
Installation
Skötselanvisning

NIMO Tvättbänk

Installation
• Placera tvättbänken på avsedd plats.

• Justera ställfötterna för att få bänken plan. 
Använd sexkantnyckel.

• Montera eventuell blandare på bänkplanet.

• Märk upp på väggen var hålen för väggfäs-
ten finns och fixera bänken.

• Montera avloppssats.

• Avlägsna skyddsplasten från bänkytan.

Skötselråd
• Rostfria ytor bör torkas av efter varje användning. Använd svamp eller diskduk och vid behov lite 

diskmedel. Torka av efteråt.

• Missfärgning av den rostfria ytan kan uppstå om ämnen med järninnehåll, som stålull, spik, grus och 
smuts, får ligga kvar på den fuktiga ytan.

• Även vatten i vissa kommuner och egna brunnar kan ge upphov till rostfärgade fläckar. Fläckar som 
är rostfärgade kommer inte från det rostfria materialet utan från det främmande materialet.

• Kalkrikt vatten kan ge upphov till fläckar som är grå till färgen. Dessa fläckar avlägsnas bäst med 
kalkrengöringsmedel.

• Var försiktig med hårda, vassa föremål, syror och aggressiva ämnen. Skrapa inte med kniv och an-
vänd heller inte stålull för att få bort smuts.

• Matta partier går att få blanka med polermedel för krom, typ Autosol. Skölj och torka noggrant ef-
teråt.
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OBS!  Garantin gäller ej om tvättbänken 
inte är fastmonterad i vägg.
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ÄNDRING AV DÖRREN I HÖJDLED
Lossa skruvarna på båda monteringsplattorna i skåpstommen. Lyft eller sänk 
dörren och dra åt skruvarna igen.

ÄNDRING AV DÖRREN I DJUPLED
Lossa den inre skruven på gångjärnet. Dra dörren framåt eller bakåt och dra 
åt skruven igen. Kan göras på båda gångjärnen.

ÄNDRING AV DÖRRENS VINKEL
Skruva medsols för att få dörren närmare mitten av bänken och motsols för 
att få den närmare yttergaveln. Kan göras på båda gångjärnen.



Installation
Care instructions

NIMO Sink Unit

Installation
• Place the sink unit at its intended position.

• Adjust the adjustable feet to make the sink 
unit level. Use a hex key.

• Fit mixer tap, if any, on the sink.

• Mark on the wall where the holes for the 
wall attachments are located and fix the 
sink unit.

• Fit drain kit.

• Remove protective plastic from sink top.

Care advice
• Stainless steel surfaces should be wiped after each use. Use a sponge or dishcloth, and if necessary 

a small amount of detergent. Wipe off afterwards.

• Discolouration of the stainless steel surface may occur if items with a ferrous metal content such as 
steel wool, nail, grit and dirt are left on the damp surface.

• In some local authority areas water and private wells can also cause rustcoloured stains. Stains that 
are rustcoloured do not come from the stainless material but from the foreign material.

• Hard water can cause stains that are grey in colour. These stains are best removed with a limescale 
remover.

• Take care with hard, sharp objects,acids and aggressive substances. Do not scrape with a knife, and 
preferably also avoid using steel wool to remove dirt.

• Dull areas can be made shiny with polishing agents for chromium, such as Autosol. Rinse and wipe 
dry carefully afterwards.

NB:  The warranty is not valid if the sink 
unit is not attached to a wall.
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CHANGING THE DOOR IN HEIGHT
Slacken the screws on the two fixing plates in the cabinet carcass. Raise or 
lower the door and tighten the screws again.

CHANGING THE DOOR IN DEPTH
Slacken the inner screw on the hinge. Pull the door forward or backward 
and tighten the screw again. This can be done on both hinges.

CHANGING THE ANGLE OF THE DOOR
Screw clockwise to bring the door closer to the middle of the sink unit and 
anticlockwise to move it closer to the outer end panel. This can be done on 
both hinges.


