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ZVEDNĚTE MŘÍŽE Z ODPADU
Mříže jsou volně usazeny v rámu a lze je 
zvednout pomocí prstu, malého nástroje 
nebo hákem unidrain® (příslušenství).

MONTÁŽ SIFONU
Po čištění sestavte horní a dolní kompo-
nenty.  Sifon je správně sestaven, pokud obě 
komponenty „zacvaknou“ na místo.

Jestliže nebyl sifon správě smontován, 
výsledkem může být nepříjemný odér z 
odpadu nebo bránění vodě volně protékající 
tímto systémem.
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ODSTRANĚNÍ SIFONU
Sifon lze zvednout za pomocí prstů. Vytáh-
něte pojistku - sifon může být přilepený díky 
nečistotám, sutinám, atd. 
 
V takovém případě tlačte prstem nebo 
jiným předmětem do jednoho konce sifonu 
a vytáhněte pojistku na horní straně sifonu. 
Sifon lze potom vyjmout a vyčistit. 

 ZNOVUZAVEDENÍSIFONU A MŘÍŽE
Po odmontování sifonu může být vložen do 
odtokové komory. Zatlačte sifon zpět do 
podlahové vpusti, aby se zajistilo, že je v 
jedné rovině s odtokovým okrajem.
Před výměnou sifonu je to vhodné namazat 
gumové těsnění trochou mycího prostředku 
/ mýdla, takže se příště snadněji vloží a 
vyjme, až ho budete chtít vyčistit. Položte 
mřížku zpět na místo v rámečku.
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JAK ČASTO JE NUTNÉ ČISTIT SIFON?
Sifon v rohovém odpadu by měl být čištěn 
pravidelně, protože kousky mýdla atd.se 
mohou zachycovat kolem sifonu. unidra-
in® doporučuje čištění sifonu průměrně 
každých 6-8 týdnů. Frekvence záleží na 
tom, jak často se používá sprcha a množství 
vlasů, které se dostane do sifonu.

ČIŠTĚNÍ SIFONU
Rozeberte horní a dolní komponenty sifonu. 
Propláchněte obě součástky pod teplou 
tekoucí vodou.

Lze používat neabrazivní mýdlo, činidla k 
odstraňování vodního kamene a nylonovou 
drátěnku, pokud jsou vhodné pro použití v 
domácnosti.

NÁVOD PRO ČIŠTĚNÍ PRO CLASSICLINE
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Vpusti podlahy unidrain® je nutné čistit pravidelně. Správná péče zajistí, že váš 
unidrain® systém bude fungovat nejlépe v dlouhodobém horizontu a udrží si 
svůj vzhled. unidrain® podlahové vpusti jsou k dispozici ve dvou designových 
řadách: ClassicLine a HighLine. Odtok Unidrain sestává ze dvou dílů vyrobe-
ných ze vstřikovaného plastu (polypropylen) nebo z kartáčované nerezové oceli 
(AISI 304).  

ČIŠTĚNÍ MŘÍŽKY, ODTOKOVÉHO ŽLÁBKU A SÍTKA  
Nerezová ocel je velmi odolná, je-li čištěna v pravidelných intervalech. Povrch 
je pokryt tenkou ochrannou vrstvu oxidu chrómu. Pokud dojde k poškození 
této ochranné vrstvy, může se objevit koroze, a to vlivem například nečistot 
přítomných v samotné oceli. Silné kyseliny nebo chemikálie jako jód, chlór, 
fluor či brom mohou také způsobit korozi nerezové oceli tím, že brání procesu 
kyslíkové reakce a tak zamezují vytvoření ochranné vrstvy. 

Zvedněte rošt a vyjměte sítko z odtokového žlabu. Vyčistěte všechny tři části 
měkkým hadrem nebo kartáčem s měkkými štětinami namočeným do vlažné 
vody s jemným, neabrazivním saponátem.  Nepoužívejte ocelovou drátěnku. 
Jemně naleštěte rošt a žlab ve směru kartáčovaného povrchu.  K odstranění 
vápenných usazenin z roštu můžete použít běžné přípravky k odstranění vod-
ního kamene určené pro domácnosti: Vždy se řiďte pokyny na výrobku. 

ČIŠTĚNÍ SIFONU 
Rozeberte horní a dolní komponenty sifonu. Propláchněte obě součástky pod 
teplou tekoucí vodou. Lze používat neabrazivní mýdlo, činidla k odstraňování 
vodního kamene a nylonovou drátěnku, pokud jsou vhodné pro použití v do-
mácnosti. Vždy se řiďte pokyny na výrobku.

PROBLÉMY S ODPADEM 
Jestliže byla čištěna podlahová vpusť a voda volně neprotéká systémem, nebo 
z kanalizace vychází nepříjemný zápach, znamená to, že sifon nebyl správně 
namontován. K tomu dochází, protože horní součást byla stisknuta příliš tvrdé, 
nebo proto, že sifon není ve správné poloze. Vyjměte sifon a zkontrolujte, zda 
jsou horní a dolní součást správně sestaveny, takže mezi nimi je vzdálenost 
cca na šířku prstu. Zatlačte sifon zpět do původní polohy ve spodní části 
výstupní jednotky.
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