Hakolan perheellä on huonekalujen
valmistamisesta yli 50 vuoden kokemus.
Jokainen sohvamme tehdään edelleen
käsityönä omalla tehtaallamme. Meille
on tärkeää olla säilyttämässä hienoa
puuseppäperinnettä Pohjanmaalla.
Hakola Huonekalu Oy

Haluamme taistella kertakäyttökulttuuria vastaan - Hakolan valmistama kotimainen huonekalu tehdään kestämään
sukupolvelta toiselle.
Kiitos kun valitsit meidät.

Niemenkyläntie 238
66320 Jurva
info@hakola.fi
p. 010 337 0099

facebook.com/
hakolahuonekalu
instagram
@hakolafi

Jari Hakola
Toimitusjohtaja

Cocktail-varjostimen
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käyttöönotto ja hoito-ohjeet

Näin otat käyttöön
uuden Cocktail-varjostimesi

Hoito- ja pesuohjeet
PERUSHUOLTO

1. Aloita varjostimen asennus metallikehän ripustuksella.
Pujota varjostimen kolme vaijeria metallikehän
tukirangassa olevien reikien läpi, siten, että vaijerien
päässä olevat pallot tulevat metallikehän alapuolelle.
Pujota tämän jälkeen vaijerit valkoisen kattokuvun
keskeltä. Kiinnitä vajerit lenkille mukana tulevalla
vaijerilukolla; laita vaijerit kulkemaan vaijerilukon toista
seinämää pitkin, tee lenkki, ja käännä vaijerit kulkemaan
vastakkaista seinämää pitkin. Kiristä lopuksi vaijerilukon
ruuvi kireälle, ettei vaijerit pääse irtoamaan lukosta
(KUVA A). Laita varjostin roikkumaan lenkistä.
2. Varmista, että katossa oleva koukkukiinnitys
on riittävän pitävä, ettei varjostin pääse missään
tilanteessa tippumaan. Älä koskaan ripusta varjostinta
roikkumaan valaisinjohdon varassa, ripustaminen
tapahtuu vaijereilla. Huomioi aina, että johto ei pääse
kiristymään varjostimen ripustuksen jälkeen.

Cocktail varjostimen perushuoltoon kuuluu pyyhkiminen
liinalla ilman pesuaineita.

Käyttämämme materiaalit
Cocktail-varjostinta on valmistettu 50 kappaleen
keräilyerä, joka on numeroitu 1-50. Jokainen varjostin
sisältää tunnistetarran,
jossa näkyy yksilöity
tuotenumero.

KUVA A

KUVA B

3. Johto pujotetaan varjostimen kehän keskeltä
ja lampun kanta työnnetään kevyesti varjostimen
kehän sisään (KUVA B). Tämän jälkeen johto viedään
kattokuvun sisälle kuvun reunasta (KUVA C). Kuvun saat
kätevästi asennettua, kun käännät sen reunat alaspäin
ja kiinnität sen koukulla kattoon. Tämän jälkeen reunat
voi kääntää vasten kattoa ja näin kupu on tiiviisti kattoa
vasten. Suosittelemme johdon sähköistämistä aina
ammattilaisen tekemänä.
4. Aloita varjostimen puikkojen asennus kun varjostin
on lopullisella paikallaan. Ensimmäisenä asennetaan
varjostimen pisimmät lilat puikot sisäkehälle. Jatka siitä
eteenpäin aina ulkokehälle saakka, kunnes olet saanut
kaikki puikot asennettua. Ulkokehällä kulkevat keltaiset
puikot ovat kaikkein lyhimpiä.

KUVA C

Cocktail-varjostimen materiaaleina ovat mänty
ja maalattu metalli. Varjostin on valmistettu käsin
leikkaamalla ja maalaamalla, joten puupuikot ovat
aina yksilöllisiä ja niissä esiintyy leikkauksesta johtuvaa
käsityön jälkeä. Puumateriaali on suomalaista.

