KÖÖGIMÖÖBLI
HOOLDUSJUHEND

Nüüd kui olete kätte saanud oma uue
köögimööbli, siis anname Teile kaasa mõningad
soovitused kuidas näeks see välja aastaid nagu
uus. Meie köögimööbel on küll kvaliteetne ja
vastupidav, kuid vajab siiski regulaarset hoolitust
ja puhastamist.

KÕIGE SUUREMAT HOOLT
VAJAVAD TUMEDAD JA
VÄGA HELEDAD KÖÖGID!
Üldised soovitused köögimööbli kasutamisel:
-Köögimööbli puhastamiseks sobib kõige paremini puhas pehme lapp. Puhastamisel ära kasuta
liigset jõudu.
-Kõik tekkinud plekid tuleb eemaldada kohe, et need ei jõuaks kuivada ega sisse imbuda.
-Plekkide korral kasuta puhastamiseks niisket pehmet lappi ning vajadusel näiteks pihustatavat
üld- või klaasipesuvahendit.
-Ära aseta kuuma potti või panni otse tööpinnale, kasuta selleks alati kuumaalust, et vältida
tööpinnale jäävaid pöördumatuid kahjustusi.
-Tööpind ei sobi kasutamiseks lõikelauana. Terariistad võivad jätta tööpinnale püsivaid
kriimustusi.
-Valamu ümber ning tööpinna ühenduskohtadesse sattunud vesi kuivata koheselt.
-Ära kasuta veekeedukannu seinakappide all. Tekkiv aur võib kappe kahjustada.
-Pliiti kasutades kasuta alati ka õhupuhastajat, et aur ning rasv ei koguneks kappidele.
-Gaasipliiti kasutada erilise hoolega. Gaasipliidi puhul jälgida, et pliidi pind oleks puhas.
Õhupuhastajat ja gaasipliiti koos kasutades hoida töötava pliidi puhul pott või pann alati tulel, et
leek ei satuks läbi õhupuhastaja ventilatsiooni.
-Savist ja raskete ning teravate servadega nõud võivad nihutamisel tekitada pindadele jäädavaid
kriimustusi.
-Hoiusta kapis vaid täielikult kuivatatud nõusid.

Köögimööbli puhastamiseks ei sobi:
-terariistad.
-söövitava toimega vedelikud ja lahustid.
-abrasiivsed pastad ja pulbrid, mis võivad pinda
kriimustada.
-vahad ja poleerijad.
-aurupuhastusmeetodil töötavad masinad.
-kareda pinnaga pesukäsn.

Hinged võivad aja jooksul vajada reguleerimist.
Hingede reguleerimisjuhend:

Sahtlite kandevõime on 40kg. Normaalsel kasutusel sahtlisiinid hooldust ei vaja.
Mööbliga kaasas käiva elektroonika puhul soovitame läbi lugeda ja järgida
tootjapoolset kasutusjuhendit.

Materjalide hooldamine:
-Köögimööbli valmistamisel kasutatavad materjalid sobivad ruumi, mille õhuniiskus
on 45-70% ja temperatuur 18-22 kraadi.
-Köögimööblit tuleks kaitsta otsese päikese eest, et vältida mööbli osalist
pleekimist. Kõige tundlikum materjal on puit.
-Õlitatud täispuidust pinnad vajavad esimesel aastal, iga 3-4 kuu tagant, kerget
lihvimist ning uuesti õlitamist. Edaspidi tuleks protseduuri korrata 2-korda aastas.
-Õlitatud pindade puhastamiseks on spetsiaalsed vahendid ning
üldpuhastusvahendid võivad pinda rikkuda.
Täpsemad soovitused anname Teile kaasa puidust pindade paigaldamisel.
-Kivist ja tehniskivist töötasapind on soovitav, aastas korra, katta spetsiaalse
kaitsevahendiga. Täpsemad soovitused annab kaasa kivist töötasapinna
paigaldajad.
-Nano kattega mööblit on võimalik poleerida vastavalt selleks ette tähtud
vahendiga, et vajadusel eemaldada kergemaid kriimustusi.
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