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Skötselinstruktioner 12

Fyll i nedanstående uppgifter och spar detta häfte. Om du i framtiden behöver kontakta 
återförsäljaren eller fabriken behöver du ha dessa uppgifter.

Köpare:

Ordernummer:   Datum vid leverans:

Modellen på köket:

Återförsäljare:

Säljarens namn:

Monteringen utfördes av:

Innehåll
Justering gångjärn 2

Justering jalusier 2

Byte av spotlight lampa 2

Demontering av sockel 3

Skötselanvisning bänkskivor 3

Justering lådbeslag 4-5

Skötselanvisning lackerade inredningar 6

Skötselanvisning laminatluckor 6

Träfakta 7

Kvalitet och garantier 7
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Justering av gångjärn, i+f serier
Du justerar luckorna enligt följande:

Upp och ner: Släpp stomdelens fäste lite och förskjut fästplattan upp 
eller ner, drag sedan åt.

In och ut: Lossa den bakre skruven på gångjärnet och drag luckan in 
eller ut, drag åt.

Diagonalt. Justera med ställskruven (längst fram) till önskat läge.

Smörja gärna lite i gångjärnsleden så att slitage undviks.

Justering av jalusier
Jalusisskåpets lameller smörjs med Helosansalva i den längsgående plastlisten.

Fjäderspänningen på jalusirullen justeras på följande sätt:

* Lossa handtaget (skruvar finns bakom handtagslisten).

* För upp jalusin förbi de vita glidbeslagen och spänn alternativt släpp på jalusi-rullen (rullgardins-
 principen).

* Drag tillbaka jalusin i spåret och skruva fast handtaget.

För att byta glödlampan i armaturen gör du på följande sätt:

* Ringen lossas genom att man vrider den ca 45º. Ta bort   
 den defekta lampan

* Montera den nya lampan (12V/10W) utan att beröra   
 den med fingrarna, vilket kan minska lampans 
 livslängd.

* Var noga med placeringen av glödlampan så att den   
 inte kommer för nära reflektorn, vilket kan innebära 
 brännskada på reflektorn.

Byte av spotlightlampa 12 V/10 W

Justering av gångjärn, h10 serie
Du justerar luckorna enligt följande:

Upp och ner: Vrid skruven medsols alternativt motsols för att justera 
höjden.

In och ut: Lossa den bakre skruven på gångjärnet och drag luckan in 
eller ut, drag åt.

Dämpkraften: Vrid spaken motsols för att minska dämpkraften och 
medsols för att öka.

Diagonalt. Justera med ställskruven (längst fram) till önskat läge.

Smörja gärna lite i gångjärnsleden så att slitage undviks.
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Demontering av Sockel
Socklarna är monterade med sockelclips. Ett litet som ej är synligt på 
ändbitar och ett med en liten krok på till frontbitarna. För demontering 
drag i kroken och frontsockeln tippar ner/ut. För att demontera ändbi-
tarna knackar du liten inifrån så att även dessa faller ner/ut.

Till i-serien med indragna socklar så sitter dessa med 2 st 
klämmor per ben. Börja i ett hörn och drag sockeln rakt ut. 

Skötselanvisning för bänkskivor.
Laminerade bänkskivor
Daglig rengöring görs med lätt fuktad trasa och handdiskmedel. Var noga vid skarvar, de är ej vattentäta. 

Envisa fläckar avlägsnas med T-röd och eftertorkas med fuktig trasa. Använd aldrig slipande rengöringsmedel eftersom de 
kan repa ytan.

Laminat tål ca 150º C torr värme. Tar du ett kärl direkt från platta/ugnen kan det vara varmare. Använd därför alltid under-
lägg för att undvika skador på laminatet. OBS! Även kärl som är fuktiga undertill kan skada skivorna vid lägre temperatur än 
150º.

Skador på träkantlisten lagas genom att man slipar det skadade stället och lackar eller oljar beroende på vilken ytbehand-
ling det skall vara.

Massiva bänkskivor i trä - oljade
Träskivan blir slitstarkare och bibehåller sin vackra lyster om du efterbehandlar skivorna 2-3 gånger inom den första måna-
den och därefter en gång i kvartalet eller vid behov. Läs instruktionen som levererades med skivorna som beskriver hur du 
oljar.

Skador kan slipas bort med fint sandpapper, olja sedan in skivan igen.

Rostfria bänkskivor
Rostfria bänkskivor bör torkas av efter varje användning för att fläckar ej ska uppstå. Använd svamp, trasa eller diskduk 
och vid behov lite diskmedel. Var aktsam med vassa eller hårda föremål som kan skada ytan. Även syror eller liknande kan 
skada ytan.
Missfärgning av ytan kan uppstå om ämnen med järninnehåll (grus, smuts, stålull) får ligga på den fuktiga ytan. Även vissa 
kommuners vatten kan ge upphov till missfärgningar.  Fläckar som ej försvinner vid normal avtorkning kan avlägsnas med 
rengöringsmedel typ Vim eller Tomteskur. Det går även bra med miljövänligt rengöringsmedel och polermedel typ Zielinsky 
Universal-stein (042-71074).

Kalkstens- och marmorbänkskivor
Slipade kalkstensskivor impregneras eller mättas med paraffinolja enligt rekommendation 2 gånger per år. Vissa kemikalier 
och hårda föremål kan repa ytan liksom sura ämnen och kolsyra.

Granitbänkskivor
Polerade granitskivor torkas med lätt fuktad trasa. För skötsel se instruktion på:
www.sten.se/stenhandboken/stenhandboken-skotselanvisningar
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Montering av låda
Placera lådan på den utdragna 
Dynapro skenan och stäng lådan i bottenläge.

Demontering av låda

Öppna lådan helt 
koppla bort lådan från skenan genom att 
trycka på kopplingsbeslaget ut mot lådsargen.
Lyft ur lådan

Teknisk information för Dynapro Soft-close

Sidjustering (max +/- 1,5 mm)

1. Justera rullhjulen till samma position

2. Demontera lådan

3. Montera lådan

Höjdjustering (max + 3,5 mm) Justering av frontlutning (max + 4 mm)

Justering av lådbeslag



     

4,5 (± 1,5)
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Montering av låda
Placera lådan på den utdragna 
Dynapro skenan och stäng lådan i bottenläge.

Demontering av låda

Öppna lådan helt 
koppla bort lådan från skenan 
genom att trycka på kopplings-
beslaget ut mot lådsargen.
Lyft ur lådan

Sidjustering (max +/- 1,5 mm)

Höjdjustering (max + 3,5 mm) Justering av frontlutning (max + 4 mm)

1. Justera rullhjulen till samma position

2. Demontera lådan

3. Montera lådan

Justering av front avstånd 
Dynapro Tipmatic plus 
(tryck och öppna funktion)
Aktivering av tryck och 
öppna funktion är bero-
ende av front avståndet.
(fabriksinställt på 4,5 mm)

Justering möjlig på båda 
sidor (2 klick = ca. 1 mm)

Teknisk information för Dynapro Tipmatic Plus
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Skötselanvisning för lackerade inredningar
Inredningen torkas av med en lätt fuktad trasa (vatten) ej disktrasa. Vid behov kan milt såpvatten användas. Använd aldrig 
skurpulver, diskmedel eller andra medel som innehåller slipmedel, thinner eller ammoniak. Får du en sliten yta kan den 
omlackas utav fabriken eller annan lackfirma typ Syntema-Beckers.

Skötselanvisning för laminatluckor
Luckorna är listade med massivträlist på en möbelskiva som sedan överlaminerats med högtryckslaminat på båda sidor. 
Högtryckslaminat har en vatten avstötande yta och kräver ett minimum av underhåll.

Detta tillverkningssätt och egenskaper gör det till en mycket tålig lucka.

För att rengöra en laminat lucka (och att skapa en skön och följsam yta på laminaten) tvättas ytan med 
avfettning för att sedan skyddsbehandlas med en mild såpalösning enligt nedanstående procedur.

Hos vissa mörka kulörer kan t.ex. fingeravtryck synas mer än på ljusare ytor, vilket är en egenskap som följer 
färg- kulören mer än ytan. Följer man nedanstående behandling är det mycket lättare att undvika avtrycken.

Efter steg 1 (avfettning) räcker det framöver att underhålla luckan med steg 2 (såpatvätt).

Steg 1 används därefter bara vid kraftigare rengörningar av ytan.

Följande behövs för rengörning

* Miljöavfettning (t.ex. T-grön) 

* Grön såpa (flytande typ Grumme grönsåpa)

* Disktrasa

* Polerduk  (av den typ som man polerar bilar med)

Viktigt!
För att uppnå ett bra resultat, bearbeta inte för stora ytor åt gången. Torrtorka luckan innan avfettning eller 
såpavattnet börjar torka på luckan.

Steg 1 Rengörning av laminatet

Behandlingen går att göra med handtag/knopp monterad, men vi rekommenderar att ni skruvar loss dom för ett enkelt och 
bra behandlingsresultat.

· Tvätta av luckorna med ett milt avfettningsmedel (T-grön)

 spraya avfettning direkt på luckan eller i en disktrasa, jobba sedan ut avfettningen på luckan.

 Eftertorka sedan direkt med en polerduk.

 Bearbeta inte för stora ytor på en gång .

 Syna luckan så att den är fri från avtryck och fläckar, om inte, upprepa proceduren med 
 avfettningen.

Vid svåra fläckar kan t.ex. lacknafta eller aceton andvändas. Slipande rengöringsmedel som t.ex. skurpulver eller syrabase-
rade medel får ej användas.

Steg 2 Tvätta med såpa

* Tappa upp vatten i en hink och tillsätt ca 1 kapsyl såpa per liter. 

* Tag en ren ny disktrasa som sköljs i såpvattnet, vrid ut trasan.

 Börja tvätta laminatytan, eftertorka sedan direkt med en ny ren polertrasa.

* Upprepa steg 2 en gång till 

Efter att ytan har torkats en andra gång, är den både rengjord och fri från avfettning och har tack vare 
såpan fått en skyddande yta.

Kladdiga avtryck kommer inte att synas lika väl som förut och dessutom kan dom torkas bort mycket lätt.

Oljning av trälisterna
Om trälisterna på luckan är oljade så ska en inoljning göras med jämna mellanrum (se skötselanvisningar för 
oljebehandlade kök.) Var noga med att oljan inte kommer ut på laminaten.

Skulle oljan hamna på laminaten, torka omedelbart bort den och tvätta sedan med avfettning enl. ovanstående procedur. 
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Trä mognar
Allt trä mognar efter en tid. Likadant är det med faner. Faner är en tunn skiva trä. Faner tillverkas av utvalda stockar som skärs i 
tunna skivor. Faner har man använt sedan 1700 talet. För tillverkning av fanera väljer man ut skogens finaste stockar. 

Varje stock behandlas individuellt efter sina egenskaper. Det betyder att varje stock är unik.

Träets utseende varierar beroende av flera faktorer. Även inom samma familj finns det många arter. Träets växtplats, klimat, mm. 
ger variationer i färg och struktur. Dessutom är en stock inte likadan i skiktet närmast barken som i kärnan .vilket ger variationer i 
färg och struktur. Lika naturligt är årsringssförtätningar som indikerar att en gren har förekommit i dess närhet.

Trä är ett levande material som är oöverträffat när det gäller variationer av dekorativa effekter.

Viss skillnad förekommer mellan massivt trä och faner. Man kan därför inte utlova en exakt färg och struktur på den färdiga 
produkten.

En kombination av faner och massivt trä med en kärna av möbelskiva ger en överlägsen kvalite och formstabilitet.

Kvalitet och garantier

Garanti 3 år 
Garanti 3 år avser fabrikationsfel, d.v.s. konstruktions-, material och produktionsfel.

Garantin innebär att Kvänum ersätter alternativt lagar felaktig produkt. Garantin omfattar även eventuell arbetskostnad 
för avhjälpandet av felet. Kvänum avgör vem som utför arbetet.

Förlängd garanti
Förläng garantin till 20 år

När du själv har kallat och tillsammans med din säljare eller auktoriserad Kvänum montör besiktigat köket förlängs 
garantin till 20 år. Besiktningen ska vara utförd inom tre månader efter slutförd monteringen. Detta är möjligt genom 
Kvänums mycket höga kvalité samt den besiktning som säkerställer monteringen.

Garantin gäller på levererade produkter såsom: skåpsstommar, luckor, gångjärn, lådor, skenor och dämpare, hyllor, 
ben, täckskivor, krönlister, fanerade ryggar, arbetsbord, konsoler, specerifack.

Garantin innebär att Kvänum ersätter alternativt lagar felaktig produkt exklusive montering.
Garantibesiktningsdokumentet är ett garantibevis

Garantin gäller från fakturadatum där inköpskvittot/fakturan gäller som köpbevis.

Förutsättningar 
Köparen är upplyst om att trä och sten är naturliga material med naturliga skiftningar i utseende.

Garantin gäller:
•  För privatbruk i hemmamiljö och omfattar inte förbrukningsartiklar.

•  För normalt bruk och inte vid onormal belastning på produkt, felaktig

 hantering eller för onormalt slitage.

•  Under förutsättning att monteringsanvisning och skötsel skett enligt Kvänums

 monterings- och skötselanvisningar samt att inga främmande ämnen använts som

 an skada produkten.

Övriga produkter såsom vitvaror, bänkskivor mm enligt respektive tillverkares gällande garantiutfästelser och skötselin-
struktioner.
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Kontakta oss gärna om du har några funderingar

Kvänum kök AB, Box 8, 535 21 Kvänum

Tele: 0512-79 77 00  e-mail: marknad@kvanum.com

 


