
 Asennuksen sisältö 
 Jääkaapin asennus lai�een toimituksen yhteydessä 

 Asennukseen sisältyy 

 ●  Lai�een purkaminen kuljetuspakkauksista sekä mahdollisten kuljetustukien 
 poistaminen 

 ●  Jääkaappi asennetaan valmiiseen paikkaan 
 ●  Kalustemuutoksia tai uudelleenasennuksia ei tehdä (kaappien tai tasojen paikkaa ei 

 muuteta). Mikäli jääkaappi ei mahdu sille vara�uun paikkaan, asennusta ei tehdä, 
 tällöin asiakkaan on hoide�ava kalusteasentaja paikalle. 

 ●  Mahdolliset vesiliitännät tulee olla valmiina ja suoraa kytke�ävissä. 
 ○  Mikäli kylmälai�eessa on vesiliitännät, niitä ei kytketä ilman turvakaukaloa. 
 ○  Turvakaukalon hankkiminen on asiakkaan vastuulla. 

 ●  Mahdolliset vesi- ja poistoletkut asennetaan siten, e�eivät ne jää kiristyksiin ja e�ei 
 hankaamisesta johtuvaa kulumista tapahdu. Mikäli vesi-/poistoletku ei yllä liitäntä 
 kohtaan, ei asennusta tehdä. Asentaja varmistaa e�ä liitännät ovat �iviit eikä 
 vesivuotoja tapahdu. 

 ●  Jääkaapin tasapainotus 
 ●  Jääkaapin asennuksessa noudatetaan valmistajan ohjeita verkkovirtaan kytkemisessä. 

 Esim. jos jääkaapin saa kytkeä verkkovirtaan 2-4 h kulu�ua asennuksesta, tulee 
 asiakkaan kytkeä se itse. 

 ●  Pakkausjä�een poisvien� 

 Asennukseen ei sisälly 

 ●  Kiinteät asennukset tai kiinnitykset 
 ●  Läpiviennit kiinteiden rakenteiden tai kalusteiden läpi 

 ○  Läpiviennit voidaan tehdä kiinteiden rakenteiden ja kalusteiden läpi, mikäli 
 näkyvyys on molemmin puolin esteetön 

 ●  Kalustemuutokset joita ovat mm.integroitavien lai�eiden kalusteasennukset 
 ●  Kalustepei�eisten mallien kalusteovikiinnitykset 
 ●  Sokkelien purku/asennus 
 ●  Kaasuasennukset 
 ●  Asennuksessa mahdollises� tarvi�avien kaapeleiden piilotusta tai koteloin�a 
 ●  Normaalista käy�ökuntoon laitosta poikkeavat lisäasennukset 
 ●  Käy�öönasentamiset (kellonaikojen ym asentamiset kodinkoneisiin) 
 ●  Asennuksen suori�amiseksi tarvi�avia pientarvikkeita, jotka eivät ole toimite�avan 

 lai�een mukan (esim jatkojohtoja, kiris�miä, �ivisimiä tai kaapeleita) 



 Asennuksen �laajan velvollisuudet ja vastuut 

 Jo�a asennus on mahdollista toteu�aa, on �laajan varmiste�ava seuraavat asiat: 

 ●  E�ä toimite�ava laite on mahdollista toimi�aa kohteeseen (esim. tuote mahtuu 
 ulko-ovesta ja huoneiston ovesta) 

 ●  E�ä laite mahtuu sille vara�uun paikkaan (esim. pesukone mahtuu sille tarkoite�uun 
 paikkaan) 

 ●  E�ä kohteessa sähkö-, vesi- ja viemäriliitännät ovat valmiina (tarvi�aessa 
 vastaano�ajan täytyy varmistaa esimerkiksi taloyh�ön huoltomieheltä) 

 ●  Varmista, e�ä mahdollisessa vesiliitännässä on valmiina toimiva sulkuhana 
 ●  La�a on suoja�ava toimituksen ajalta vahinkojen väl�ämiseksi 
 ●  Huomautukset asennukseen lii�yen on esite�ävä kuukauden kuluessa asennuksesta 

 Vanhan vastaavan kodinkoneen poisvien� kierrätykseen 

 Vanhan lai�een kierrätys, on �la�ava lisäpalveluna uuden oston yhteydessä 

 Mikäli asiakkaalle toimitetaan uusi laite, mu�a siihen ei ole oste�u lisäpalveluna 
 laiteasennusta, ja asiakas on �lannut vanhan lai�een kierrätyksen, tulee asiakkaan huoleh�a 
 e�ä vanha laite on irrote�una kytkennöistä. Muuten vanhan lai�een kierrätystä ei tehdä. 

 ●  Kierräte�ävän lai�een on oltava kuljetuskunnossa, tyhjenne�ynä sekä valmiiksi 
 irroite�una 

 ●  Kierräte�ävä laite tulee olla vastaavanlainen kuin uusi laite 
 ●  Noutopaikkaan on oltava esteetön pääsy 
 ●  Asiakkaan suoja�ava itse la�at rii�ävällä tavalla (asentajilla on työturvallisuussyistä 

 turvakengät jalassa koko toimituksen ajan) 

 (Laiteasennus-lisäpalvelun yhteydessä vanha laite irrotetaan asiakkaan puolesta ennen 
 uuden lai�een asennusta. Laite kuljetetaaan kierrätykseen) 

 Palvelun saatavuus 

 Asennuspalvelu on saatavilla koko maan laajuudella, pois lukien �etyt pos�numeroalueet. 
 Tarkista palvelun saatavuus ko�isi tuotekor�n lii�eestä “Asennuspalvelun saatavuus”. 


