
 Asennuksen sisältö 
 La�alieden asennus lai�een toimituksen yhteydessä 

 Asennukseen sisältyy 

 ●  Lai�een purkaminen kuljetuspakkauksista sekä mahdollisten kuljetustukien 
 poistaminen 

 ●  Liesiasennuksissa liesi liitetään liesikaapelilla sähköverkkoon. Asennuskohdan tulee 
 olla sellainen, e�ä liesi mahtuu sille vara�uun paikkaan. 

 ●  Kalusteasennuksia ei tehdä eikä sähköpistokkeen paikkaa muuteta. 
 ●  Liesikaapelin kunto tarkistetaan ja kaapeli vaihdetaan, jos siihen on aihe�a. Asentaja 

 lasku�aa lisätarvikkeena myytävän kaapelin loppuasiakkaalta. 
 ●  Liesi tasapainotetaan 
 ●  Kaatumisen estorauta kiinnitetään seinään, mikäli se on laitekohtaisissa ohjeissa 
 ●  Sähkön kytkeytymisen tarkistus ja tarvi�avat sähköturvallisuusmi�aukset 
 ●  Kaikkien lai�eiden asennuksissa noudatetaan valmistajan toimi�amia asennusohjeita 

 ja voimassaolevia säädöksiä 
 ●  Kaikki toimite�avat lai�eet asennetaan normaaliin käy�ökuntoon, eli asentajan 

 lähde�yä asenne�u laite on asiakkaan käyte�ävissä 
 ●  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 

 ●  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) 
 ●  Allaskaapin vuotosuojaus 



 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”. 


