Skötselanvisning
Vi på HärjedalsKök är stolta över att kunna leverera en produkt till er av hög kvalitet. Här nedan följer en
skötselanvisning som gör det möjligt för er att bevara materialets yta och förmåga att avvisa damm och smuts.
Läs igenom dessa instruktioner för skötsel och användning innan du använder ditt HärjedalsKök för första
gången. Förvara dessa instruktioner på ett säkert ställe och se till att de medföljer om du överlåter köket till
en annan person. HärjedalsKöks garanti gäller endast under förutsättning att skötselanvisningen följs. Vid
tveksamhet skall ni alltid vända er till HärjedalsKöks representant.
Allmänna skötselinstruktioner:
• Använd inte kaffebryggare, vattenkokare, brödrost eller liknande under väggskåp. Luckor till ugnar och
diskmaskiner får heller inte öppnas till hälften i snett läge för ventilation. Värme och fukt som strömmar ut kan
leda till att angränsande fronter skadas eller sväller upp.
• Kontrollera då och då temperaturen vid ugnsluckans sidokant. Så länge du fortfarande kan röra vid kanten
med en fingertopp är värmeutsläppet inte för högt. Om temperaturen är för hög måste du kontakta spisens
tillverkare för att kontrollera luckans tätning. Det finns speciell spislist att köpa som skyddar luckor vid spis
mot hög värme.
• Ta alltid bort smuts så fort som möjligt. Nya fläckar är mycket lättare att behandla och kan i de flesta fall även
tas bort helt.
• Använd inga mikrofiberdukar eller rengöringskuddar. Dessa innehåller ofta fina slippartiklar som kan förorsaka repor i ytan.
• Använd inga färgade trasor som t.ex. Wettex rosa/gröna/blåa då dessa kan färga framförallt de ljusa luckorna.
• Använd endast milda och vattenlösliga rengöringsmedel för hushållsbruk.
• Använd aldrig kemiska ämnen eller puts- och lösningsmedel med slipande verkan. Även skurpulver, stålull
eller en kastrullborste förstör ytan så pass mycket att det inte längre är möjligt att åtgärda skadorna.
• Torka alltid av ytorna noggrant efter att du har rengjort dem.
Särskilda skötselinstruktioner:
Laminatkollektionen kan torkas med vanligt rengöringsmedel för hushållsbruk, gärna gulsåpa som dessutom
är miljövänligt, som späds ut med lite vatten. Använd inget skurmedel. Använd en mjuk ofärgad duk. Ta sedan
bort resterna av rengöringsmedlet med rent vatten och torrtorka luckorna. Svåra fläckar som t ex rester av
lack, lim eller fettstänk kan du utan vidare ta bort med vanliga rengöringsmedel för plastytor, se instruktioner
från tillverkaren. Innan du använder rengöringsmedlet första gången rekommenderar vi att du prövar det på
en dold yta.
Högglanskollektionen är försedda med en skyddsfolie för att undvika att fronterna skadas i produktionen
och transporten. Ta inte av skyddsfolien förrän alla monteringssteg är utförda. Highglossfronterna är lätta
att rengöra men se till att putsdukar och liknande - helst ofärgade bomullsdukar (inga mikrofiberdukar!) - är
omsorgsfullt rengjorda och ursköljda innan de används. Torka med en lätt fuktad ren ofärgad trasa tillsammans
med ett milt handdiskmedel utan ammoniaktillsatser, och eftertorka med en torr, mjuk, ofärgad och ren trasa.
Det finns risk för att mikroskopiskt små slitagespår uppstår. Dessa repor syns mer eller mindre, beroende på
färg och ljusinfall. Reporna innebär inte att bruksvärdet försämras, utan handlar om en process som inte kan
undvikas och som efter längre tids användning uppstår på alla slags högglansytor, t ex fordon, glas eller andra
möbelytor. Sådana slitagespår kan inte reklameras.
Träluckor rengörs med ett milt rengöringsmedel, gärna gulsåpa som dessutom är miljövänligt, och torka
med en lätt fuktad trasa (inga mikrofiberdukar!). Använd inte skurpulver eller andra preparat som innehåller
slipmedel eller andra repande partiklar.
Belastning i lådor
Metaboxlådor kan utsättas för belastning med max 25 kg.
Legrabox upp till 768 mm breda kan utsättas för belastning med max 40 kg.
Legrabox från 769 mm breda kan utsättas för belastning med max 70 kg.
Vi önskar dig mycket glädje i ditt nya HärjedalsKök!

