie 2, P.O. Box 40
FI-26101 Rauma
Tel. +358 2 83 161 
Fax +358 2 831 6300
Info.Finland@oras.com
www.oras.com

Det Norske Veritas Certification 
OY/AB certifies that the Quality 
Management System of Oras Oy 
in Rauma Finland, conforms to 
the ISO 9001, the Environmental 
Management System to the  
ISO 14001 standard and the 
Occupational Health and Safety 
System to the OHSAS 18001 
standard. The certificates are valid 
for development, manufacture, 
marketing, sales and after sales 
services of faucets, accessories 
and valves.

The TÜV CERT Certification Body 
of TÜV NORD Zertifizierungs- und 
Umweltgutachter Gesellschaft 
mbH certifies that the Quality 
Management System of Oras 
Olesno Sp. z o.o. in Olesno Poland, 
conforms to the ISO 9001, the 
Environmental Management System 
to the ISO 14001 standard and 
the Occupational Health and Safety 
System to the OHSAS 18001 
standard. The certificates are 
valid for manufacture, storage, 
marketing, sales and after sales 
services of faucets, valves and 
accessories. 

Oras is a significant developer, 
manufacturer and marketer 
of sanitary fittings. Since its 
founding in 1945 the company 
has introduced high-quality design 
products featuring user-friendly 
technical solutions that contribute 
to savings of water and energy. 
As early as in the in the 1990s, 
Oras introduced the first touchless 
electronic faucets in the market.

Oras is owned by Oras Invest, a 
family company. In September 2013 
Oras acquired Hansa Metallwerke 
AG, a German faucet manufacturer, 
with its subsidiaries, and together 
the companies form the new Oras 
Group. The head office of the 
Group is located in Rauma, Finland, 
and the company’s factories are 
located in Rauma, Burglengenfeld 
(Germany), Kralovice (Czech 
Republic) and Olesno (Poland).  
The Group employs about 
1 400 people.

www.oras.com



Puhdista kaivo näin
•	 Irrota	vesilukko	lattiakaivosta	kahvasta	
nostamalla.
•	 Mikäli	kaivossa	ei	ole	kahvallista		vesilukkoa,	
tartu	vesilukon	alaosasta	kiinni.	Taivuta	
alareunaa	hieman	lähtöputkea	kohti	ja	nosta	
vesilukko	vinossa	asennossa	ulos.
•	 Vesilukko	voi	olla	tiukassa,	mikäli	se	on	ollut	
kauan	irrottamatta.
•	 Sivuliitäntöjen	virtausohjuri	on	myös	irrotet
tavissa	puhdistusta	varten.
•	 Pese	vesilukko	ja	lattiakaivo	huolellisesti	ja	
huuhtele.

Puhdistuksen jälkeen
•	 Tarkista,	että	vesilukon	harmaa	huuli
tiiviste	on	paikoillaan	ja	kostuta	se	esim.	
saippuavedellä.
•	 Kohdista	vesilukko	kaivoon	oikeaan	
	asentoon	ja	paina	se	alas	asti	paikalleen.
•	 Paina	kansiritilä	/	neliökansi	takaisin	
paikoilleen.

Kaivosta voi tulla hajua
•	 Mikäli	vesilukko	ei	ole	kunnolla	paikallaan.
•	 Jos	vesilukon	tiiviste	on	vioittunut.
•	 Jos	kaivo	on	likainen.

Kaivon kannen puhdistus
•	 Puhdista	kansi	kummaltakin	puolelta	ja	
	irrota	kiinni	jäänyt	materiaali	(hiukset	yms.)
•	 Puhdista	mahdollinen	pinttynyt	lika	
	ruostu	mattomasta	teräskannesta	kevyesti	
hankaamalla.
•	 Kalkkitahrat	lähtevät	parhaiten	kevyesti	
happamalla	puhdistusaineella.

Lattiakaivon	puhdistus	on	syytä	suorittaa,	
mikäli	veden	virtaus	hidastuu	tai	jos	kaivosta	
alkaa	tulla	hajua.	Suosittelemmepuhdistusta
ainakinkerranvuodessa.
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GB Thank you for selecting an Oras product. This installation and maintenance guide will introduce you to   
 the installation, functions, and use of the faucet. Please read the guide carefully before installation, and   
 keep it on hand for any potential future maintenance. If an operating malfunction or fault appears in your 
 faucet, a plumbing professional is your best source of assistance. Information on cleaning the faucet,   
 conditions of use, and warranty terms is available in the brochure that came with your product: ”Important   
 notes on Oras products”.

CZ Děkujeme za výběr produktu Oras. Tento návod pro instalaci a údržbu Vás provede montáží, funkcí a   
 použitím vodovodní baterie. Prosíme čtětě návod pozorně ještě před montáží samotné baterie a uschovejte 
 pro případ možné další údržby. V případě výskytu jakýchkoli problémů s Vaší baterií je profesionální   
 instalatér nejlepší možnou volbou pro asistenci při řešení těchto problémů. Informace jak čistit, používat   
 vodovodní baterii a záruční podmínky jsou  uvedeny v brožuře „Imortant notes on Oras products”, která Vám  
 je dodána zároveň s výrobkem Oras. 

DE Vielen Dank, dass Sie sich für ein Oras Produkt entschieden haben. Dieses Wartungs- und    
 Installationshandbuch gibt Ihnen Informationen über die Installation, Funktion und Handhabung der   
 Armatur. Bitte lesen Sie sich vor der Installation der Armatur diese Anleitung genau durch und verwahren  
 Sie diese für evtl. zukünftige Wartungen auf. Bei einer Fehlfunktion der Armatur ist Ihr Fachhandwerker der
 beste Ansprechpartner. Informationen zur Reinigung, Handhabung sowie Garantie können Sie dem   
 Prospekt „Important notes on Oras products“ (Wichtige Informationen über Oras Produkte) entnehmen, der  
 Ihrer Armatur beiliegt.

DK Tak fordi du valgte et Oras produkt. Denne installations- og vedligeholdelses guide vil guide dig gennem
 installationen, funktionerne og brugen af armaturet. Læs venligst denne guide igennem inden   
 installationen og gem den til senere brug. Hvis der mod forventning skulle opstå problemer med armaturet,  
 er den bedste løsning at kontakte en autoriseret VVS installatør. Information om rengøring og brug af   
 armaturet samt garantivilkår findes i brochuren der fulgte med dit armatur: ”Important notes on Oras   
 products”.

EE Täname, et valisite Orase toote. Käesolev paigaldus- ja hooldusjuhend tutvustab Teile segisti paigaldamist,  
 tööpõhimõtteid ning kasutamist. Palume Teil enne segisti paigaldamist käesoleva juhendiga hoolikalt   
 tutvuda ning säilitada see võimalike tulevaste hoolduste tarbeks. Häirete korral segisti töös soovitame Teil  
 pöörduda ala asjatundja poole. Info segisti puhastamise, kasutamise ja garantiitingimuste kohta leiate   
 segistiga kaasasolevast brošüürist ”Important notes on Oras products”.

ES Gracias por seleccionar un producto de Oras. Esta guía de instalación y de mantenimiento le dará a conocer 
 la instalación, las funciones y el uso de la grifería. Por favor, lea la guía cuidadosamente antes de la   
 instalación, y téngala a mano para cualquier mantenimiento que tuviera que realizar en un futuro potencial.  
 Si un mal funcionamiento o defecto de funcionamiento apareciera en su grifo, un profesional instalador es  
 su mejor fuente de asistencia. Información sobre la limpieza del grifo, las condiciones de uso y condiciones  
 de la garantía está disponible en el folleto que acompaña al producto: “Notas importantes sobre los   
 productos Oras”.

FI Kiitos, että valitsitte Oras tuotteen. Tämä asennus- ja huolto-ohje tutustuttaa teidät hanan asennukseen,   
 toimintaan ja käyttöön. Lukekaa ohje huolellisesti ennen asennusta. Säästäkää ohje mahdollisia myöhempiä  
 huoltotoimenpiteitä varten. Mikäli hanassanne ilmenee jokin toimintahäiriö tai vika, LVI-asiantuntija pystyy  
 antamaan parhaan mahdollisen avun. Hanan puhdistuksesta, käyttöolosuhteista ja takuuehdoista voit lukea  
 tuotteen mukana tulleesta ”Important notes on Oras products” -vihkosesta.

FR Merci d’avoir choisi un produit Oras. Veuillez lire attentivement cette notice, afin de vous familiariser avec  
 l’utilisation et les fonctions de l’appareil. Conservez ce document, afin, le cas échéant, de pouvoir à nouveau  
 le consulter.En cas de problème, votre plombier est votre meilleur atout. Vous trouverez dans la brochure  
 des informations pour le nettoyage du produit, les garanties, sous la rubrique « notice importante sur les  
 produits Oras ».
 
IT Grazie per aver scelto un prodotto Oras. Il manuale di installazione e manutenzione vi introdurrà   
 all’installazione, alle funzioni,ed all’uso del rubinetto. Si prega di leggere attentamente il manuale prima   
 dell’installazione, e tenerlo a portata di mano per qualsiasi intervento di manutenzione futura. Se si   
 manifesta un malfunzionamento di esercizio o difetto sul vostro rubinetto, un idraulico professionista è la  
 migliore fonte di assistenza. Informazioni sulla pulizia del rubinetto, le condizioni d’uso e condizioni di   
 garanzia sono disponibili nella brochure in dotazione con il prodotto: “Note importanti per i prodotti Oras”.
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Cleaning the faucet

CZ Čištění baterie
DE Reinigung der Armatur
DK Rengøring af armaturet
EE Puhastamine
ES Limpieza de la grifería
FI Puhdistus

FR Nettoyage du robinet
IT Pulizia della rubinetteria
LT Maišytuvo valymas
LV Krāna tīrīšana
NL Reinigen van de kraan
NO Rengjøring av kranen

PL Czyszczenie baterii
RO Curăţire
RU Чистка смесителя
SE Rengöring av blandarna
SK Čistenie vodovodnej batérie
UA Чищення змішувача

Cleaning/changing the aerator

CZ Čištění/Výměna perlátoru
DE Reinigung/Wechseln des Luftsprudlers
DK Rensning/Udskiftning af perlator
EE Õhusti puhastamine/vahetamine
ES Limpieza/Cambiar el aireador
FI Poresuuttimen puhdistaminen/vaihtaminen
FR Nettoyage/Changement de l’aérateur
IT Pulizia/Sostituzione dell’aereatore
LT Aeratoriaus valymas ir pakeitimas

LV Aeratora tīrīšana/maiņa
NL Reinigen/veranderen van de perlator
NO Rensing/Bytting av strålesamler
PL Czyszczenie/Wymiana perlatora
RO Curăţirea/Înlocuirea aeratorului
RU Очистка и замена аэратора
SE Rengöring/Byte av strålsamlare
SK Čistenie/Výmena perlátora
UA Чищення та заміна аератора
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FI-26101 Rauma
Tel. +358 2 83 161 
Fax +358 2 831 6300
Info.Finland@oras.com
www.oras.com

Det Norske Veritas Certification 
OY/AB certifies that the Quality 
Management System of Oras Oy 
in Rauma Finland, conforms to 
the ISO 9001, the Environmental 
Management System to the  
ISO 14001 standard and the 
Occupational Health and Safety 
System to the OHSAS 18001 
standard. The certificates are valid 
for development, manufacture, 
marketing, sales and after sales 
services of faucets, accessories 
and valves.

The TÜV CERT Certification Body 
of TÜV NORD Zertifizierungs- und 
Umweltgutachter Gesellschaft 
mbH certifies that the Quality 
Management System of Oras 
Olesno Sp. z o.o. in Olesno Poland, 
conforms to the ISO 9001, the 
Environmental Management System 
to the ISO 14001 standard and 
the Occupational Health and Safety 
System to the OHSAS 18001 
standard. The certificates are 
valid for manufacture, storage, 
marketing, sales and after sales 
services of faucets, valves and 
accessories. 

Oras is a significant developer, 
manufacturer and marketer 
of sanitary fittings. Since its 
founding in 1945 the company 
has introduced high-quality design 
products featuring user-friendly 
technical solutions that contribute 
to savings of water and energy. 
As early as in the in the 1990s, 
Oras introduced the first touchless 
electronic faucets in the market.

Oras is owned by Oras Invest, a 
family company. In September 2013 
Oras acquired Hansa Metallwerke 
AG, a German faucet manufacturer, 
with its subsidiaries, and together 
the companies form the new Oras 
Group. The head office of the 
Group is located in Rauma, Finland, 
and the company’s factories are 
located in Rauma, Burglengenfeld 
(Germany), Kralovice (Czech 
Republic) and Olesno (Poland).  
The Group employs about 
1 400 people.

www.oras.com



Puhdista kaivo näin
•	 Irrota	vesilukko	lattiakaivosta	kahvasta	
nostamalla.
•	 Mikäli	kaivossa	ei	ole	kahvallista		vesilukkoa,	
tartu	vesilukon	alaosasta	kiinni.	Taivuta	
alareunaa	hieman	lähtöputkea	kohti	ja	nosta	
vesilukko	vinossa	asennossa	ulos.
•	 Vesilukko	voi	olla	tiukassa,	mikäli	se	on	ollut	
kauan	irrottamatta.
•	 Sivuliitäntöjen	virtausohjuri	on	myös	irrotet
tavissa	puhdistusta	varten.
•	 Pese	vesilukko	ja	lattiakaivo	huolellisesti	ja	
huuhtele.

Puhdistuksen jälkeen
•	 Tarkista,	että	vesilukon	harmaa	huuli
tiiviste	on	paikoillaan	ja	kostuta	se	esim.	
saippuavedellä.
•	 Kohdista	vesilukko	kaivoon	oikeaan	
	asentoon	ja	paina	se	alas	asti	paikalleen.
•	 Paina	kansiritilä	/	neliökansi	takaisin	
paikoilleen.

Kaivosta voi tulla hajua
•	 Mikäli	vesilukko	ei	ole	kunnolla	paikallaan.
•	 Jos	vesilukon	tiiviste	on	vioittunut.
•	 Jos	kaivo	on	likainen.

Kaivon kannen puhdistus
•	 Puhdista	kansi	kummaltakin	puolelta	ja	
	irrota	kiinni	jäänyt	materiaali	(hiukset	yms.)
•	 Puhdista	mahdollinen	pinttynyt	lika	
	ruostu	mattomasta	teräskannesta	kevyesti	
hankaamalla.
•	 Kalkkitahrat	lähtevät	parhaiten	kevyesti	
happamalla	puhdistusaineella.

Lattiakaivon	puhdistus	on	syytä	suorittaa,	
mikäli	veden	virtaus	hidastuu	tai	jos	kaivosta	
alkaa	tulla	hajua.	Suosittelemmepuhdistusta
ainakinkerranvuodessa.
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7.2
7.1

KUVA 6

KUVA 3

KUVA 7

• • PROTECTOR K
• • PROTECTOR K LITHIUM

SAVUHÄLYTINFIN

Onnittelemme sinua tämän laadukkaan ESYLUX-tuotteen oston johdosta. Jotta moitteeton toiminta olisi
taattua, lue tämä käyttöohje huolella ja säilytä se, jotta voit lukea sitä tulevaisuudessa tarvittaessa lisää.

1 • TURVAOHJEET

Tuote on tarkoitettu ainoastaan asianmukaiseen käyttöön (käyttöohjeessa kuvatulla tavalla).
Laitteeseen ei saa tehdä muutoksia, sitä ei saa muokata tai maalata, koska muutoin kaikki
oikeudet takuuseen raukeavat. Laite on tarkastettava vaurioiden varalta välittömästi
pakkauksesta purkamisen jälkeen. Jos vaurioita havaitaan, laitetta ei missään tapauksessa
saa ottaa käyttöön. Jos on oletettavissa, että laitteen vaaratonta käyttöä ei voida taata,
laite on otettava välittömästi käytöstä ja varmistettava tahattoman käytön varalta.

2 • KUVAUS

ESYLUX PROTECTOR K on valokennolla toimiva savuhälytin tulipalosavun varhaiseen ja
luotettavaan havaitsemiseen yksityisissä asuintaloissa, asunnoissa ja asumistarkoitukseen
käytettävissä tiloissa.
Savukammiossa, PROTECTOR K:n ”ytimessä”, luodaan noin 10 sekunnin välein
valonsäde. Jos kammioon tunkeutuu savua, valo heijastuu ja se osuu valokennoon. Tämä
laukaisee voimakkuudeltaan n. 85 dB:n hälytyksen, joka kuuluu pitkälle. Kun hälytys on
lauennut, ilmaisin nollautuu automaattisesti, kun savukammiossa ei ole enää hiukkasia.
Käsin ilmaisin voidaan sammuttaa poistamalla paristo.

Käyttömahdollisuuksia:
• Käyttö yksitellen
• Verkottaminen johdolla yhteensä jopa 30 PROTECTOR-ilmaisimen kanssa
• Kaksisuuntainen radioverkotus yhdessä jälkivarustuksena saatavan PROTECTOR K 

RF-lähetin-vastaanottimen kanssa (kork. 16 ilmaisinta yhdessä ryhmässä, ei Saksan 
VdS:n määräysten mukainen)

• Yhdensuuntainen radioverkotus PROTECTOR -radio-kotisavuhälytinjärjestelmässä
jälkivarustuksena saatavan PROTECTOR K -radiomoduulin ja radiokeskuksen kanssa

Jotta savuhälytin turvaisi kotitaloudet ihanteellisesti, tulisi kaikkiin huoneisiin, käytäviin,
kellari- ja varastotiloihin asentaa omat savuhälyttimet. Perusturva saavutetaan jo
käyttämällä PROTECTOR-savuilmaisimia kaikissa makuutiloissa, lastenhuoneissa ja
kaikkien kerrosten käytävillä (kuva 1 +  2).

Yksittäiskäytössä tai johdoilla verkotettuna voidaan PROTECTOR K -kytkentäreleen avulla
kytkeä ulkoisia laitteita, kuten esim. sireenejä, vilkkuvaloja, äänitorvia.

3 • ASENNUS/LIITÄNTÄ

• Asenna ensin jalusta kattoon mahdollisimman keskelle huonetta (kuva 3). 
Useampien ilmaisimien verkottamiseen johdon avulla suosittelemme lisäksi PROTECTOR
K AP-pistorasiaa (lisävaruste) tai UP-pistorasiaa.

• Suojaa laitteita porauspölyltä.
• Voit liittää yhteensä jopa 30 savuhälytintä toisiinsa johdoilla. Irrota tätä varten liitin

hälyttimestä ja työnnä paljastetut johtimet liitännässä + ja – olevaan liittimeen (kuva 4).
Irrota johtimet liittimestä painamalla oranssia painiketta ja vedä sitten johtimet ulos
(kuva 5).

• Varmista oikea liitäntä (napaisuus), muuten hälytyksen sattuessa ei hälytystä anneta
eteenpäin kaikille verkkoon kuuluville savuhälyttimille (kuva 6).

HUOMAUTUS:
Johdolla verkotettaessa ei yksittäisten hälyttimien 9 V:n releliitäntää saa liittää
toisiinsa, vaan ainoastaan liitäntä + ja – (kuva 6)!

• Johdon kokonaispituus ei saa ylittää 300 metriä. Käytä tyypin J-Y(St)Y2x2x0,6 tai 
AWG 23 johtoja

• Liitä paristo ja aseta se laitteeseen (kuva 7.1).
Jos paristoa ei ole liitetty oikein, punainen LED vilkkuu n. 45 sekunnin välein (kuva 8.1).
Savuhälyttimessä on asennuksen esto (kuva 7.2), joka estää ilmaisimen asennuksen ilman
paristoja.

• Työnnä liitin takaisin ilmaisimeen (kuva 4).
• Aseta ilmaisin jalustalle ja kierrä sitä, kunnes se lukittuu paikoilleen (kuva 8.2).

Suorita laitteen toimintatesti (katso 5, Testaus/huolto).
• Jos käytetään PROTECTOR K -kytkentärelettä, PROTECTOR K -savuhälytin on

asennettava rappauksen alla olevaan rasiaan. PROTECTOR K -kytkentärele sijoitetaan
rappauksen alla olevaan rasiaan ja johdotetaan käyttämällä sopivia monisäiekaapelien
päätteitä (0,2 - 0,25 mm2/AWG 24). (mahdollisia rappauksen alle sijoitettavia rasioita:
Kaiser esim. tyyppi 1055-04, 1055-62, 9264-21, 9066-01, 9064-01, 9063-01, 
9061-00).

• Teknisten ongelmien ilmetessä ota yhteyttä valmistajaan tai maassasi toimivaan
jakelijaan.

SAVUHÄLYTINFIN

KUVA 1 KUVA 2

KUVA 4 KUVA 5

6 m

> 30°

30 - 50 cm

8.2

8.1

KUVA 8



Johdotus/johdinten varaus (kuva 6)

HUOMAUTUS:
• Asenna ilmaisin keskelle huonetta kattoon.
• Älä asenna kylpyhuoneisiin (korkea ilmankosteus), autotalleihin (pakokaasut),

voimakkaalle vedolle alttiisiin ympäristöihin ja ullakon teräviin kulmiin (kuva 2).
• Katon kaltevuuden ollessa < 45° ilmaisin voidaan asentaa katon kaltevaan

osaan.
• Pidä 50 cm:n etäisyys seiniin, kattopalkkeihin (välipohjapalkkeihin) ja

valaisimiin
• Yli 80 m2:n tiloihin ja yli 10 metriä pitkiin käytäviin tarvitaan useampi ilmaisin
• Pidä 4 m:n etäisyys takkoihin ja helloihin jne.
• Keskeinen virransyöttö tai vieras virtalähde ei ole sallittua. Jokaisen ilmaisimen

on saatava virtaa omasta paristosta, joka on asennettu sille tarkoitettuun
paristokoteloon.

4 • TOIMINTOTAULUKKO

5 • TESTI/HUOLTO

LED-testipainikkeella (kuva 8.1) tarkistetaan ilmaisin täysin: Pariston toimintatarkastus,
elektroninen savukammiotesti ja mittauselektroniikan tarkastus. Testi tulee tehdä vähintään
1x vuodessa sekä jokaisen paristonvaihdon jälkeen. Paina testipainiketta niin kauan (jopa
20 s), kunnes kuuluu kova ja sykkivä hälytysääni (n. 85 dB). Testihälytys loppuu
automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua testipainikkeen vapauttamisesta. Laite
pyyhitään kuivalla liinalla ja imuroidaan ulkoa tarvittaessa, noin kahdesti vuodessa.
Ilmaisin suorittaa automaattisen itsetestauksen. Tällöin tarkastetaan sekä
mittauselektroniikka että pariston jännite ja sisäresistanssi n. 45 s välein. Tämä tarkastus
ilmaistaan punaisen LEDin lyhyellä vilkkumisella (kuva 8.1). Jos 9 V:n pariston käyttöjännite
laskee alle tietyn arvon, ilmaisin ilmoittaa piippauksella (n. 45 s välein), n. 30 päivää
aikaisemmin, että paristo tulisi vaihtaa (katso 3. Asennus/Liitäntä). Pariston käyttöikä
riippuu muun muassa huomattavasti paikallisista olosuhteista, kuten esimerkiksi
lämpötilasta, lämpötilanvaihteluista, ilmankosteudesta ja testihälytysten/hälytysten
määrästä. Alkali: n. 2 - 3 vuotta; Lithium jopa n. 10 vuotta. Uudelleen ladattavien
paristojen käyttö ei ole sallittua. Suorita toimintatesti jokaisen paristonvaihdon jälkeen.
Virhetoiminnon sattuessa punainen LED vilkkuu jopa n. 45 s välein vuorotellen
piippausäänen kanssa. Tässä tapauksessa ilmaisin on vaihdettava uuteen. Kun hälytys on
lauennut, ilmaisin nollautuu automaattisesti, kun savukammiossa ei ole enää hiukkasia.
Käsin ilmaisin voidaan sammuttaa poistamalla paristo.

HUOMAUTUS:
• Jätä paristo alan liikkeeseen tai keräyspisteeseen, josta se toimitetaan

kierrätykseen.
• Verkotuksessa: Ilmaisimen pariston vaihtosignaalia ei välitetä verkon kautta

muille verkotetuille ilmaisimille, se näytetään ainoastaan kyseisessä laitteessa.
• Verkotuksessa: Kun ilmaisin tarkastetaan LED-testipainikkeen testitoiminnolla 

(kuva 8.1), ohjataan automaattisesti myös kaikkia verkotettuja ilmaisimia, eli
aivan kuten hälytystilanteessa kuuluu sykkivä hälytysääni (aikarajoitettu) ja
testatussa ilmaisimessa vilkkuu hälytysäänen kanssa samanaikaisesti punainen
LED (kuva 8.1). Muissa verkotetuissa ilmaisimissa kuuluu vain sykkivä hälytysääni
ilman LED-näyttöä.

• Liian suuri pölyn, vesihöyryn tai muiden savukammiossa olevien vierasesineiden
aiheuttama kuormitus voi johtaa vikahälytyksiin.

6 • TARVIKKEET

ESYLUX PROTECTOR K AP-pistorasia
ESYLUX PROTECTOR K RF-lähetin-vastaanotin
ESYLUX PROTECTOR K -radiomoduuli
ESYLUX PROTECTOR K -kytkentärele

7 • OIKEA TOIMINTA PALON SATTUESSA

Pysy rauhallisena!
Hälytä palokunta.

Seuraavat tiedot ovat palokunnalle tärkeitä:

• Mikä sinun nimesi on? (nimi, puhelinnumero)
• Missä palaa? (osoite)
• Mitä on tapahtunut? (laajuus)
• Miten paljon loukkaantuneita on?
• Odota keskustelukumppanisi lisäkysymyksiä.

Varoita muita talossa asuvia.
Auta vanhempia, sairaita tai vammaisia henkilöitä.
Sulje kaikki ikkunat ja ovet.
Älä käytä hissiä.

Jos et ole varma siitä, onko kyse todellisesta hälytyksestä vai vikahälytyksestä, käyttäydy
niin kuin todellakin palaisi.

Rele
Johtimen väri

sininen

oranssi

punainen

Toiminto

yhteinen miinus

verkotus, aktivoi releen

Releliitäntä (jatkuva plus)

Ilmaisinliitäntä

–

+

9 V

Selitys

Ilmaisimen yksittäinen laukeaminen
savuhälytyksessä

Laukaisu verkotetulta ilmaisimelta.
Laukaiseva ilmaisin voidaan tunnistaa

yhdessä hälytysäänen kanssa
vilkkuvasta

LEDistä.
Ilmoittaa, että on aika vaihtaa paristo

Käyttövalmius

Ilmoittaa virhetoiminnosta.
Vaihda ilmaisin.

Punainen LED

Vilkkuu yhdessä hälytysäänen kanssa

Ei LED-näyttöä

Vilkkuu samanaikaisesti

Vilkkuu n. 45 s välein

Vilkkuu vuorotellen piippauksen
kanssa

Hälytysääni/Pietso

Sykkivä hälytysääni

Sykkivä hälytysääni

Lyhyt piippaus n. 45 sekunnin välein

Ei ääntä

Lyhyt piippaus
> n. 45 d välein

ESYLUX GmbH
Postfach 1834, 22908 Ahrensburg/Germany

Internet: www.esylux.com
E-Mail: info@esylux.com 
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0786-CPD-20470 Fotoelektronischer Rauchmelder Typ K12
Fotoelektronischer Rauchmelder Typ K13

2008 DIN EN 14604:2005

BATTERY OPERATION

SUOSITELLUT PARISTOT

VDS-TUNNUSTUSNRO

TARKISTETTU

TARKASTUSMERKKI

ILMANKOSTEUS

SIGNAALIN ÄÄNENVOIMAKKUUS

TEKNISET TIEDOT

9 Volt

G208089

Energizer 6LR61, Power Line 6LR61, 
Duracell MN1604, Ultralife U9VL

DIN EN 14604

TÜV, VdS

10 % - 95 %

ca. 85 dB/3 m

Oikeus teknisiin ja optisiin muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään.



Näin lajittelet yleisimmät kodin jätteet oikein. Seuraa opasteita ja tunnuksia.  
Lajittelu- ja hyötykäyttömahdollisuudet vaihtelevat paikkakunnittain.

JOKA KODIN LAJITTELUOHJEET

Lajiteltu biojäte kompostoi-
daan joko kiinteistön omassa 
kompostorissa tai kerätään 
käsiteltäväksi käsittely-
laitokseen. Kompostimultaa 
hyödynnetään esimerkiksi viher-
rakentamisessa.

Paperitehtaalla keräyspa-
perista poistetaan painoväri 
pesemällä eli siistaamalla ja 
pestystä massasta valmiste-
taan paperin raaka-ainetta.

Energiajakeesta (energiajät-
teestä) valmistetaan rinnak-
kaispolttolaitoksiin kierrätys-
polttoainetta, jolla korvataan 
fossiilisia polttoaineita. Tällöin 
hiili dioksidipäästöt vähenevät 
50–90 %. Lajitteluohjeet vaih-
televat hieman paikkakunnasta 
ja vastaanottavasta laitok-
sesta riippuen.

Keräyslasista valmistetaan 
mm. lasivillaa ja lasipakkauksia.

LASI-
PAKKAUKSET

KYLLÄ
• tyhjät lasipullot
• tyhjät lasipurkit

EI
• kristalli
• posliini ja keramiikka
• ikkunalasi
• autojen tuulilasit
• hehkulamput
• pullojen korkit ja purkkien kannet
• lämpölasi (uunivuoat ja kahvi-

pannut)
• sairaalalasi (ampullit 

ja injektiopullot)
• peililasi

KARTONKI-
PAKKAUKSET

Pienmetallia käytetään uuden 
metallin valmistukseen. 
Metallipakkauksia kierrätet-
täessä energiansäästö on 
jopa 75–95 % neitseellisen 
raaka-aineen käyttöön ver-
rattuna.

Keräyskartongista valmiste-
taan esimerkiksi hylsykarton-
kia. Osa keräyskartongista 
voidaan lajitella myös energiaja-
keen joukkoon.

Kun jätteestä on lajiteltu eril-
leen hyötyjätteet ja vaaralliset 
jätteet, jää jäljelle sekajäte 
(kaatopaikkajäte). Sekajäte 
viedään kaatopaikalle tai käsit-
telylaitokseen.

Kodin yleisimpiä vaarallisia jätteitä ovat muun muassa sähkö- ja elektroniikkaromu, energiansäästölamput, loisteputket ja 
paristot. Muistathan toimittaa nämä ja muut vaaralliset jätteet asianmukaiseen keräykseen.

EL- OCH ELEKTRONISKT 
AVFALL
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1 HOAS QUIDE

2 HOAS QUIDE

3
SURFACE MATERIAL, FURNITURE, 
EQUIPMENT

4 WATER, SEWAGE, HEAT AND 
VENTILATION

5 LVI-LAITTEIDEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

6
ELECTRICITY, ANTENNA AND 

    TELECOMMUNICATIONS

7 SORTING INSTRUCTIONS FOR HOUSEHOLDS 2017
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Franken keittiön pesupöydän 
puhdistus

Puhdas keittiö on ihana keittiö. Sen vuoksi olemme 
suunnitelleet tuotteemme ja järjestelmämme helposti 
huollettaviksi. Näin voit käyttää keittiötäsi mukavasti ja 
luottavaisesti joka kerta. Lue, miten voit pitää Franke-
tuotteesi toimivina ja hyvännäköisinä parhaalla tavalla. 

Peruspuhdistus on ihanan yksinkertaista

Lisää Franke-tuotteiden käyttöikää ja estä lian ja kalkin kerääntyminen 

pyyhkimällä allas ja pesupöytä kostealla liinalla ja pesuainevedellä. Tämä helppo 

vinkki pitää tuotteesi hyvännäköisinä. Lue alta lisää hyviä puhdistusvinkkejä.

Ruostumattoman teräksen puhdistus ja hoito
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Päivittäiset vinkit

RST-pesupöytämme on valmistettu korkealaatuisesta kromi-nikkeliteräksestä. 

Tämä korkealaatuinen materiaali tekee pesupöydistämme silmää hiveleviä, likaa 

hylkiviä ja ruosteen- ja korroosionkestäviä. Inox Cream on suunniteltu varta 

vasten tämän erikoismateriaalin hoitoa ja huoltoa varten. Helppokäyttöinen 

kiillotusaine suojaa pintaa tai palauttaa pesupöydän kiillon. Tipauta pieni määrä 

tuotetta kosteaan liinaan, hankaa kevyesti pintaan ja anna vaikuttaa. Huuhtele 

lopuksi vedellä ja kiillota kuivalla liinalla.

Naarmut

Ruostumattoman teräspinnan naarmut eivät aina ole haitaksi, elleivät ne ole 

kovin syviä ja pahoja. Itse asiassa naarmut voivat ajan kuluessa antaa tuotteelle 

miellyttävän mattapinnan. Jos pinnassa on kuitenkin syvä naarmu, jonka haluat 

poistaa, toimi seuraavasti: käytä 3M Scotch-Brite -lappua ja valkoista Inox Cream 

-kiillotusainettamme. Levitä kiillotusainetta riittävästi siten, että naarmu peittyy ja 

pyyhi alue sen jälkeen lapulla pinnan syiden suuntaisesti. Kun naarmu näyttää 

pyyhkiytyneen pois, huuhtele ylimääräinen kiillotusaine pois ja puhdista pinta 

kuivalla liinalla. 

Pinttyneet tahrat ja ruoste

Ruostumattomassa teräksessä näkyvän ruosteen aiheuttavat ulkoisista lähteistä 

peräisin olevat rautahiukkaset. Jos haluat poistaa mahdollisia ruostetahroja 

tuotteistasi, suosittelemme käyttämään oksaalihappoa sisältävää 

puhdistusainetta (esim. Bar Keeper’s Friend®). Käytä aina mietoja, 

hankaamattomia puhdistusaineita poistaessasi pinttyneitä tahroja 

ruostumattomasta teräksestä ja huuhtele puhdistusaine lopuksi aina pois 

huolellisesti. Ai niin, ja vielä yksi vinkki ruostumattoman teräksen puhdistukseen: 

ÄLÄ KÄYTÄ KOSKAAN TERÄSVILLAA. Me ja RST-tuotteemme kiitämme sinua jo 

etukäteen.
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Vältä näitä

Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen ritilöiden puhdistus

Graniitin puhdistus ja hoito

Hypokloriittia sisältävät valkaisuaineet�

Hopean puhdistusaineet�

Pinnoille pitkäksi ajaksi jäänyt sitruunamehu, suola, viinietikka, sinappi, 

pikkelssi tai majoneesi. Nämä tuotteet voivat aiheuttaa ruostumista ja 

syöpymistä

�

Voimakkaat hapot kuten valokuvien kehitysnesteet tai hammasproteesien 

puhdistusaine. Jos tällaista ainetta pääsee kosketukseen pesupöydän 

kanssa, se on pestävä pois välittömästi puhtaalla vedellä

�

Teräsvillan käyttö�

Puhdista miedolla pesuaineella ja huuhtele jokaisen käytön jälkeen�

Ritilän voi aika ajoin pestä astianpesukoneen yläkorissa�

Vinyylipinnoite voi sulaa, jos se koskettaa hyvin kuumia keittiövälineitä, 

kattiloita tai pannuja

�

Älä käytä hankauslappuja, hankaavia puhdistusaineita, voimakkaita 

pesuaineita, vinyyliliuottimia tai aineita, jotka sisältävät hiilivetyjä tai 

ketoneja

�

Pitkään jatkuva kosketus marjojen, teen, kahvinporojen, spagettikastikkeen 

tms. kanssa voi jättää tahroja pinnoitteeseen

�

LUE LISÄÄ FRANKEN RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ VALMISTETUISTA 
PESUPÖYDISTÄ 

� �
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 +358 15 34 111 

Maanantai – perjantai

8:00–16:00

Soita asiakaspalvelunumeroomme:

Tutustu upeisiin Franke-tuotteisiin

 Argos AGX 210/610 Slimtop allas 
Argos 

 Argos AGX 211-86/611-86 Slimtop allas 
Argos 

SIIRRY ASIAKASPALVELUUN  
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Ellett laminaattilattian hoito-ohje 

 
Normaalioloissa lattian puhdistamiseen riittää imurointi ja pyyhkiminen 
kuivalla mikrokuitumopilla. Laminaattilattian pintaa ei saa vahata, sitä ei voi 
hioa eikä sitä kuulu lakata. 
 
Jos lattiaa puhdistetaan vedellä, on sitä käytettävä varoen ja vähän. Lattiaa 
voi pyyhkiä nihkeän kostealla, ei märällä, liinalla. Pesuveden ja 
siivousvälineiden tulee olla puhtaita ettei likaa siirretä paikasta toiseen. 
 
Laminaattilattioiden valmistajat ja maahantuojat eivät suosittele polymeerejä 
ja saippuaa sisältävien puhdistus- ja hoitoaineiden käyttöä.  
Mieto yleispuhdistusaine on turvallisempi vaihtoehto. Puhdistusainetta ei saa 
yliannostella, vaan sitä tulee annostella ohjeen mukaisesti.  
Jos pesuaine on ollut liian vahvaa, jää lattiaan kuivumisen jälkeen ohut kalvo 
ja pyyhkimisen jäljet näkyvät. 
 
Nestemäiset tahrat on poistettava nopeasti ennen niiden kuivumista ja 
mieluiten nihkeällä liinalla ja tarvittaessa miedolla yleispuhdistusaineella. Jos 
tahrat eivät muuten irtoa, voidaan puhdistukseen käyttää varovaisesti 
talousspriitä, puhdistettua bensiiniä tai asetonia. 
 
Suosittelemme sisäänkäyntien kohdalle kynnysmattoa, joka estää 
suuremman lian ja kosteuden pääsyn huoneeseen. Painavia huonekaluja 
siirrettäessä ne kannattaa nostaa, ettei lattian pintaan jää naarmuja.  
 
Tuolien ja pöytien jalkoihin on saatavana erilaisia huopapaloja ja 
konttorituolien pyörien alle suosittelemme erillistä suoja-alustaa. 
 
 
 
Lisätietoja: Romanoff  Lattiat Oy 
  Kisällintie 3b 
  01730 Vantaa 
  myynti@romanoff.fi 

mailto:myynti@romanoff.fi
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GB Thank you for selecting an Oras product. This installation and maintenance guide will introduce you to   
 the installation, functions, and use of the faucet. Please read the guide carefully before installation, and   
 keep it on hand for any potential future maintenance. If an operating malfunction or fault appears in your 
 faucet, a plumbing professional is your best source of assistance. Information on cleaning the faucet,   
 conditions of use, and warranty terms is available in the brochure that came with your product: ”Important   
 notes on Oras products”.

CZ Děkujeme za výběr produktu Oras. Tento návod pro instalaci a údržbu Vás provede montáží, funkcí a   
 použitím vodovodní baterie. Prosíme čtětě návod pozorně ještě před montáží samotné baterie a uschovejte 
 pro případ možné další údržby. V případě výskytu jakýchkoli problémů s Vaší baterií je profesionální   
 instalatér nejlepší možnou volbou pro asistenci při řešení těchto problémů. Informace jak čistit, používat   
 vodovodní baterii a záruční podmínky jsou  uvedeny v brožuře „Imortant notes on Oras products”, která Vám  
 je dodána zároveň s výrobkem Oras. 

DE Vielen Dank, dass Sie sich für ein Oras Produkt entschieden haben. Dieses Wartungs- und    
 Installationshandbuch gibt Ihnen Informationen über die Installation, Funktion und Handhabung der   
 Armatur. Bitte lesen Sie sich vor der Installation der Armatur diese Anleitung genau durch und verwahren  
 Sie diese für evtl. zukünftige Wartungen auf. Bei einer Fehlfunktion der Armatur ist Ihr Fachhandwerker der
 beste Ansprechpartner. Informationen zur Reinigung, Handhabung sowie Garantie können Sie dem   
 Prospekt „Important notes on Oras products“ (Wichtige Informationen über Oras Produkte) entnehmen, der  
 Ihrer Armatur beiliegt.

DK Tak fordi du valgte et Oras produkt. Denne installations- og vedligeholdelses guide vil guide dig gennem
 installationen, funktionerne og brugen af armaturet. Læs venligst denne guide igennem inden   
 installationen og gem den til senere brug. Hvis der mod forventning skulle opstå problemer med armaturet,  
 er den bedste løsning at kontakte en autoriseret VVS installatør. Information om rengøring og brug af   
 armaturet samt garantivilkår findes i brochuren der fulgte med dit armatur: ”Important notes on Oras   
 products”.

EE Täname, et valisite Orase toote. Käesolev paigaldus- ja hooldusjuhend tutvustab Teile segisti paigaldamist,  
 tööpõhimõtteid ning kasutamist. Palume Teil enne segisti paigaldamist käesoleva juhendiga hoolikalt   
 tutvuda ning säilitada see võimalike tulevaste hoolduste tarbeks. Häirete korral segisti töös soovitame Teil  
 pöörduda ala asjatundja poole. Info segisti puhastamise, kasutamise ja garantiitingimuste kohta leiate   
 segistiga kaasasolevast brošüürist ”Important notes on Oras products”.

ES Gracias por seleccionar un producto de Oras. Esta guía de instalación y de mantenimiento le dará a conocer 
 la instalación, las funciones y el uso de la grifería. Por favor, lea la guía cuidadosamente antes de la   
 instalación, y téngala a mano para cualquier mantenimiento que tuviera que realizar en un futuro potencial.  
 Si un mal funcionamiento o defecto de funcionamiento apareciera en su grifo, un profesional instalador es  
 su mejor fuente de asistencia. Información sobre la limpieza del grifo, las condiciones de uso y condiciones  
 de la garantía está disponible en el folleto que acompaña al producto: “Notas importantes sobre los   
 productos Oras”.

FI Kiitos, että valitsitte Oras tuotteen. Tämä asennus- ja huolto-ohje tutustuttaa teidät hanan asennukseen,   
 toimintaan ja käyttöön. Lukekaa ohje huolellisesti ennen asennusta. Säästäkää ohje mahdollisia myöhempiä  
 huoltotoimenpiteitä varten. Mikäli hanassanne ilmenee jokin toimintahäiriö tai vika, LVI-asiantuntija pystyy  
 antamaan parhaan mahdollisen avun. Hanan puhdistuksesta, käyttöolosuhteista ja takuuehdoista voit lukea  
 tuotteen mukana tulleesta ”Important notes on Oras products” -vihkosesta.

FR Merci d’avoir choisi un produit Oras. Veuillez lire attentivement cette notice, afin de vous familiariser avec  
 l’utilisation et les fonctions de l’appareil. Conservez ce document, afin, le cas échéant, de pouvoir à nouveau  
 le consulter.En cas de problème, votre plombier est votre meilleur atout. Vous trouverez dans la brochure  
 des informations pour le nettoyage du produit, les garanties, sous la rubrique « notice importante sur les  
 produits Oras ».
 
IT Grazie per aver scelto un prodotto Oras. Il manuale di installazione e manutenzione vi introdurrà   
 all’installazione, alle funzioni,ed all’uso del rubinetto. Si prega di leggere attentamente il manuale prima   
 dell’installazione, e tenerlo a portata di mano per qualsiasi intervento di manutenzione futura. Se si   
 manifesta un malfunzionamento di esercizio o difetto sul vostro rubinetto, un idraulico professionista è la  
 migliore fonte di assistenza. Informazioni sulla pulizia del rubinetto, le condizioni d’uso e condizioni di   
 garanzia sono disponibili nella brochure in dotazione con il prodotto: “Note importanti per i prodotti Oras”.
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Cleaning the faucet

CZ Čištění baterie
DE Reinigung der Armatur
DK Rengøring af armaturet
EE Puhastamine
ES Limpieza de la grifería
FI Puhdistus

FR Nettoyage du robinet
IT Pulizia della rubinetteria
LT Maišytuvo valymas
LV Krāna tīrīšana
NL Reinigen van de kraan
NO Rengjøring av kranen

PL Czyszczenie baterii
RO Curăţire
RU Чистка смесителя
SE Rengöring av blandarna
SK Čistenie vodovodnej batérie
UA Чищення змішувача

Cleaning/changing the aerator

CZ Čištění/Výměna perlátoru
DE Reinigung/Wechseln des Luftsprudlers
DK Rensning/Udskiftning af perlator
EE Õhusti puhastamine/vahetamine
ES Limpieza/Cambiar el aireador
FI Poresuuttimen puhdistaminen/vaihtaminen
FR Nettoyage/Changement de l’aérateur
IT Pulizia/Sostituzione dell’aereatore
LT Aeratoriaus valymas ir pakeitimas

LV Aeratora tīrīšana/maiņa
NL Reinigen/veranderen van de perlator
NO Rensing/Bytting av strålesamler
PL Czyszczenie/Wymiana perlatora
RO Curăţirea/Înlocuirea aeratorului
RU Очистка и замена аэратора
SE Rengöring/Byte av strålsamlare
SK Čistenie/Výmena perlátora
UA Чищення та заміна аератора



94
30

56
/0

8/
18

ORAS GROUP
Isometsäntie 2, P.O. Box 40
FI-26101 Rauma
Tel. +358 2 83 161 
Fax +358 2 831 6300
Info.Finland@oras.com
www.oras.com

Det Norske Veritas Certification 
OY/AB certifies that the Quality 
Management System of Oras Oy 
in Rauma Finland, conforms to 
the ISO 9001, the Environmental 
Management System to the  
ISO 14001 standard and the 
Occupational Health and Safety 
System to the OHSAS 18001 
standard. The certificates are valid 
for development, manufacture, 
marketing, sales and after sales 
services of faucets, accessories 
and valves.

The TÜV CERT Certification Body 
of TÜV NORD Zertifizierungs- und 
Umweltgutachter Gesellschaft 
mbH certifies that the Quality 
Management System of Oras 
Olesno Sp. z o.o. in Olesno Poland, 
conforms to the ISO 9001, the 
Environmental Management System 
to the ISO 14001 standard and 
the Occupational Health and Safety 
System to the OHSAS 18001 
standard. The certificates are 
valid for manufacture, storage, 
marketing, sales and after sales 
services of faucets, valves and 
accessories. 

Oras is a significant developer, 
manufacturer and marketer 
of sanitary fittings. Since its 
founding in 1945 the company 
has introduced high-quality design 
products featuring user-friendly 
technical solutions that contribute 
to savings of water and energy. 
As early as in the in the 1990s, 
Oras introduced the first touchless 
electronic faucets in the market.

Oras is owned by Oras Invest, a 
family company. In September 2013 
Oras acquired Hansa Metallwerke 
AG, a German faucet manufacturer, 
with its subsidiaries, and together 
the companies form the new Oras 
Group. The head office of the 
Group is located in Rauma, Finland, 
and the company’s factories are 
located in Rauma, Burglengenfeld 
(Germany), Kralovice (Czech 
Republic) and Olesno (Poland).  
The Group employs about 
1 400 people.

www.oras.com
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