
 
 

 
ACO dushirennide  hooldusjuhend 
 
Käesolev juhend on universaalne ja kirjeldab tegevusi erinevate  ACO Showerdrain  
dushirenni mudelite ja modifikatsioonide kohta. Dushirennide  konstruktsioonid on erinevad  
ning materjalidena on kasuatatud roostevaba  terast ning plastikut  ja  klaasi. 

Dushirennide  korpus  on mudelitel ACO Showerdrain C , ACO Showerdrain W, ACO 
Showerdrain E +  ja  ACO Showerdrain F  valmistatud üleni roostevabast terasest : 

Kahe mudeli puhul: ACO Showerdrain M+  ja  ACO Showerdrain S  on  renni äravool  
plastikust nii nagu ka äravoolus paiknev haisulukk ( kõik mudelid ). 

Rennide restid on erineva konstruktsiooniga ning valmistatud kas roostevabast terasest , või  
klaasist. Kasutatakse ka  r/v  terasest resti  mida täidetakse keraamilise plaadiga. 

Materjalid on vastupidavad  ja taluvad pidevaid temperatuurikõikumisi ning pesuvahendite  
toimet. 

Enne  kasutuselevõttu eemaldatakse restilt kaitsekile ning kontrollida, et renni äravoolus  , 
trapis ega  haisulukus ei ole mingeid  võõrkehi ja vee äravool on vaba.  

 

Dushirennid vajavad sarnaselt teiste äravooludega regulaarset puhastamist ning hooldust. 
 
Tavalise puhastamise vajadus sõltub pesuruumi kasutuse sagedusest. 

 Puhastada tuleb resti , haisulukku ja trappi korpust . 
Resti eemaldamisel kasutage  selleks ettenähtud  konksu.  Klaasresti puhul tasub olla selle 
eemaldamisel ja põrandale asetamisel  eriti ettevaatlik. 
Resti eemaldamisel on ligipääs haisulukule.  Haisulukku koguneb juuksekarvu  ja see võib 
takistada vee äravoolu.  

 Haisulukk tuleb eemaldada , pesta puhta sooja  vee ja pesuainega  ning asetada tagasi 
oma kohale. Jälgige, et  haisulukk istuks  täpselt ,  vastasel juhul  pääseb  
kanalisatsioonist siiski  hais vannituppa. 

 ACO Showerdrain C   haisulukk koosneb kahes osast ja seda saab lahti  võtta et  
paremini haisulukku  puhastada. 

 Roostevabast terasest resti hooldamisel on soovitatav kasutada tavalisi vannitoa 
puhastusvahendeid ning mitte söövitavaid aineid, pehmet käsna või lappi . 

Regulaarselt tuleb puhastada ka resti alumist poolt sest sinna koguneb mustus. 
Nii resti kui renni korpuse sisepinna puhastamisel vältida abrasiivseid ja teisest metallist 
puhastamise abivahendeid nagu puhastuskäsna või muud sellist. 
Kriimustused loovad sobiva pinna  mustuse kogunemiseks. 
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