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Voorwoord

Deze instructies zijn bedoeld voor de installateur. Lees deze instructies goed door om het product, de onderdelen
en de installatie methodiek te leren kennen. De Vintage & Vogue stoominlaat moet worden geïnstalleerd door
gekwalificeerde en goed opgeleid personeel.
De Vintage & Vogue stoominlaat voldoet aan de geldende normen en voorschriften en levert geen direct gevaar
op voor de gebruiker indien de Vintage cabine is geïnstalleerd volgens de instructies van de fabrikant en in
navolging van deze handleiding wordt gebruikt. Om deze reden moeten de instructies nauwgezet worden
gevolgd.
Alle informatie en instructies in deze handleiding zijn samengesteld met inachtneming van de geldende normen
en voorschriften, de stand van de techniek en onze jarenlange ervaring en bevindingen. Nationale en lokale
voorschriften moeten worden opgevolgd.
Kijk het product na op eventuele transportschade. Na de installatie zal een vordering tot (oppervlakte)
beschadigingen niet door Cleopatra worden aanvaard.
Elk recht op garantie komt te vervallen als er aanpassingen aan het originele product, of onderdelen daarvan,
zijn gemaakt. Deze handleiding moet dicht bij het product worden gehouden voor een snelle toegang als dat
nodig is.
Belangrijke instructie of beschrijving

Let op: Algemeen gevaar

Gebruik schroeven en pluggen om de Vintage & Vogue stoominlaat aan de muur monteren. Muren die de
Vintage & Vogue stoominlaat ondersteunen moeten sterk genoeg zijn om het gewicht te kunnen dragen; anders
moeten deze worden versterkt. De meegeleverde pluggen en schroeven zijn bedoeld voor gebruik en beton of
massief stenen muren. Indien de muren zijn vervaardigd van een ander materiaal,dan beton of maffieve stenen,
gebruik dan materiaal dat geschikt is voor dat specifieke wand type. (niet bij levering inbegrepen).
Cleopatra aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door:
-

Het niet in acht nemen van de handleiding.
Onjuist gebruik.
Installatie door niet gekwalificeerd personeel.
Ongeautoriseerde wijzigingen aan het product.
Technische wijzigingen.
Het gebruik van niet originele reserve onderdelen.

Correct gebruik:
-

De Vintage & Vogue stoominlaat mag alleen binnenshuis worden gebruikt.
Gebruik op een andere wijze is niet toegestaan en is voor eigen risico van de gebruiker.
Gebruik de Vintage & Vogue stoominlaat niet wanneer deze niet perfecte staat verkeerd.
Gebruik dit product niet in een omgeving waar het wordt blootgesteld aan corrosie.
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Waarschuwingen
Zonder toestemming en zonder aanwijzingen is het gebruik van de stoomcabine voor de
volgende personen verboden:
-

Kinderen
Volwassenen met psychische, mentale en/of sensorische beperkingen
Personen die niet geïstrueerd zijn, over waar de stoomcabine voor bedoeld is.
Personen onder invloed van alcohol of drugs

Het meebrengen van elektrische apparaten in de cabine is verboden!

Waarschuwing hete oppervlakken.
De stoominlaat, maar ook de nabije omgeving hiervan zijn heel heet. Niet aanraken i.v.m.
verbrandingsgevaar. Niet direct de hete damp aanraken i.v.m. verbrandingsgevaar.

Waarschuwing voor uitglijden.
De bodem van de cabine kan glad zijn.

Voor het gebruik van de stoomcabine moeten de handleidingen zorgvuldig worden
doorgelezen!
Maximale verblijfstijd in de cabine:
Luchtvochtigheid in de cabine: max.
Maximale temperatuur in de cabine:

15 min
100%
45 - 48 ˚C
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Benodigd gereedschap
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1:
2:
3:
4:

Boor machine
Meetlint
Waterpas (min. 1m)
Potlood

5:
6:
7:
8:

Polymeerkit
Inbus sleutel
Handzaag
Boorset, 10 mm
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Leveringsoverzicht
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A:
B:
C:
D:
E:
F:

10409886 G:
Glas achterzijde logo grijs*
Schroef m5 x 20
10409884 H:
Glas voorzijde grijs**
Afstandhouder chroom
19336980
Stoombak RVS
I:
Bus glasplaat
19557230 J:
Isolatieplug
Sierschroef chroom
Rubberen o-ring
K:
Afdichtdop grijs
19503750
ABS prop
* Witte achterplaat: 10409882, Zwarte achterplaat: 10409890
** Witte voorplaat: 10409880, Zwarte voorplaat: 10409888

19200410
69940028
19200400
10592800
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Assemblage

Deze stoominlaat is specifiek bedoeld voor de Vintage of Vogue cabine.
Indien er van te voren de locatie van de stoominlaat is aangegeven, zal het gat voor de RVS stoombak reeds
voorbereid zijn in de cabine. Indien dit niet het geval is, volg dan eerst de onderstaande stappen.

Vogue cabine

Vintage cabine

1

Maak een uitsparing in de wand met de volgende afmetingen. Zorg dat
de bovenzijde van de vloertegel het 0-punt wordt.
Let op!
Zorg dat de uitsparing in het lood en recht is.

205 mm

225 mm
bovenzijde vloertegel
250 mm
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Plaats de RVS stoombak met stoompijp en isolatie in het gat.
Let op!
Niet kitten.

Richting stoomgenerator

3

Indien de RVS stoombak al geplaatst is, kunt u
de cabine al meteen afwerken zoals gewenst.

4

Teken de gaten af en boor ze voor.
300
150

275

620

10 mm
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Plaats de achterplaat op
de wand.

5

Plaats 4 wokkelpluggen in de gaten.

7

Bevestig de plaat met een ring, prop en schroef zoals afgebeeld.

Ring

ABS prop
M5 schroef
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8

Kit de bak rondom goed
af.

10 Plaats de voorplaat.
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11

Draai de afstandbussen op de ABS propjes.

Bevestig de voorplaat zoals afgebeeld.

Bus glasplaat

Sierschroef
Afdichtingsdop
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Identificatielabel van uw product

90955420

Wij behouden het recht voor en om technische veranderingen en
printing-gerelateerde kleurafwijkingen aan te passen.
01-2019
Cleopatra B.V. Oostzijde 295, 1508 EN Zaandam
T: +31-75-6478200, info@cleopatra.nl, www.cleopatra.nl
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