NÁVOD NA ÚDRŽBU A OBSLUHU KUCHYNĚ
Vážený zákazníku, přejeme si, aby Vám výrobek, který jste si u nás zakoupil, dlouho sloužil k Vaší spokojenosti, a proto Vám
předkládáme tento návod, který Vám pomůže udržet výrobek po celou dobu provozu v takovém stavu, v jakém jste jej koupil.

1. ÚDRŽBA
1.1 Laminátové plochy
Korpusy a přední plochy ve fóliovém provedení jsou odolné vůči vodě a běžným chemikáliím používaným v domácnostech. Při
znečištění je vhodné plochy ošetřit přípravkem pro údržbu nábytku a vytřít do sucha měkkým hadrem. Je zakázané na povrchy
používat mechanické brusné prostředky, vč. mycích houbiček s abrazivní vrstvou na povrchu, silné kyseliny, louhy a rozpouštědla.
Bílý laminát, bílá fólie na předních plochách a PVC lišty okolo skleněných výplní stárnutím materiálu žloutnou. Tento proces lze
zpomalit častější údržbou.
Upozornění:
Při čištění nepoužívejte prostředky obsahující abrazivní plniva, silné kyseliny, louhy a rozpouštědla. Lesklé plochy jsou po poškrábání
neopravitelné.

1.2 Pracovní desky
Pracovní desky jsou odolné vůči vodě a běžným chemikáliím používaným v domácnostech. Nejsou určeny ke krájení a porcování
potravin a nemůžou nahradit speciální výrobky určené pro tuto činnost – dřevěná prkýnka apod. Mokré umývané nádobí pokládejte
na vhodné odkapávače s podložkou nebo na odkapní plochy dřezu. Maximální pozornost věnujte spojům pracovních desek, okolí
varných desek, dřezů a těsnících lišt. Tato místa je nutné udržovat v suchu a případné potřísnění tekutinou v těchto místech ihned
odstranit. Působením vlhkosti může dojít k trvalému a nevratnému poškození těchto prvků. Nepokládejte horké pánve a hrnce
přímo z varné desky nebo trouby na povrch pracovní desky. Pod rozžhavené nádoby a spotřebiče, jako jsou hrnce, pánve,
elektrické smažící pánve atd., vždy používejte žáruvzdornou podložku. Pracovní desky se mohou stírat vlhkým hadříkem či
houbičkou, ne však stranou s abrazivní vrstvou. Čistíme mírnými saponáty či prostředky k běžnému čištění.
Upozornění:
Nádobí, které sejmete z varné desky nebo vyjmete z trouby, neodkládejte na plochu pracovní desky ani do plastového dřezu, ale použijte
vhodnou podložku.

1.3 Dýhované plochy a prvky z masívního dřeva
Dýhované plochy a prvky z masívního dřeva ošetřete přípravkem k tomu určeným a vytřete do sucha měkkým hadříkem, aby
nedošlo k poškrábání povrchu. Je možné také ošetřit vlhkým hadříkem namočeným do slabého roztoku saponátu a vytřít do sucha
měkkým hadříkem. Působení vlhkosti a nestálé teploty (doporučená vlhkost 40-60%, doporučená teplota 18-24°C) způsobuje
poškození a deformaci, proto je potřeba tyto plochy a udržovat v suchu (větrání, udržování stálé teploty) a případné potřísnění
tekutinou okamžitě odstranit a vytřít do sucha měkkým hadříkem.
Upozornění:
U dýhovaných ploch nebo prvků z masívního dřeva nelze zaručit naprostou rovnoměrnost barev nebo kresby, protože se jedná o přírodní
materiál. Částečné odchylky v barvě a nerovnoměrnosti kresby nejsou na závadu kvality výrobku.

1.4 Kovové prvky
Kovové prvky jako madla, úchytky a džezové baterie jsou v provedení chrom a čistí se saponátovými prostředky nebo jinými k tomu
určenými chemickými přípravky. Při silném znečištění madel lze tato demontovat (viz bod 2.5) a vyčistit speciálními pastami jako
Silichrom apod. Dřezy jsou vyrobeny z chromniklové oceli, která neoxiduje a zůstává po celou dobu provozu v původním stavu.
Případné nečistoty jsou vodní a tukové usazeniny a při běžné denní údržbě se odstraní stejnými čisticími prostředky, jaké jsou
používány při mytí nádobí.
1.5 Skleněné plochy
Skleněné plochy se čistí chemickými přípravky určenými pro čištění oken.
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1.6 Elektrospotřebiče
Při údržbě elektrospotřebičů je nutné řídit se dle přirozeného návodu. Je nutné dbát na kontrolu těsnosti dvířek u myček nádobí a
pečících trub, jelikož unikající pára a horký vzduch mohou poškodit okolní nábytek. Nedoporučuje se otevírat dvířka myčky, pokud
neskončil mycí program nebo před úplným vychladnutím, unikající pára může poškodit okolní nábytek. V případě netěsnosti je nutné
toto nahlásit servisnímu středisku příslušného výrobce.
Při použití digestoře je nutné zvolit vhodný režim, aby nedocházelo ke srážení vodních par na okolním nábytku.
Při použití plynového sporáku je nutné dbát na použití nádoby se správným průměrem dna, aby nedošlo k opálení nábytku.
V případě, že chybnou funkcí nebo užíváním daného elektrospotřebiče dojde k poškození okolního nábytku, nebude toto
považováno za reklamaci.
1.7 Ostatní
Ostatní nespecifikované elementy mají vlastní, výrobcem předepsané nároky na údržbu a obsluhu.

2. SEŘÍZENÍ
Vámi zakoupený výrobek má základní seřízení již z výroby a byl znovu překontrolován a seřízen při montáži. Jednotlivé seřizovací prvky
jsou velmi dobře dostupné a po přečtení tohoto návodu nebudete mít problém s případným nastavením.

2.1 Zavěšení horních skříněk
Horní skříňky jsou zavěšeny na závěsné plechy přes závěsné rektifikační kování. Šroubem v čele závěsného kování seřiďte
skříňku ve směru ke stěně a od stěny. Spodním šroubem seřiďte skříňku ve směru nahoru a dolů. V případě nutnosti lze skříňku
posouvat doleva nebo doprava v rozsahu šířky závěsného plechu.
2.2 Dveře – sejmutí a nasazení
Skříňku otevřete. Na konci ramene závěsu zamáčkněte pojistku závěsu, tím dojde k uvolnění závěsu od podložky a sejmutí dveří.
Při nasazování dveří přiložte dveře k boku skříňky. Rameno závěsu nasuňte v přední části (u přední hrany boků) na podložku a pak
celé rameno natlačte na podložku.
2.3 Seřízení závěsů dveří
Z ramene závěsu sejměte krytku. Tato krytka zakrývá seřizovací šrouby. Prvním šroubem (od přední hrany boku) seřiďte dveře ve
směru ke korpusu, zadním šroubem seřiďte dveře ve směru vertikálním. Uvolněním šroubů pro uchycení podložky závěsu seřiďte
dveře ve směru horizontálním.
2.4 Sejmutí soklové lišty
Opakovanou a nešetrnou montáží a demontáží soklových lišt dochází k jejich nevratnému poškození.
V některém z rohových spojů soklu sejměte rohovou spojku. Uchopte soklovou lištu a tahem kolmo od lišty postupně uvolněte lištu
s příchytkami od soklové nohy. Je nutné postupovat opatrně, aby nedošlo k vylomení uchycení z drážky soklové lišty. Montáž
provádějte opačným způsobem.
2.5 Demontáž a montáž madla
2.5.1 Demontáž
Ze spodní strany úchytky uvolněte imbusovým klíčem zajišťovací šroub. Po uvolnění ze všech úchytek madlo sejměte z nosných
šroubů. Po uvolnění šroubů v hlavě úchytky sejměte tyto tyče z madla. V případě, že madlo tvoří roh, uvolněte nejprve v jedné části
zajišťovací šrouby tyče madla a madlo vytáhněte z rohového oblouku. PO uvolnění sejměte oblouk z úchytek a tyto pak po
uvolnění z nosných šroubů.
2.5.2 Montáž
Na tyč madla nasuňte úchytky (poloha šroubu směřuje k podlaze). Takto sestavené madlo zasuňte na stávající nosné šrouby. PO
ustavení utáhněte šrouby fixující úchytku na nosném šroubu a pak šrouby ve spodní části hlavy úchytky. Montáž rohové části
proveďte tak, že nejprve nasuňte úchytky na nosné šrouby a do nich vsuňte oblouk. Před montáží rohové části musí být uvolněny
všechny šrouby.
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2.6 Zásuvky a jejich demontáž, montáž a seřízení
U námi dodávaných zásuvek je povoleno maximální zatížení 40 kg. Při zatížení zásuvky se nedoporučuje současně otevírat dvě
pod sebou umístěné zásuvky z důvodu možného poškození hran těchto zásuvek.
2.6.1 Demontáž
Na spodní straně zásuvky zatlačte na západku směrem od čelní hrany, uchopte čelo za spodní hranu, vysaďte a poté vysuňte.
2.6.2 Montáž
Na čele zásuvky je namontovaný zavěšovací hák. Tento zasuňte do spodního šikmého zářezu, čelo přiklopte a zatlačte směrem
dolů.
2.6.3 Seřízení
Boční seřízení – západku vpravo i vlevo za čílkem zatlačte dozadu, čelo zlehka nadzvedněte a posuňte přes rýhování.
Výškové seřízení – šroub na boku zásuvky lehce uvolněte a čelo posuňte do požadované výškové pozice. Šroub utáhněte.
Seřízení v rozmezí ± 2 mm.
2.7 Odpadová potrubí
Po týdenním užívání kuchyňské linky (po montáži kuchyně vč. usazení a zapojení dřezu, vodovodní baterie a myčky) je nutné
dotáhnout veškerá odpadová potrubí, jelikož po krátkém používání se všechna těsnění uvolní a dochází tak k nežádoucímu úniku
vody.
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