Skötselanvisningar av ytmaterial!

Genom korrekt skötsel och underhåll så ökar livslängden och kvalitén på dina möbler
betydligt. Här nedan följer några korta råd och tips.
Material: Faner
Ytbehandling: UV-baserad lack
Allmänna fakta: Alla fanerade (tunna ark av trä belagda på ett annat kärnmaterial)
möbler reagerar på luftfuktighet och värme, om det är för hög fukthalt i luften så riskerar
möblerna att ”svälla” och är det för torrt så kan materialet dra ihop sig. Växlingarna i
materialet kan skapa sprickbildningar, orsaka ”resning” av fanerets yta (bli sträva) och
andra problem.
Regelbunden skötsel: Kan lätt torkas av med en fuktig trasa, kanske med något milt
rengöringsmedel. Avsluta alltid rengöringen med att torka torrt med en ren och torr trasa.
Undvik: Heta föremål då de kan orsaka missfärgningar. Vassa saker som lätt kan
åstadkomma repor, jack eller liknande. Rengöringsmedel med slipmaterial vilket repar
sönder ytan.
Övrigt: Notera att alla faner/trä är naturmaterial vilket innebär att det kommer att
förändras i solljus, variera från yta till yta.
Material: Massivträ
Ytbehandling: Lack
Regelbunden skötsel: Kan lätt torkas av med en fuktig trasa, kanske med något milt
rengöringsmedel. Avsluta alltid rengöringen med att torka torrt med en ren och torr trasa.
Undvik: Heta föremål då de kan orsaka missfärgningar. Vassa saker som lätt kan
åstadkomma repor, jack eller liknande. Rengöringsmedel med slipmaterial vilket repar
sönder ytan.
Övrigt: Notera att allt massivträ är naturmaterial vilket innebär att det kommer att
förändras i solljus, variera från yta till yta.
Material: Laminat
Regelbunden skötsel: Kan lätt torkas av med en fuktig trasa, kanske med något milt
rengöringsmedel. Avsluta alltid rengöringen med att torka torrt med en ren och torr trasa.
Med största försiktighet så kan man vid kraftig nedsmutsning (fläckar) använda lite t-röd
och därefter torka med en lätt fuktig trasa samt efterföljande torr. Även nylonborstar kan
vara behjälpliga.
Undvik: Att placera saker med hög värme på ytorna. Vassa saker som lätt kan
åstadkomma repor, jack eller liknande. Rengöringsmedel med slipmaterial vilket repar
sönder ytan. Stålull och slipande rengöringssvampar med mera då dessa kan orsaka
blanka avvikande partier på ytan.
Material: Metall
Ytbehandling: Pulverlack / krom
Regelbunden skötsel: Kan lätt torkas av med en fuktig trasa, kanske med något milt
rengöringsmedel. Avsluta alltid rengöringen med att torka torrt med en ren och torr trasa.
Med största försiktighet så kan man vid kraftig nedsmutsning (fläckar) använda lite t-röd
och därefter torka med en lätt fuktig trasa samt efterföljande torr. Även nylonborstar kan
vara behjälpliga.
Undvik: Heta föremål då de kan orsaka missfärgningar. Vassa saker som lätt kan
åstadkomma repor, jack eller liknande. Rengöringsmedel med slipmaterial vilket repar
sönder ytan.
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Material: Läder
Regelbunden skötsel: Skinn och lädervaror är ett levande material och kräver därmed
också ett löpande, regelbundet underhåll. Ett finare läder är mjukare och därmed också
mindre behandlat vilket i sin tur gör det än känsligare. Vid behov kan läder torkas eller
gnuggas försiktigt med en ren, mjuk trasa (ren och urvriden). Därtill bör man regelbundet
(ett par gånger om året eller efter användningsgrad) behandla lädret med speciella
läderkrämer/oljor (fråga fackhandel).
Läder absorberar fukt och därför måste fläckar avlägsnas snabbt, annars blir det
oåterkalleligen en del av lädret (Om så blir fallet så är det oftast bäst att acceptera det
som en patinering av produkten ifråga).
Undvik: Att placera läderklädda produkter i direkt närhet till värmekällor eller i direkt solljus
då det sliter lädret än snabbare. Därtill skall man ej utsätta lädret för kemikalier eller oljor
då dessa kan förstärka fläckar och skador snarare än att hjälpa.
Kom också ihåg att det är en naturprodukt som vid sträckning / belastning bibehåller den
förändrade formen.
Sist, repor uppstår lätt, undvik att utsätta läder för vassa detaljer.
Vid eventuella frågor så är Ni mer än välkomna att kontakta oss:
E-post info@samobler.se
Telefon +46 504 198 00
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Skötsel och handhavandeinstruktion av elektriskt höj och sänkbara bord.

Så här använder du ditt elektriskt höj och sänkbara bord på ett korrekt vis vilket borgar för
god ergonomi och säkerhet. Observera att borden endast får användas i kontorsmiljöer.
Innan användning av bordet:
* Säkerställ ett fritt rörelseutrymme kring bordets sidor om minst 50mm.
* Säkerställ att inga föremål finns över bordet och som kan påverka / påverkas av bordets
uppåtgående rörelser.
* Säkerställ att inga föremål finns under bordet och som kan påverka / påverkas av
bordets nedåtgående rörelser.
* Ställ in så att bordet står helt plant med hjälp av justeringsskruvarna och vattenpass.
Maximalt justeringsspann är 10mm.
* Anslut bordets elanslutning i 220v uttag. OBS se till att bordets sladd tillåter fulla rörelser
upp och ned med hänsyn till såväl längd som rörelsemönster. Använd skarvsladd vid
behov.
Handhavande av bordet (justera höjden av bordet):
1. Säkerställ att ingen person eller något föremål finns inom bordets rörelseutrymme.
2. Om skrivbordet önskas högre, håll in UPP-knappen tills önskad höjd är uppnådd.
3. Om skrivbordet önskas lägre, håll in NED-knappen tills önskad höjd är uppnådd.
(Endast knappsats med lagringsmöjligheter)
4. Vill du memorera ett höjdläge? Ställ in önskad höjd och tryck ”S+1”, ”S+2” eller ”S+3”.
5. För att återgå till memorerad höjd, håll inne knapp för önskad höjd.
6. Om bordet ej stannar trots att tryckknapparna ej är intryckta, drag ur sladden!
7. Om bordet ej går att höjdjustera eller om benen hamnat på olika höjd så nollställer man
bordet genom att
1. Hålla in NED-knappen tills bordet är i bottenläge.
2. Håll därefter in knappen ytterligare 10sek och invänta en liten ”nigning” då
har bordet nollställts.
3. Upprepa gärna ytterligare en gång!.
Vid eventuella frågor så är Ni mer än välkomna att kontakta oss:
E-post info@samobler.se
Telefon +46 504 198 00
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