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Innehåll 
Här finner du utförlig information, instruktioner och skötselanvisningar till din nya 
bostad. Skötselpärmen är ett komplement till den Bostadspärm som du erhöll vid 
kontraktsskrivning. Varje flik inleds med en allmän skötseltext och i vissa fall typ och 
kulör, som följs av leverantörernas egna produktblad. Typ och kulör på exempelvis 
kakel och tapeter beror på vilka inredningsval du har gjort och anges därför inte här. 
När du mottagit specifikationen av dina inredningsval, sätt in den i Bostadspärmen 
under fliken ”Inredningsval”. 

Vi hoppas att du kommer att trivas i din nya bostad. Om du ändå skulle flytta – låt 
pärmen bo kvar! 

Värme och sanitet Radiatorer Flik 1 
 Kök och badrum Flik 2 
 Blandare och avstängning av vatten Flik 3 

El Elektricitet och jordfelsbrytare Flik 4 
 TV, telefon och dator Flik 5 
 Komfortvärme i badrum Flik 6 
 Brandvarnare Flik 7 
 Kodlås Flik 8 

Ventilation Ventilation Flik 9 
 Spiskåpa/Spisfläkt Flik 10 

Vitvaror Spishäll och ugn Flik 11 
 Kylskåp och frys Flik 12 
 Diskmaskin Flik 13 
 Mikrovågsugn Flik 14 
 Tvättmaskin och torktumlare Flik 15 

Golv och väggar Kakel och klinker Flik 16 
 Parkettgolv Flik 17 
 Tapeter och målade ytor Flik 18 
 Att sätta upp saker på väggen Flik 19 

Inredning Köksinredning Flik 20 
 Dörrar och garderober Flik 21 
 Fönster och fönsterbänkar Flik 22 
 Lås, nycklar och posthantering Flik 23 

Yttre miljö Fasaden Flik 24 
 Balkong och uteplats Flik 25 

Leverantörer Leverantörsregister Flik 26 

Felanmälan JM Kundservice Flik 27 

  Flik 28 

  Flik 29 
Flik 30 

 Övrigt Flik 31 
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Radiatorer
 
Uppvärmning 
Huset har en central frånluftsvärmepump. Frånluften från lägenheterna passerar 
genom en värmeväxlare som är ansluten till en värmepump. I systemet tas alltså 
husets varma frånluft tillvara och används för att värma vatten till radiatorkretsen 
och tappvarmvatten. Härifrån leds uppvärmt vatten ut till respektive lägenhet och 
husets radiatorkrets.  

När den återvunna värmen inte räcker till kompletteras systemet med fjärrvärme. 

Temperaturen på vattnet som leds fram till radiatorerna beror på temperaturen 
utomhus och systemet är inställt på att ge en temperatur på cirka 21° C.  

Radiatorerna har även en termostatventil som känner av rummets temperatur. Det 
är viktigt att den inte täcks över, så att känselkroppen kan känna av rätt temperatur. 
När temperaturen i rummet nått upp till den förinställda temperaturen stänger 
termostaten tillförseln av varmt radiatorvatten. När detta inträffar blir radiatorn 
varm upptill och kall nedtill, för att sedan övergå till helt kall, vilket är fullt normalt. 

Filter 
Bakom radiatorerna i sov- och vardagsrum finns ett luftfilter där uteluften renas. 
Skötselinstruktionerna för filtret finns under fliken ”Ventilation”. 

Kalla radiatorer 
Är radiatorn kall, trots att termostatventilen är öppen och rummet fortfarande 
känns kallt, kan det bero på luft i systemet. Vid uppvärmning av kallt vatten frigörs 
syre. Ibland måste man därför tömma radiatorerna på överflödig luft så att inte 
vattencirkulationen i systemet hindras. Det kallas att man luftar radiatorerna.  

Luftning bör ske i samråd med föreningens fastighetsskötare så att denne kan svara 
för påfyllning av vatten i värmesystemet.  När vatten fylls på tillförs återigen en 
mängd syresatt vatten, vilket i sin tur innebär att det efter ett tag är dags för en 
luftning igen. Om alla boende i ett flerbostadshus luftar sina radiatorer på samma 
gång kommer mängden vatten i systemet att minska kraftigt. Vattentrycket (främst i 
de översta lägenheterna) kan då sjunka ordentligt med kalla radiatorer och störande 
brusljud som följd.  

Under garantitiden gör du i första hand en felanmälan till JM Kundservice om du 
misstänker att det är luft i en radiator eller annat fel uppstår. Efter garantitidens 
utgång kontaktar du din styrelse direkt. 
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DRIFT- OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER 
 

KORADO KOMPAKTRADIATORER OCH KONVEKTORER 
 

Funktion 
 
Radiatorerna är utformade för att värma rumsluften till önskad rumstemperatur. Radiatorn är 
konstruerad dels av vattenkanaler av stål, genom vilka värmeledningsvattnet cirkulerar, dels 
av konvektionsplåtar där luften cirkulerar. Temperaturen på vattnet fram till radiatorn (tillopp)  
anpassas oftast automatiskt till rådande utetemperatur med hjälp av en reglercentral och en 
reglerventil. Värmeledningsvattnet genom radiatorn är också oftast reglerat med någon form 
av temperaturstyrd ventil s k  termostatventil. Ventilen är alltid monterad på radiatorns 
tilloppsledning och har till uppgift att öppna och stänga för värmeledningsvattnet beroende på 
värmebehovet i rummet. 
Radiatorn kan därför variera i temperatur från rum till rum allt efter det enskilda 
rummets värmebehov. 
 
Ljudproblem 
 
Ljudproblem i en värmeanläggning beror oftast på för höga pumptryck. Därför bör man i 
samband med ljudproblem först kontrollera och eventuellt åtgärda detta. 
 

Termostatventilen 
 
Oftast är radiatorn försedd med radiatorkoppel, termostatventil, handratt eller termostat samt 
fördelare. Termostaten reglerar radiatorn så att den avger önskad värme. Termostaten stänger 
för värmeledningsvattnet när inställd temperatur råder i rummet. När rumstemperaturen 
sjunker, öppnar termostaten åter för det varma vattnet så att radiatorn kan värma rumsluften. 
Termostaten känner av temperaturen just där den sitter. Det är därför av största vikt att den 
placeras så att den kan känna den relevanta rumstemperaturen i rummet. Döljs termostaten 
bakom en skärm eller tung gardin känner den säkerligen en felaktig temperatur som inte råder 
i rummet i övrigt. 
Försvåra inte luftcirkulationen runt termostaten genom att möblera eller hänga täta 
gardiner framför. 
 
Fördelare 
 
Fördelaren ansluter tillopps- och returledningar till radiatorn och har avstängningsventil för 
dessa kretsar. Detta är praktiskt om radiatorn ska demonteras i samband med tapetsering eller 
ommålning. Demontera täckmuttern på fördelaren, skruva in avstängningskäglan försiktigt till 
stopp. Radiatorn kan nu tömmas på vatten och  lyftas av från konsolerna. 
 

Bottenplugg 
 
Radiatorn är i sitt ena nedre hörn försedd med bottenplugg eller avtappningskran. 
Bottenpluggen ska normalt inte röras. Om radiatorn är försedd med avtappningskran kan 
denna användas i samband med att radiatorn ska demonteras.  Stäng radiatorns tillopps- och 
returledning och montera en slang över avtappningens pip. Dra slangen till lämpligt 
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avtappningsställe och öppna avtappningskranen med en luftningsnyckel. Öppna även 
avluftningsventilen så att vattnet fortare rinner ur radiatorn. 
 

Avluftning 
 
När anläggningen tas i drift ska all luft avlägsnas  ur värmeledningen. Det kan även senare 
finnas ytterligare luft i anläggningen vilket försämrar eller hindrar vattencirkulationen. Detta 
kan höras som ett bubblande ljud i radiatorn. Luften samlas oftast i anläggningens högsta 
punkter. På varje radiator sitter därför en avluftningsventil placerad i något av de övre hörnen. 
Vid avluftning öppnas ventilen försiktigt. Sätt ett uppsamlingskärl under avluftningsventilens 
pip och öppna försiktigt ventilen med en luftskruvsnyckel eller skruvmejsel. Den luft som 
finns i radiatorn strömmar ut och till slut kommer enbart vatten. Stäng då ventilen. 
Livslängden på värmeanläggningen är starkt beroende av att ingen syresättning av 
värmeledningsvattnet förekommer. Om trycket sjunker under drift och påfyllning sker ofta, 
skall systemet snarast kontrolleras av fackman. 
 

Vädring 
 
Vädra snabbt men effektivt. Tvärdrag i fem till tio minuter är bästa tekniken för effektiv 
vädring med lägsta energiförlust. 
 

Rengöring 
 
Radiatorn ska hållas ren för bästa funktion. Rengöring ska utföras på ytor så att luften fritt kan 
röra sig i och omkring radiatorn. Damm och smuts kan samlas bakom radiatorn och dess 
konvektionsplåtar. Gör rent med hjälp av dammsugare och en smal bortse. Radiatorns lack har 
ett mycket gott motstånd mot slag och stötar. För rengöring används mjuk borste och 
dammsugare. Vid rengöring får inga typer av lösningsmedel användas. 
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Kök och badrum 
Toalettstol och handfat 
Toalettstol och handfat måste rengöras regelbundet. Använd toalettborste och 
rengöringsmedel när du rengör toalettstolen. För handfatet används en mjuk borste, 
t ex en diskborste. Tänk på att starkare rengöringsmedel ofta är skadliga för miljön 
och polerande medel förstör ytskiktet på porslinet. Tänk på att endast 
toalettpapper kan spolas ner wc-stolen, eftersom det löser upp sig vid kontakt med 
vatten. Om du spolar ner exempelvis pappershanddukar kan det blir stopp i 
systemet och vattnet i vattenlåset kan sugas ur.  Porslinet i handfat och wc-stol tål 
inte alltför höga temperaturer. Att tömma vatten varmare än 60ºC i en wc-stol kan 
orsaka sprickor i porslinet. 

Avlopp och vattenlås 
Avloppsrören i kök och badrum har ett vattenlås för att förhindra dålig lukt från 
avloppet. Vattenlås och golvbrunn rengörs regelbundet enligt leverantörens 
instruktioner. Var noga med att sätta tillbaka golvbrunnsinsatsen enligt anvisningarna. 
Om vattenlåsen torkar ut (t.ex. när du är bortrest) kan dålig lukt uppstå. Spola då 
rikligt med vatten i golvbrunn, wc, handfat och köksvask. Om lukten inte försvinner 
efter några timmar så kan det vara något fel i systemet. Under garantitiden 
kontaktar du då JMs Kundservice, efter garantitidens utgång kontaktar du din 
styrelse direkt. 

Häll inte stekfett i köksvasken eftersom avloppsrören då sätts igen. Stekfettet torkas 
upp med exempelvis hushållspapper och kastas i soporna.    

Handdukstork (Tillval) 
För att ta bort smuts, kalkfläckar och avlagringar från din handdukstork, räcker det 
för det mesta att torka med ett milt rengöringsmedel som du sedan torkar bort 
med fuktig trasa. Torrtorka med trasa eller frottéhandduk. Tänk på att kromade 
eller färgade ytor samt ytor av metall lätt skadas av syra, stålull och rengöringsmedel 
med ammoniak eller slipmedel. 

Mer utförliga skötselinstruktioner för ditt kök och badrum finner du i 
leverantörernas anvisningar.  

Under garantitiden gör du i första hand en felanmälan till JM Kundservice om du 
misstänker att det är fel i ditt kök eller badrum. Efter garantitidens utgång tar du 
kontakt med din styrelse direkt.   



Drift- och Skötselanvisning
Purus Golvbrunnar - allmän

Till bostadsinnehavaren
Denna bostad är utrustad med Purus golvbrunn från Purus AB. 
Purus egna golvbrunnssilar är märkta med namnet PURUS. 
Alla Purus golvbrunnar av plast, gjutjärn och rostfritt stål har en 
urtagbar vattenlåsinsats som gör det enkelt att hålla rent.

Purus följer branschens regler för säker vatteninstallation.

Våra golvbrunnar är typgodkända enligt europanormen 
för golvbrunnar, SS-EN 1253. 

Typogodkännandet gäller både för installation med klinker 
och plastmatta. 
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Plastmatta 
Kontrollera att mattanslutningen är korrekt utförd. Lyft bort silen och ta tag i klämringen med 
fingrarna. Går det att lyfta klämringen är något fel. Kontrollera då att fjädern fungerar ordentligt 
och att klämringen blir nedtryckt i botten av sätet med texten uppåt. 

Normalskötsel  - allmän
Golvbrunnen bör rengöras regelbundet för att fungera på bästa sätt. Intervallet beror på hur 
ofta brunnen används och på vattnets smutshalt. Purus golvbrunnar är självrensande. Vid 
uttorkning kan beläggning uppstå i vattenlåsinsatsen. Gör rent med bakteriedödande medel 
(t.ex. maskindiskmedel) och skölj ordentligt efteråt. Bakteriedödande medel fungerar även 
förebyggande mot beläggningar och odörer.  Undvik att repa ytan.

PURUS golvbrunnar kan kompletteras med luktspärr/bakvattenlås 
NOOD, RSK nr: 713 84 48, 713 84 33. 

Golvbrunnar Plast
Alla Purus plastbrunnar har urtagbara vattenlåsinsatser. Fäll upp bygeln och drag upp 
insatsen. Eventuell kärvhet beror på hur länge insatsen har suttit orörd. När insatsen är 
urtagen kan hela brunnen göras ren. Dela insatsen genom att dra isär över- och underdel. 
Rengör delarna och sätt ihop insatsen igen. När insatsen sätts tillbaka är det viktigt att
tätningsringen verkligen sitter i sitt spår. Avloppsluft kan annars tränga upp genom springan. 
Fukta tätningsringen med tvållösning så går montaget lättare.

Golvbrunnar Gjutjärn
Alla Purus gjutjärnsbrunnar är belagda invändigt för att undvika korrosion. För gjutna brunnar 
med urtagbar vattenlåsinsats gäller samma instruktion som för plastbrunnar.

Golvbrunnar Special
Purus specialbrunnar har i allmänhet ingen renspropp. För att komma åt för rengöring måste 
insatsen demonteras. Var försiktig vid demontering och återmontering så att inte delarna 
skadas.

Drift- och Skötselanvisning 
för Purus golvbrunnar

Tips: För bättre hygien – spola fem sekunder med kallt vatten i brunnen efter dusch.

Demontering Återmontering

•	 Ta bort golvbrunnssil
•	 Rengör ev. silkorg
•	 Lyft upp vattenlås med lyftbygeln 

och rengör vattenlåset (vattenlås 
Tyr och Ran i plast och Center 
i rostfritt stål är delbart för att 
underlätta rengöring)

•	 Sätt tillbaka vattenlåset, smörj 
in o-ring med tvållösning för 
enklare montage

•	 Se till att vattenlåset sitter i sitt 
bottenläge –fyll på vatten i låset

•	 Montera ev. silkorg och 
golvbrunnssil
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Golvbrunnar Rostfritt stål

Normalskötsel - Rostfria golvbrunnar
Strö något torrt pulverformigt rengöringsmedel, t.ex. diskpulver eller milt skurpulver på ytan. 
Gnid pulvret lätt mot stålytan med en fuktad putsduk eller svamp. Avlägsna rengöringsmedlet 
noggrant med kallt vatten, torrtorka stålytan med en torr mjuk putsduk. I de fall missfärgningar
uppkommer efter torkningar är detta indikation på att ytan inte har blivit ren, varför behandling 
måste upprepas. Vid kraftigt nedsmutsad yta kan flera behandlingar erfordras.

Avlägsnandet av rostbeläggningar
Rostbeläggningar som ej har stått kvar längre tid på den rostfria ytan, kan
normalt avlägsnas genom användandet av ett milt skurpulver. Det torra
skurpulvret gnides lätt mot stålytan med en fuktad putsduk varefter sköljning
med kallt vatten och torrtorkning med mjuk putsduk görs.

Har rostbeläggningar tillåtits att under en längre tid intorka på det rostfria
materialet inträffar vanligen en viss inbränning av korrosionsprodukterna i den
rostfria ytan och resulterar i kvarstående missfärgningar efter det att rosten
avlägsnats enligt ovan.

I sådana fall rekommenderas alternativt borstning med torra nylonfiberborstar
eller avrostning med utspädd salpetersyra HNO3, utspädd med 4 delar vatten.
Sköljning och torkning enligt ovan.

Avlägsnandet av kalkbeläggningar
Kalkbeläggningar som uppkommer genom vattnets indunstning på materialytan kan 
avlägsnas med någon av följande lösningar.
•	 Ättiksprit	(den	i	handeln	förkommande)
•	 10	%	ättiksprit
•	 Utspädd	salpetersyra	(en	del	HNO3	tillsättes	4	delar	vatten)

Drift- och Skötselanvisning 
för Purus golvbrunnar

Vår ständiga produktutveckling kan medföra 
ändringar i utförande, design och konstruk-
tion, vilket vi förbehåller oss rätten till.

Anm. Ytan bör ej sköljas med varmt vatten då missfärgningar på grund av indunstning då 
lätt uppkommer. Låt ej den rostfria ytan självtorka.

Anm. Vid behandling med salpetersyra bör god ventilation ombesörjas. För övrigt gäller 
samma föreskrifter som för handhavandet av starka syror. Efter behandlingen med någon 
av ovanstående lösningar sköljs ytan noggrant med kallt vatten varefter torrtorkning med 
mjuk putsduk görs. Använd skyddshandskar.

Purus golvbrunnar är typgodkända enligt 
europanormen för golvbrunnar, SS-EN 
1253. Får installeras i alla typer av våtruum.

Purus	är	certifierad	enligt	ISO	9001.

PURUS AB
info@purus.se 
www.purus.se
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IDO Seven D WC
Drift- och skötselinstruktion

37210-01 Rsk 7789135
39210-01 Rsk 7789136

37310-01 Rsk 7789137
39310-01 Rsk 7789138

37211-01 Rsk 7789140
39211-01 Rsk 7789141

37212-01 Rsk 7789218
39212-01 Rsk 7789219

36214-01 Rsk 7789139

37213-01 Rsk 7789220
39213-01 Rsk 7789221

37413-01 Rsk 7789156
37513-01 Rsk 7789157

61112-00 Rsk 7972781
Armstöd med pappershållare

Anl. / Kv.       Nr.



sig sig

Seven D WC:n är vid leverans inställd för 4 och 2,5 liters spolvattenmängder.





Service



Service

- 2 l

+ 5 l

- 3 l

+ 8 l



IDO Seven D Reservdelar

62034

27714

91533

71212
71213
71214

Självbetjäningsförpackningar

62034
62034



Reservdelar Seven D WC

IDO RSK Benämning

62001-00 Cistern+ventil

62002-00 7906382 Tätning innercistern/skål

62004-00 7906383 Cisternfastsättning 2.pack

62030-00 7906397 Spolknappsats krom

62030-01 7906398 Spolknappsats vit

62034-00 7906400 Vippknappsats krom

62034-01 7906399 Vippknappsats vit

62007-00 7789155 Innercistern m tätning

62009-00 7906387 Packning till bottenventil

62010-00 7906388 Inloppsventil komplett

62011-00 7906389 Brygga komplett

62012-00 7906390 Bräddavloppsrör komplett

62013-00 7906391 Utloppsventil komplett

62017-00 7906395 Ventil komplett

62003-00 7907935 Inloppsrör komplett

62005-00 7906384 Tätning skål

62006-00 7906385 Lockskruv

62008-00 7906386 Packning ventilsäte

62016-00 7906394 Flottörventil

62014-00 7906392 Flottör stor spolning

62015-00 7906393 Spärrhake

62020-00 7906396 Spolrör

27710-999 Cistern 10,11,12,13

27714-999 Cistern 14 Image

7121001001 WC skål -10 med hål

7121101001 WC skål -11 universal

7121201001 WC skål -12 med hål

7121301001 WC skål -13 med hål

7121401001 WC skål -14 Image 

91130-01 7904403 Sits mjuk plast

91531-01 7904404 Sits hård plast quick release

91531-31 7904406 Sits hård plast svart

91533-01 7904405 Sits hård plast Slow Close

91533-31 7904407 Sits hård plast Slow Close Svart

Reservdelar Seven D WC
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91130-01 7904403 Sits mjuk plast

91531-01 7904404 Sits hård plast quick release

91531-31 7904406 Sits hård plast svart

91533-01 7904405 Sits hård plast Slow Close

91533-31 7904407 Sits hård plast Slow Close Svart

Reservdelar Seven D WC

IDO RSK Benämning

62001-00 Cistern+ventil

62002-00 7906382 Tätning innercistern/skål

62004-00 7906383 Cisternfastsättning 2.pack

62030-00 7906397 Spolknappsats krom

62030-01 7906398 Spolknappsats vit

62034-00 7906400 Vippknappsats krom

62034-01 7906399 Vippknappsats vit

62007-00 7789155 Innercistern m tätning

62009-00 7906387 Packning till bottenventil

62010-00 7906388 Inloppsventil komplett

62011-00 7906389 Brygga komplett

62012-00 7906390 Bräddavloppsrör komplett

62013-00 7906391 Utloppsventil komplett

62017-00 7906395 Ventil komplett

62003-00 7907935 Inloppsrör komplett

62005-00 7906384 Tätning skål

62006-00 7906385 Lockskruv

62008-00 7906386 Packning ventilsäte

62016-00 7906394 Flottörventil

62014-00 7906392 Flottör stor spolning

62015-00 7906393 Spärrhake

62020-00 7906396 Spolrör

27710-999 Cistern 10,11,12,13

27714-999 Cistern 14 Image

7121001001 WC skål -10 med hål

7121101001 WC skål -11 universal

7121201001 WC skål -12 med hål

7121301001 WC skål -13 med hål

7121401001 WC skål -14 Image 

91130-01 7904403 Sits mjuk plast

91531-01 7904404 Sits hård plast quick release

91531-31 7904406 Sits hård plast svart

91533-01 7904405 Sits hård plast Slow Close

91533-31 7904407 Sits hård plast Slow Close Svart



Garanti

återförsäljare
Reklamationshanteringen
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SVEDBERGS AB, Verkstadsvägen 1, 514 63 Dalstorp, Sweden
Tel: 0321 - 53 30 00, Fax: 0321 - 53 30 50
www.svedbergs.se, info@svedbergs.se

Produkt kod:
 
Svedbergs produkter märks med en 4 - siffrig produkt kod, 
var god och ange den vid kontakt med återförsäljare.

Produkt & skötselbeskrivning

2011-05-30

Bianca underdel 60

Produkt Artikelnr

Allmänt:
 
Svedbergs möbler består i huvudsak av fukttålig spånskiva, 
MDF eller massivt trä. Vid ytbehandlingen sker ett antal 
olika processer som skall bibehålla och säkerställa 
möbelns ytfinish och livslängd under lång tid framöver. 
För att minimera risken att vatten t ex tränger in i skarvar 
bör man ändå torka bort vatten så snart som möjligt 
med torr trasa.

Skötselråd:
 
Rengöring av Svedbergs möbler sker enklast med en fuktig 
trasa med eventuellt lite vanligt rengöringsmedel.
Du bör undvika skurmedel och andra medel som innehåller 
slipmedel, syror eller ammoniak. Missfärgningar på porslin 
tar man lättast bort med citron - eller vinsyra, som man 
noga sköljer bort efteråt. För kalkavlagringar på porslinet 
kan man använda hushållsättika som värmes till en 
temperatur av 50 °C. Gnid sedan in ättikan mot kalkfläcken 
och låt verka. Upprepa behandlingen vid behov. 

Vit           Röd         Grå       
706001   706002   706003
706011   706012   706013



Skötselråd för INR duschväggar
i härdat säkerhetsglas.

Med lite omsorg förblir duschen som ny.

När din nya dusch äntligen är på plats vill du naturligtvis att den förblir snygg och fräsch.

Fukt- och mögelangrepp, smuts, kalkavlagringar och ständig exponering av kemikalier i tvål, schampo m.m gör din dusch 
ofräsch och själva glasytan kan ofta bli skadad. Så vill du behålla den fina glansen i glaset och hålla din dusch fräsch i många 
år, ska du vårda den.

För bästa resultat, använd INRs rengöringsmedel Badrumseffekt. Det handlar om tre rengöringsprodukter som hjälper dig hålla 
olika ytor och detaljer fräscha. Produkten ”ytbehandling” använder du efter ”grov rengöring” för att ge badrumsytorna en vat-
ten- och smutsavvisande hinna som håller fläckarna borta. En effekt som du förlänger genom att regelbundet använda ”daglig 
rengöring”. ”ytbehandling” är en utmärkt skyddande behandling av din nya dusch. För närmaste återförsäljare, se inr.se. 

I annat fall, rengör med vatten och gummiskrapa eller med fönsterputs och mjuk trasa.

Skulle glasen vara hårt smutsade, använd Badrumseffekt ”grov rengöring”, alternativt ättiksbaserade rengöringsprodukter. 
Tänk på att städsvampar och rengöringsmedel som innehåller slipmedel kan ge fula repor i glas, på profiler och kromade eller 
borstade detaljer.

Behöver du med tiden byta ut en list eller liknande så är det mycket enkelt. Hos din INR återförsäljare finns sido- och bottenlister, 
servicekit och andra reservdelar. 

Tätningslisten nederst på duschväggen byts ut genom att du först drar av listen när duschen står i högsta läge. Om duschen 
står väldigt tätt mot golvet måste de två skruvarna bakom täckhattarna lossas och glaset höjas för att möjliggöra byte eller 
rengöring. Även magnetlister är utbytbara.

Och kom ihåg att smörja gångjärnets lyftmekanism med vattenfast fett 1-2 gång/år.

Duscha tryggt med 15 års garanti.

Våra produkter är av hög kvalitet och fin design. Vi har lång erfarenhet av egen tillverkning och har också full kontroll över 
hela produktionskedjan. Därför vågar vi vara riktigt generösa och erbjuda dig så mycket som 15 års garanti mot alla eventuella 
fabrikationsfel på samtliga våra INR duschar. På INR basic lämnar vi 5 års garanti.
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SKÖTSELRÅD  
 
FRONTER. Luckor och lådor är ytbehandlade med vattenburen lack, härdlack eller belagda med ett ytskikt av melamin, 
vilket ger en tålig och slät yta. Den dagliga rengöringen sker genom avtorkning med en trasa och ljummet vatten. 
Använd vatten med milt rengöringsmedel (max I tesked per liter vatten). Eftertorka med torr trasa. Fettfläckar kan 
avlägsnas med såplösning. Färgämnen från skor eller liknande tas bort med kemisk ren bensin. Eftertorka med fuktig 
trasa. Se till att ämnen som förorsakar frätskador eller missfärgningar inte kommer i beröring med skåpsytorna. 
Koncentrerade mineralsyror, slipmedel och starkt färgade ämnen som väteperoxid, jod och bläck hör till de ämnen som 
bör undvikas. 
 
FOLIERADE FRONTER. För att stärka luckans ytskikt och göra den tåligare mot repor utförs följande behandling innan 
användning: Ta bort skyddsfilmen när luckor och lådor har monterats. Torka av den högblanka ytan med en mjuk trasa 
som fuktats med en tvållösning (max 1% tvål) och låt luckan torka. Efter 24 timmar får avtorkningen sin effekt. Vid den 
dagliga rengöringen används vatten och tvållösning enligt ovanstående. Observera att alkoholhaltigt rengöringsmedel 
inte ska användas. 
  

SKÅPSTOMMAR. Skåpsidor, hyllor, bottnar och tak har ett ytskikt av melamin, som är mycket slitstark. Rengör med 
vatten och diskmedel (se fronter). Svåra fläckar tas bort med T-röd. 
 
LAMINATBÄNKSKIVOR. Laminatbänkskivor har en yta av högtryckslaminat som är hållbar, lättskött och hygienisk. 
Den dagliga rengöringen görs med handdiskmedel och vatten eller med milt rengöringsmedel (se fronter). Svårare 
fläckar kan ev. tas bort med vatten och klorin (blandningsförhållade 1:1) eller med T-Röd, förtunning eller med aceton 
(utan olja). Används dessa lösningsmedel måste man se till att det finns god tillförsel av frisk luft. Observera att 
kantlister av trä inte tål dessa rengöringsmedel. Skär aldrig med vassa knivar direkt på bänkskivan. Använd alltid 
skärbräda. 
Ställ ALDRIG varma grytor, stekpannor eller liknande direkt på bänkskivan. Använd alltid värmeisolerande grytunderlägg. 
Garantin gäller inte om det uppstår skador orsakade av knivar eller andra repande föremål eller av starka kemikalier 
etc. Vidare gäller inte garantin om man använder slipande rengöringsmedel så som skurpulver, stålull, nylonsvamp eller 
liknande eftersom dessa rengöringsmedel repar ytan. Utförlig monterings- och skötselinstruktion bipackas bänkskivan. 
 

LAMINATBÄNKSKIVOR MED LACKERADE TRÄKANTER. För att få mest glädje av den nya bänkskivan, skall 
träkanten vid behov efterbehandlas med lack en gång per år. Detta göres bäst genom att man mattar träkanten med fint 
slippapper, kornstorlek ca 240, men utan att slipa laminatytans översida eller slipa bort träkantens bets. Maskera 
därefter laminatytan och lackera träkanten med klarlack, Syntema NM320-0020 eller likvärdig. 
 

BÄNKSKIVOR AV MASSIVT TRÄ 
OLJADE BÄNKSKIVOR. Första tidens behandling av oljade bänkskivor är oerhört väsentlig för att de skall bli lättskötta 
och vackra under lång tid framåt. Träskivans fibrer behöver mättas med olja för att skivan skall bli formstabil och motstå 
fukt och smuts. Efter montering oljas samtliga sidor och kanter in med olja. Lägg på flödigt och arbeta in oljan med 
trasa. För att få en extra len yta, använd en mjuk slipkloss (extra fin). Låt oljan ligga på i 30 min. Fördela överskottet av 
oljan till de delar av skivan som suger mycket. Gnugga sedan ytorna torra med en luddfri trasa. (OBS – risk för 
självantändning av oljiga trasor) Upprepa behandlingen minst en gång första veckan, därefter en gång i veckan i tre 
veckor. Upprepa efter en månad, tre månader och sex månader. Behandla sedan en eller två gånger per år. 
 

HÅRDVAXOLJADE BÄNKSKIVOR. En hårdvaxoljad bänkskiva har ett ytskikt med ett mycket bra skydd. Vi 
rekommenderar dock att skivorna efter montering och ev. kakelsättning behandlas en gång med hårdvaxolja innan den 
tas i bruk. Eftersom varje bänkskiva (liksom varje stav i skivan) är unik krävs olika mängd hårdvaxolja för att mätta ytan 
och bygga upp ett fullgott ytskikt. Detta framträder först efter en tids användning. Kontrollera speciellt under det första 
året om bänkskivorna behöver underhållas med hårdvaxolja. Detta gäller även om ytan blivit sliten eller skadad. Om 
skivan har en underlimmad vask, är det extra viktigt att ändträet och kanter vid diskhon har ett bra skydd. Slipa vid 
behov med fint sandpapper eller slipsvamp. Torka rent. Lägg på ett tunt lager hårdvaxolja. Torka i träets längdriktning 
med torr trasa. Se till att en tunn film uppstår. Låt torka i minst åtta timmar. (OBS – risk för självantändning av oljiga 
trasor och svampar) 
Utförlig monterings- och skötselinstruktion bipackas samtliga träbänkskivor. 
 

STENBÄNKSKIVOR. Stenskivan rengörs och impregneras med STENTVÅL, en naturprodukt som rengör och ger 
lyster åt stenytan, samtidigt som den ger ett varaktigt skydd mot smuts. Produkten är miljövänlig och skonsam både 
mot människa och mot miljö. Varje rengöring gör att stenytan blir både smuts- och vattenavvisande.  
Utförlig monterings- och skötselinstruktion samt bruksanvisning för STENTVÅL bipackas bänkskivan. 
 
ROSTFRIA BÄNKSKIVOR OCH DISKBÄNKAR. Rostfria ytor rengöres normalt med milt rengöringsmedel och  fuktig 
trasa eller svamp. Om missfärgning uppstår finns specialpreparat för rengöring av de rostfria ytorna.  
Utförlig monterings- och skötselinstruktion bipackas samtliga rostfria bänkskivor. 
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SVEDBERGS AB, Verkstadsvägen 1, 514 63 Dalstorp, Sweden
Tel: 0321 - 53 30 00, Fax: 0321 - 53 30 50
www.svedbergs.se, info@svedbergs.se

Produkt kod:

Svedbergs produkter märks med en 4 - siffrig produkt kod, 
var god och ange den vid kontakt med återförsäljare.

Produkt & skötselbeskrivning

40: 814045
60: 81060
70: 817045

2009-01-07

Indigo Spegel 40 / 60 / 70 
inkl. halogenljus

Produkt Artikelnr

Allmänt:

Svedbergs möbler består i huvudsak av fukttålig spånskiva, 
MDF eller massivt trä. Vid ytbehandlingen sker ett antal 
olika processer som skall bibehålla och säkerställa 
möbelns ytfinish och livslängd under lång tid framöver. 
För att minimera risken att vatten t ex tränger in i skarvar 
bör man ändå torka bort vatten så snart som möjligt 
med torr trasa.

Skötselråd:

Rengöring av Svedbergs möbler sker enklast med en fuktig 
trasa med eventuellt lite vanligt rengöringsmedel.
Du bör undvika skurmedel och andra medel som innehåller 
slipmedel, syror eller ammoniak. Rengöring av glaset sker 
med hjälp av, för badrum och ändamålet avsedda 
rengöringsprodukter. Avtorkning av ytorna bör ske med 
frottéhanduk eller annat mjukt material. Använd aldrig 
rengöringsmedel som har en slipande effekt eftersom de 
kan repa glasytorna.
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SVEDBERGS AB, Verkstadsvägen 1, 514 63 Dalstorp, Sweden
Tel: 0321 - 53 30 00, Fax: 0321 - 53 30 50
www.svedbergs.se, info@svedbergs.se

Produkt kod:
 
Svedbergs produkter märks med en 4 - siffrig produkt kod, 
var god och ange den vid kontakt med återförsäljare.

Produkt & skötselbeskrivning

2009-01-01

Handdukstork 50x100
Thor

Produkt Artikelnr

Skötselråd:
 
För att ta bort smuts, kalkfläckar och avlagringar, räcker 
det för det mesta med en blandning av ett tvålliknande 
medel och vatten, som du sedan sköljer bort med rent 
vatten. Torrtorka med trasa eller frottéhandduk.
Kromade, färgade, eller metallytor skadas lätt av syra, 
stålull och rengöringsmedel med ammoniak eller slipmedel.

Allmänt:
 
Svedbergs handdukstork består i av pulverlackerad eller 
krommaterad stål. För att handdukstorken ska hållas 
fräsch är det viktigt med regelbunden rengöring.
För att bevara finishen på handdukstorken ska du tänka 
på några små regler.

50012 Krom
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300 W & 600 W, 230V IP 44

Använd endast avsedd nyckel 24 vid åtdragning. 
OBS! Installera inte elpatronen när kontrollpanelen och värmeelementet sitter ihop.
 
Bruk kun en 24 mm fastnøkkel ved tiltrekking. 
OBS! Elpatronen må ikke installeres hvis kontrollpanelet og varmeelementet er montert 
sammen.
 
Anvend kun den omtalte 24-nøgle ved stramning. 
OBS! Installere IKKE elpatronen når kontrolpanelet og varmeelementet sidder sammen.
 
Käytä kiristyksessä vain siihen tarkoitettua avainta 24. 
HUOM! Asenna ensin lämpövastus ja vasta sen jälkeen säädinpaneeli (kts. kuvat).
 
Use only adapted key no. 24 when tightening (pic. 1). 
NOTE! Do not install the electrical heater while the control panel and the heating element 
are attached to each other.
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Värmeelementet monteras i botten av handdukstorken, på höger eller vänster sida. 
OBS! Elpatronen är endast avsedd för montage i de nedre anslutningarna!
- Först efter montage och påfyllning i handdukselementet tillsätts strömmen. 
- Elpatronen tar omedelbart skada om man tillsätter strömmen utan att ha fyllt handdukstorken med vatten 
  eller om vattennivån är för låg.
- Vid fast installation, kontakta elektriker.
 
Varmeelementet monteres i bunnen av håndkletørkeren, på høyre eller venstre side.
OBS! Elpatronen er kun beregnet på montering på de nedre tilkoblingspunktene!  
- Håndkletørkeren må ikke tilkobles strøm før den er ferdig montert og vann er påfylt.
- Den elektriske patronen tar skade umiddelbart om man setter på strømmen uten å ha fylt håndkletørken med vann 
  eller om væskenivået er for lav.
- Ved fast installasjon ta kontakt med elektriker.
 
Varmelegemet monteres i bunden af håndklædetørreren på højre eller venstre side.
OBS! Elpatronen er kun beregnet til montering i de nederste tilslutninger.
- Først efter montering og påfyldning af håndklædetørreelementet tilsluttes strømmen.
- Elpatronen tager umiddelbar skade, hvis man tilslutter strøm uden at have fyldt håndklædetørreren med vand 
  eller hvis vædskeniveauet er for lav. 
- Ved fast installation, kontakt elektriker.
 
Sähkövastus asennetaan kuivauspatterin alaosaan, vasemmalle tai oikealle puolelle.
HUOM! Sähkövastuksen saa liittää vain kuivauspatterin alareunaan.
- Kun olet asentanut ja täyttänyt patterin voit kytkeä virran.
- Sähkövastus vaurioituu heti, jos sähkö kytketään ennen kuin pyyhekuivain on täytetty vedellä tai jos vedenpinta 
  on liian matala.
- Jos kyseessä on kiinteä asennus, ota yhteys sähkömieheen.
 
The electrical cartridge is fitted into the base of the heated towel rail - either to the 
left or right hand side.
NOTE! The electric element is only designed for installation in the lower conections!
- Switch on the electrics directly after assembly and filling.
- The electrical heater will immediately get damaged if you connect the heater to electricity without having 
  the radiator filled with water or if the water level is to low.
- For a fixed installation, contact a certified electrician.
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Vid montering av kontrollpanelen måste panelens kil (A) 
passas emot elementets spår (B). Montera ihop elementet och
panelen genom ett bestämt tryck och därefter försäkra sig om 
att dom verkligen sitter ihop. 
 
Ved montering av kontrollpanelet må panelets kil (A) passes 
imot elementets spår (B). Monter elementet og panelet 
sammen med et fast trykk og kontroller etterpå at de sitter 
sammen.
 
Ved montering af kontrolpanelet skal panelets kile (A) passes 
sammen med elementets spor (B) Sæt element og panel 
sammen med et bestemt tryk og tjek derefter, at de virkelig 
sidder sammen.
 
Säätöyksikköä asennettaessa huomioi että yksikön kiila (A) on
sovitettava lämpövastuksen uraan (B). Paina säätöyksikkö 
kiinni vastukseen ja varmista että se kiinnityy kunnolla.
 
Make sure that the locating pin (A) goes into the groove (B) of 
the heating element. 
Fit the control panel on to the heating element with a firm push
and make sure that they are properly attached.
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Dra åt insexskruven med en specialnyckel. 
 
Trekk til insexskruen med en spesialnøkkel. 
 
Træk insexskruen ud med specialnøglen. 
 
Kiristä kuusiokoloruuvi erityisavaimella.
 
Tighten the grab screw, use Allen key.
 
$�������� ��
��������� ���� 
��%������ ���	�.

FI

DK

RU

GB

N
S

7



(5)

N

FI

S

RU

GB

DK

H2O

Påfyllning:
- Skall ske mycket långsamt för att undvika luftfickor i handdukselementet.
- Rekommendation: Använd rent vatten i handdukselementet, eller 90% vatten och 10% kylarvätska vid frostrisk.
- Aktivera elpatronen på maxnivå och efter ca 1 timmas användning skall vätskenivån i handdukselementet kontrolleras.
- Vätskenivån skall vara 2 cm från toppen av handdukselementet vid max temperatur av elpatronen.
- Därefter monteras den översta proppen och utluftningsventilen.
 
Påfylling:
- For å unngå et det kommer luft i håndlkletørkeren, skal påfylling av vann gjøres meget langsomt.
- Anbefaling: Bruk bare rent vann, eller 90 % vann og 10 % kjølevæske, i håndkletørkeren.
- Aktiver elpatronen på maks nivå og etter ca 1 times bruk skal væskenivået i håndkleelementet kontrolleres.
- Ved maksimal temperatur skal væskenivået være 2 cm fra toppen av håndkletørkeren. 
- Deretter monteres den øverste proppen og utluftningsventilen.
 
Påfyldning:
- Skal ske meget langsomt for at undgå luft i håndklædetørreelementet.
- Anbefaling: Anvend rent vand i håndklædetørreelementet, eller 90% vandog 10% kølevædske.
- Aktiver elpatronen på maksimum niveau og efter ca 1 times brug skal væskeniveauet i 
  håndklædeelementet kontrolleres.
- Vædskeniveauet skal være 2 cm fra toppen af håndklædetørreelementet ved max temperatur af elpatronen.
- Derefter monteres den øverste prop og udluftningsventilen.
 
Täyttö:
- Täytä patteri vedellä erittäin hitaasti, jotta kuivauspatteriin ei pääse ilmaa.
- Suositus: Käytä puhdasta vettä tai 90 % vettä ja 10 % jäähdytinnestettä.
- Aseta sähkövastus maksimiteholle ja tarkasta nesteen taso kuivaimessa noin tunnin kuluttua.
- Nestetason on oltava 2 cm kuivauspatterin yläreunan alapuolella kun vastuksessa on maksimilämpötila.
- Tämän jälkeen voit kiinnittää ylemmät tulpat ja ilmausventtiilin.
 
Filling:
- Filling should be completed very slowly to avoid air entering the heated towel rail.
- Recommendation: Use pure water or a mixture of 90% water and 10% antifreeze.
- Activate the electic element on "max" and check the fluid level in the towel rail after approx. one hour.
- With the temperature for the electric element on "max", the fluid level should be approx. 2cms. from the 
  top of the towel rail.
- Thereafter assemble the uppermost stopper and bleeding valve.
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54090, 54091, 54095, 54096

1. Panel / Panel / Panel / Näyttöruutu / Panel / ;�
���� 
 
  - 1.1. Timer / Timer / Timer / Ajastin / Timer / <���� 
 
  - 1.2. START / STOP
 
  - 1.3. Numerisk indikator / Numerisk indikator / Numerisk indikator / Numeronäyttö / 
           Numerical indicator / =�/����� ��������� 
 
  - 1.4. Temperatur / Temperatur / Temperatur / Lämpötila / Temperature / <��������� 
 
  - 1.5. Värme indikator / Varme indikator / Varmeindikator / Lämmityksenilmaisin / 
           Heat indicator / >�������� ��������� 
 
2. Timer / Timer / Timer / Ajastinnappi / Timer / ?����� ������ 
 
3. Inställningsknappar / Innstillningsknapper / Indstilningsknapper / Säätönapit / 
    Control buttons / +���������	��� ������ 
 
4. On / Off knapp / On / Off knapp / On / Off knap / On / Off nappi / On / Off button / 
    ?����� ����	����/ �����	���� ON/ OFF 
 
5. Allpolig brytare  / Flerpolig bryter / Flerpolers afbryder / Moninapainen virtakytkin / Multipole switch / 
    C��������
��� �����	����� 
 
    
 
 

3

2 4
1

1.4

1.5

1.3

188 °F
°C

1.2
88:88

1.1
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Inställning av klockan:
1. Om elpatronen är avstängd, starta genom att trycka på        .
 
 
 
2. För att komma in i klockprogrammeringsläget tryck         och håll in tills timmarna börjar blinka. Ställ in korrekt 
 
    timme tid med pilknapparna (        och        ). Tryck därefter på         igen. 
 
 
 
3. Ställ in korrekt minut tid med pilknapparna (        och        ) och tryck sedan        igen. 
 
 
 
4. Klockan är nu inställd och aktuell tid visas. 
 
Om hela klockan blinkar (både timmar och minuter) betyder det att det har varit ett strömavbrott och att klockan kan gå fel. Tiden 
sparas i ett internt minne och när strömmen kommer tillbaka fortsätter klockan från samma tid som det var innan strömavbrottet. 
Så, beroende på hur långt avbrottet är, kan tiden som visas vara skild från den riktiga tiden. Det är därför den blinkar - för att visa 
att det troligen är fel tid. I den här situationen, kontrollera tiden och antingen accepterar du tiden genom att trycka på vilken knapp 
som helst eller så knappar du in rätt värde.  
 
 
Inställning av temperatur:
1. Om elpatronen är avstängd starta genom att trycka på        .
 
2. Använd pilknapparna för att ställa in önskad temperatur, temperaturen blinkar under inställningen. 
 
    Temperaturikonen återgår därefter med att visa nuvarande temperatur. Om temperaturen ska ökas visas         ikonen i nedre 
    
    högra hörnet. 
 
 
TIMER programmering
Med TIMER funktionen kan användaren dela in ett dygn i 2 tidszoner, med gränserna som kallas START och STOP tider. Det är 
möjligt att programmera temperaturen för varje zon oberoende av varandra. Det är också möjligt att ha automatisk avstängning i 
vald zon. Timer programmet fungerar ända tills man manuellt stänger av timern. 
 
Principen för funktionen är följande: Om aktuell tid når START eller STOP tid så ändras temperaturinställningen till programmerat 
värde för zonen. Mellan tiderna START och STOP kan man ändra temperaturen temporärt tills nästa tidszon startar. Dessa 
ändringar påverkar inte timer programmet. 
 
1. Om elpatronen är avstängd starta genom att trycka på        .
 
 
2. För att komma in i TIMER programmeringsläget - tryck        knappen kort. 
 
    Timer ikonen börjar blinka och LCD visar om Timer funktionen är aktiv (On) eller inaktiv (OF). 
 
    Använd pilarna (        och        ) för att ändra till önskad inställning (starta eller stänga av timern) och 
 
    tryck        . Om valet är OF avslutas programmeringsläget Timer. 
 
 
3. Programmera START zonens start tid. Ikonen START lyser upp och timmarna blinkar. Använd 
 
    pilarna för att ställa in önskat värde och bekräfta med timer knappen         . 
  
 
4. Ställ in och bekräfta (tryck knappen        ) minuterna för START zonens start tid. 
 
 
5. När tidsprogrammeringen är klar kan du trycka in önskad temperatur, som du vill ska ställas in 
 
    i början av första tidszonen. Det är även möjligt att välja OF (lägsta värdet), vilket betyder att 
 
    elpatronen stängs av. Efter att ha tryckt på         knappen kan du programmera den andra 
 
    tidszonen (STOP). 

S
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Innstilling av klokken:
1. Hvis elpatronen er avslått, må den slås på ved å trykke på         .
 
 
2. Trykk på         for å komme inn i programmeringsmenyen for klokken og hold den inne til timesifrene 
 
    begynner å blinke. Still korrekt timetid med pilknappene (        og        ). Trykk deretter på         igjen. 
 
 
3. Still inn korrekt minuttid med pilknappene (        og        ) og trykk deretter         en gang til. 
 
 
4. Klokken er nå innstilt og viser riktig tid. 
 
Hvis alle sifrene (både timer og minutter) blinker samtidig, har det vært et strømavbrudd og klokken viser derfor feil tid. Riktig tid 
lagres i et internt minne og når strømmen kommer tilbake fortsetter klokken fra den tid strømbruddet inntraff.
Avhengig av hvor langt avbruddet var, er tiden som vises forskjellig fra den korrekte tiden. 
Kontroller riktig tid og still deretter klokken.
 
 
Innstilling av temperatur:
1. Hvis elpatronen er avslått, må den slås på ved å trykke på         .
 
2. Bruk pilknappene for å stille inn ønsket temperatur. Temperaturen blinker under innstillingen.
 
    Temperaturikonet viser deretter den nåværende temperatur. 
 
    Hvis temperaturen økes vises         ikonet nederst i høyre hjørne.
 
 

6. Programmera STOP zonens start tid. Ikonen STOP lyser upp och timmarna blinkar. Ändra aktiv 
 
    parameter med pilknapparna och tryck Timer knappen         för att bekräfta. 
 
 
7. Ställ in minutrarna och tryck         knappen för att bekräfta ändringarna och gå vidare till sista steget.
 
 
8. Ställ in temeraturen som ska ställas in när andra tidszonen startar. Precis som tidigare kan du 
 
    programmera elpatronen till att stänga av när tidszonen börjar. För att acceptera inställningarna och 
 
    avsluta programmeringensläget tryck        . 
 
 
9. LCD skärmen visar nu TIMER ikonen, vilket betyder att funktionen är aktiv. 
 
 
10. Du kan nu själv välja om du vill ha igång elpatronen eller stänga av den, funktionen fungerar 
 
      hur som helst, ända tills du programmerar om timerfunktionen till OF, se steg 2. 
 
 
Antifrysfunktionen
Om värmeelementet är avstängd och temperaturen faller under 5-7ºC startar timern värmeelementet 
 
automatiskt och är igång tills temperaturen ökar igen. Under tiden visas AF på LCD-skärmen. 
 
 
Felsökning
1. LCD skärmen visar ingenting:    - Kontrollera installationsanslutningen och kontakten.
2. Kod E1, E2 eller E4 blinkar:   1. - Kontrollera installationsanslutningen och kontakten.
                                                   2. - Dr ur kontakten och låt elpatronen vara strömlös i en timme, testa igen. 
                                                   3. - Demontera elpatronen från handdukstorken och lämna in för utbyte.
3. Kod E3 blinkar:                          - Kontrollera vätskenivån, fyll på.

S
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Skötselpärm –JM AB Silverdalsbacken, augusti 2011  
Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 

Blandare och avstängning av 
vatten  
I bostadens badrum och kök finns blandare där varm- och kallvatten blandas i en kran. 
Vattentrycket i blandarna är begränsat till maximalt 12 liter per minut för att undvika 
onödig vattenåtgång. I ett flerbostadshus kan det ibland bli långa ledningsdragningar, 
varför det kan dröja en stund innan vattnet uppnår önskad temperatur. Av säkerhetsskäl 
har varmvattnet en inställd maxtemperatur. 

Rengöring 
Förkromade ytor rengörs regelbundet och lättast med flytande rengöringsmedel 
eller tvållösning. Kalkfläckar kan avlägsnas med utspädd hushållsättika som torkas 
bort med en fuktig trasa. För att undvika repor på förkromade ytor, använd aldrig 
skurmedel, stålull eller rengöringsmedel med polerfunktion. Undvik även sura och 
alkoholhaltiga rengöringsmedel. 

Skvallerrör 
Från schakten läggs ett "skvallerrör" ut i badrum eller wc. Syftet med röret är att 
snabbt upptäcka eventuellt läckage i schakten och förhindra omfattande och dyra 
saneringsarbeten efter läckage. Om det kommer vatten ur skvallerröret måste 
vattnet i fastigheten omedelbart stängas av. 

Avstängning av vatten 
Om bostaden råkar ut för ett vattenläckage ska du omgående stänga av vattnet! 
Detsamma gäller när arbete utförs på blandare eller andra vattenanslutningar. I din 
bostad finns det flera avstängningsventiler för vatten, placerade vid varje tappställe. 
Huvudavstängningsventiler för din lägenhet sitter bakom en inspektionslucka som är 
placerad i badrummet. Huvudavstängningsventiler för hela trapphuset finns på varm- 
och kallvattenrören i källaren alternativt underliggande garage, undantaget 
Margreteborgsvägen 21 där avstängningsventiler finns i källaren Johannesbergsplan 
10. 

Under garantitiden gör du i första hand en felanmälan till JM Kundservice om du 
misstänker att det är fel på en blandare eller råkar ut för läckage.  Efter garantitidens 
utgång kontaktar du din styrelse direkt.  
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SVENSKA

MONTERING
Vi rekommenderar att du anlitar professionell VVS-installatör.  
OBS! Vid installation måste ledningarna fram till blandarna renspolas, innan 
blandaren monteras. OBS! Vid koppling av anslutningsslang (Soft PEX-rör) ska 
matarledningens anslutningskoppling vara fast fixerad. Till Soft PEX-rör med 
slät anslutningsände behövs ingen stödhylsa.

A-B Montera blandaren i utförd ordning [1]–[5]. B:1 Köksblandare: Mon-
tera pipen med önskad pipspärr 60°, 85°, 110° eller 360°. Pipspärren ska vara 
centrerad framåt med klacken uppåt [3]. B:2 Tvättränneblandare FMM8118: 
Montera pipen med den fasta pipspärren med medföljande skruv, 1-3.

FELSÖKNING/SERVICE

A Dåligt flöde: Skräp i strålsamlaren: Skruva loss strålsamlaren 1-2 och 
gör ren insatsen från vattenföroreningar.

c Läckage vid pipanslutning:
Byte av o-ringar: Utför [1]–[3], byt o-ringar [3]. Smörj med silikonfett.

d Läckage i disk/tvättmaskinsavstängninen:
Byt insatsen: Stäng först av inkommande vatten. Utför [1]–[3]. I utförd ordning 
1-4: Vrid disk-maskinsvredet till vänster. Sätt skruvmejsel i markering och vrid 
tills vredet snäpper loss. Byt insats [3]. OBS! Repa ej ytan.

e Läckage ur pip eller spakinfästningen när blandaren är 
stängd:
Byt keramikinsatsen: Stäng först av inkommande vatten. Utför i ordning 
[1]–[6]. Vid [5]: Bytet kräver FM Mattssons specialverktyg (Art.nr. 6077-0000). 
Vid [6]: Byt hela keramikinsatsen. Vid behov rengör sätet där keramikinsatsens 
tre packningar tätar. OBS! Repa ej ytan.

INSTÄLLNINGAR

d Inställning disk/tvättmaskinsavstängning:
Varmt eller kallt vatten till diskmaskin:
Blandaren är fabriksinställd på kallt. För varmt vatten demontera vredet enligt 
[1]. Skjut sedan på vredet en aning på spindeln och vrid spindel medurs till 
stopp. Montera tillbaka vredet med markeringen rakt upp.

f Inställning av flödesbegränsning och temperaturspärr:
[F:1] Temperaturring [F:2] Flödesställare
Genom att kugga om temperaturringen regleras temperaturspärren. Ju mer 
den vrids mot minus desto större blir varmvattenbegränsningen.
Genom att vrida flödesställaren 4x90° kan fyra olika flöden ställas in. Vänd 
önskad klack mot stoppklacken [1]. Ju större klack desto mindre flöde.

Uttjänta produkter kan återlämnas till FM Mattsson för återvinning.

ENGLISH
INSTALLATION
We recommend that you engage a professional (licensed) plumber.
Please note: When the mixer is installed, the main supply pipework must be 
rinsed before the inlet tails are connected. NB: When attaching the connection 
tube (soft PEX pipe), the connector coupling to the infeed pipe must be firmly 
fixed into place. No supporting bush is required for PEX pipes with a smooth 
coupling end.

A-B Install the mixer in the specified order [1]–[4]. Alt.1 Kitchen Mixer: Fit 
the spout with the desired swivel restrictor, 60°, 85°, 110° or 360°. The spout 
swivel restrictor must be centered forwards with the lug upwards [3]. Alt.2 
Bar Mixer FMM 8118: Attach the spout with the fixed spout lock, using the 
enclosed  
screw, 1–3.

TROUBLESHOOTING/SERVICE
A Poor flow:
Clogged aerator: Dismount the aerator 1-2 and clean the insert from water 
impurities.

c Leakage from spout connection:
Replace O-rings. Perform [1]–[3], replace O-rings [3].
Lubricate with silicone grease.

d Leakage from dishwasher connection:
Replace the cartridge: First turn off the main supply. Perform [1]–[3]. In the 
order 1-4: Turn the on/off valve to the left. Put the screwdriver in the slot and 
turn until the handle comes loose. Replace the cartridge [3]. Do not use sharp 
objects.

e Leakage from spout or lever bracket when the mixer is clo-
sed:
Replace ceramic cartridge: First turn off the main supply. Perform sequences 
in order [1]–[6]. At [5]: The switch demands FM Mattsson special tool (Item No 
6077-0000). At [6]: Replace the complete ceramic cartridge. 
If necessary clean the seats where the three packnings in the cartridge seal 
against the body. Do not use sharp objects.

SETTINGS

d Setting the dishwasher isolator:
Hot or cold water supply to the dishwasher:
The mixer is factory configured to supply cold water. For hot water, dismantle 
the lever as described in [1]. Then push the lever slightly onto the spindle and 
twist the spindle clockwise to the stop point. Reassemble the lever with the 
marking pointing straight upwards.

f Setting the flow and temperature restrictors:
[F:1] Temperature restricting ring [F:2] Flow restrictor
The maximum temperature restriction is adjusted by repositioning the tem-
perature ring. The more it is turned to minus, the lower maximum hot water 
temperature. 
Four different  maximum flows can be obtained by turning the flow restricting 
device 4 x 90°. Turn the desired lug towards the stop lug [1]. The bigger the 
lug, the lower flow. 

Worn out products may be returned to FM Mattsson for recycling.



FM Mattsson
Box 480
SE-792 27 MORA
SWEDEN 
www.fmmattsson.com

INSTRUKTION / INSTRUCTION

FMM 9000E

Rev. 004 – 11.04. FMM nr 1002450

1

Denna produkt är anpassad till 
Branschregler Säker Vatteninstallation. 
FM Mattsson garanterar produktens 
funktion om branschreglerna och 
produktens monteringsanvisning följs.

6077-0000

[2]

[3]

[4]

[6]

3 mm

[3]

[2]

[4]

[10]

(b)

(a)
(d)

(c)

[5]

(b)

(a)

2

1

[1]

[5]

[6][7]

[8]

[11]

[12]

[9]

[9][10]

[1]

6077-0000

B:1
B:2

B:3

c

A

B

D

[1]

EB EN 1717

 

PS 1396

TMV 2 with Requirements TMV 2
TMV 3 with NHS Requirements

[1]

[4][3]

(a) (b)

(d)(c) [2]

VA 1.43/18687

0400/09
Kontroll Sintef



INSTRUKTION / INSTRUCTION

FMM 9000E

2

Rev. 004 – 11.04. FMM nr 1002450

MONTERING
Vi rekommenderar att du anlitar professionell VVS-installatör.
OBS! Vid ny rörinstallation måste ledningarna fram till blandarna renspolas,  
innan blandaren monteras. 

A Montering av badkarspip: Sätt badkarspipen på blandarens utlopp [1]. 
Tryck upp pipen mot blandaren och skruva fast den, pekande åt vänster, 
parallellt med blandaren [2], med insexnyckeln 3 mm [3]. 

Omkastare: När utloppspipen pekar rakt fram, kommer vatten ut ur utlopps-
pipen [4]. Vrider man pipen åt vänster [5] eller höger [6] kommer vatten ut ur 
duschen.

FELSÖKNING/SERVICE
B Dåligt flöde: 
B:1 Demontera strålsamlaren [1] och rengör den.

B:2 Om det inte hjälper rengör filtren i inloppsnipplarna [2]: Stäng först av 
inkommande vatten. Demontera blandaren från väggbrickan: Håll fast med  
en skiftnyckel (a) så att nippeln inte roterar och muttern skruvas samtidigt  
med en annan skiftnyckel (b) medurs. Rengör filtren.

B:3 Om det fortfarande blir dåligt flöde rengör reglerpaketets filter [12]. Om 
det inte hjälper byt reglerpaketet [3]: Lossa täcklocket med skruvmejsel 
vid markering [4]. Skruva ut skruven [5] och dra loss ratten [6]. Ta bort 
skållningsskyddsringen [7]. Skruva loss överdelen [8] enligt följande: Tryck 
in spindeln [9] och håll fast den så att den inte roterar med, samtidigt som 
muttern [10] skruvas med FM Mattssons serviceverktyg (Art.nr. 6077-0000). 
Dra ut reglerpaketet [11] och montera den nya i omvänd ordning.

c Läckage ur badkarspip/dusch när blandaren är stängd:
Byt överstycke: Stäng först av inkommande vatten. Demontera mängdratten 
[1] och byt överstycket [2]. Skruva loss överstycket med hjälp av en skift-
nyckel.

Inställning av ECO-stopp. Demontera mängdratten [1] enligt. Drag av 
stoppringen (a) och vrid den medsols (c) för mindre flöde, och motsols (d) för 
större flöde. Montera flödesregleringsratten med tryckknappen [3] i linje med 
markeringen på blandarhuset [4].

Ger endast kallt eller varmt vatten. Blandaren reagerar inte vid  
temperaturreglering:
Blandaren är felinkopplad. Stäng först av inkommande vatten. Varmvatten ska 
kopplas in på blandarens vänstra sida (vid mängdreglering).

D Kalibrering av temperatur
Kalibrera blandaren: Demontera temperaturratten [1] enligt [B:3 4-6]. Vrid 
spindeln (b) medurs för kallare vatten och moturs för varmare vatten. När den 
önskade temperaturen är inställd på ca 38 °C, monteras skållningsskyddsring-
ens stoppklack 1 så att den kommer i linje med markeringen 2 på blandarhu-
set.
(a) skållningsskyddsring, (b) spindel, (c) varmare, (d) kallare. 

ÖVRIGT
Vid risk för frost: (tex vid ouppvärmt fritidshus) Vattnet skall tömmas ur 
ledningen och blandaren. Öppna mängdratten för att tömma blandaren och 
blås ut vattnet i flödesriktningen. Lämna mängdratten i öppet läge. Alternativt 
demontera blandaren för att vara helt säker och förvara i uppvärmt utrymme.

RENGÖRING
Färg/ytbehandling bevaras bäst genom rengöring med mjuk trasa och mild 
tvållösning, eftersköljning med rent vatten och polering med torr trasa. Man 
får absolut inte använda kalklösande, sura- eller slipande skurmedel. För att 
avlägsna kalkfläckar, använd hushållsättika och spola efter med vatten.
 
Uttjänta produkter kan återlämnas till FM Mattsson för återvinning.

SVENSKA

3868-0009

5980-0800
5981-0800

3578-1000

3971-0800

3873-0006

2903-1000
8299-0000

3975-4000

3903-1004

3860-1009
3903-1004
3903-1002

3868-0009

3852-0007
3578-0100
3578-0120
3578-0140

3590-0800

3578-0040
3578-0020

3903-1004
3903-1002



Skötselpärm –JM AB Silverdalsbacken, augusti 2011  
Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 

Elektricitet och jordfelsbrytare 
Varje lägenhet har ett elcentralskåp där all el kommer in i bostaden, från skåpet leds 
sedan elen ut i din lägenhet.  

Huvudsäkringen för din lägenhet sitter i ditt elcentralskåp och varje lägenhets 
elcentralskåp är även avsäkrad i husets centrala elrum. Detta innebär att 
huvudsäkringen i husets elrum i vissa fall kan lösa ut före den enskilda lägenhetens 
huvudsäkring. För att åter få ström måste båda huvudsäkringarna vara tillslagna.  

I bostadens elcentralskåp finns även automatsäkringar, grupperade efter funktion 
och placering. Observera att automatsäkringarna ersätter den äldre typen av 
säkringar som skruvades fast. När automatsäkringen ät tillslagen pekar brytaren 
uppåt, om säkringen löser ut pekar brytaren neråt. Säkringen behöver inte bytas 
utan återställs genom att trycka upp brytaren igen. Exakt vart varje säkring är 
kopplad framgår av ett schema som finns på insidan av luckan till elcentralskåpet. 
Om en automatsäkring löser ut ska du ta reda på orsaken innan säkringen slås på 
igen.  

Elmätare är placerade i husets el-rum alternativt i respektive våningsplans el-nisch. 
Kontakta ansvarig i föreningen om du vill läsa av din mätarställning eller få tillträde till 
husets huvudsäkringar. Din elleverantör fjärravläser din elförbrukning.  

Eluttag och belysning 
El och belysning i din bostad installeras av en behörig elektriker. Alla rum tänds och 
släcks med en strömbrytare som sitter på väggen vid eller i rummet. Eluttagen är 
placerade enligt ritningen som gäller för din bostad. De armaturer som installerats 
finns angivna i armaturförteckningen i denna flik. Belysningsarmaturer till badrum 
och klädkammare ingår i din bostad. I övriga rum finns uttag där du själv får sätta 
upp belysning. Om du har spotlights under skåp, tänk på att inte sätta in en lampa 
med högre effekt än 10 W eftersom lampan då blir för varm. Det finns flera typer 
av spotlights som har olika lampor och de byts på olika sätt. När det är dags att 
byta lampa till spotlight någonstans i bostaden, kontakta din leverantör spotlights för 
instruktioner om du känner dig osäker.   

Strömställare och eluttag bör regelbundet kontrolleras så att dessa är hela. En 
spräckt strömställare eller ett spräckt eluttag kan betyda direkt livsfara. Alla eluttag 
är jordade, använd därför alltid godkända jordade elkontakter. Dubbelisolerade 
apparater, exempelvis elvisp och hårtork, kan även anslutas till jordade uttag. 
Apparaterna är då märkta med en dubbelkvadrat, ett så kallat FI-märke 

De flesta eluttag har enfasanslutning. Till vissa apparater med hög effekt, exempelvis 
spisen, utnyttjas tre faser.  

Elarbeten och säkerhet i hemmet 
Elarbeten ska alltid utföras av en auktoriserad elektriker, både ur säkerhets- och 
försäkringssynpunkt. Tips om elsäkerhet i hemmet finns att hämta hos 
Elsäkerhetsverket (www.elsakerhetsverket.se). 
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Under garantitiden gör du i första hand en felanmälan till JM Kundservice om du 
misstänker att det är något fel på fast armatur eller eluttag. Efter garantitidens 
utgång kontaktar du en behörig elektriker direkt.  Belysning som du installerat 
ansvarar du själv för.  
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Jordfelsbrytare 
I elcentralskåpet finns en jordfelsbrytare som har till uppgift att bryta strömmen om 
det uppstår ett jordfel i någon elektrisk apparat. Samtliga eluttag, inklusive kyl och 
frys, är anslutna till jordfelsbrytaren och petsäkra för att öka säkerheten. Använd 
därför alltid godkända jordade el-kontakter i uttagen.  

Jordfelsbrytaren har en testknapp som används för att kontrollera om 
jordfelsbrytaren fungerar som den ska. När knappen trycks in ska jordfelsbrytaren 
lösa ut. Återställ jordfelsbrytaren igen efter kontrollen. Kontrollen bör göras med 
högst sex månaders intervall.  

Följande åtgärder rekommenderas när jordfelsbrytaren löser ut: 
1. Sätt jordfelsbrytaren i ”till-läge”. Om den inte löser ut igen tyder det 

på en tillfällig störning som var övergående.  

2. Om jordfelsbrytaren löser ut direkt efter tillslaget finns det en felkälla 
någonstans i bostaden. Slå då av alla automatsäkringar i elcentralskåpet. 

3. Sätt jordfelsbrytaren i ”till-läge” igen. Om jordfelsbrytaren löser ut 
innan några automatsäkringar återställts finns felet i elcentralskåpet, 
kontakta JM Kundservice (under garantitiden) eller en behörig 
elektriker direkt (efter garantitidens utgång). Annars gå vidare till nästa 
punkt. 

4. Återställ nu en automatsäkring i taget tills jordfelsbrytaren löser ut på 
nytt. Felet är nu lokaliserat till den säkringsgrupp som återställdes till 
nätet sist i ordningen.  

5. Dra ut alla stickproppsanslutna apparater inklusive alla 
lamputtagsansluta apparater som hör till denna grupp.  

6. Sätt därefter jordfelsbrytaren i ”till-läge” igen. Löser jordfelsbrytaren ut 
omedelbart så finns felet i den fasta elinstallationen. kontakta JM 
Kundservice (under garantitiden) eller en behörig elektriker direkt 
(efter garantitidens utgång).  Annars gå vidare till nästa punkt. 

7. Anslut en apparat i sänder till uttagen tills jordfelsbrytaren på nytt löser 
ut. Det är sannolikt att den sist anslutna apparaten är felaktig. Låt nu en 
fackkunnig person undersöka och reparera apparaten. 

 

På bilden till vänster ser du ett exempel på en 
jordfelsbrytare. Jordfelsbrytaren på bilden är ”till” då 
brytaren pekar uppåt. I frånslaget läge pekar 
strömbrytaren neråt. 
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ALLMÄNT 
 
 

Bäste bostadsrättsinnehavare vi gratulerar till ditt val av bostad och 
önskar er lycka till med den nya bostaden. Vi hoppas att Ni kommer 
att trivas med bostaden och är nöjda med de elinstallationer som vi på 
PoB:s Elektriska AB har utfört  i lägenheterna i Kv. Silverdalsbacken 
 
 
 
 

Här får ni några råd beträffande hur installationen är utförd, samt 
några tips om vart ni skall vända er vid eventuella fel som kan uppstå.   
 
 
 
 

GARANTI 
 
Vid fel på elanläggning och el-material under garantitiden som år 2 år 
från godkänd slutbesiktning skall fel anmälas till PoB:s Elektriska AB 
via JM AB:s Eftermarknad. 
Vitvaror (spis, kyl/frys, tvättmaskin, torktumlare, köksfläkt, bel. i 
badrumsskåp) ingår ej i PoB:s garantiåtagande. 
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DATA/TV OCH TELEFONANLÄGGNING 
 
I lägenheten är det installerat ett datanät för distribution av media 
(tv,data,telefon).  I media centralen som är placerad i klk. eller i hallen 
sitter det en patchpanel som är märkt med löpande nummer 1,2,3,4 
o.s.v. Media leverantören  (Telia) levererar en aktiv utrustning som 
placeras i media centralen. I rummen i lägenheten sitter det modular 
uttag av typ RJ45 monterade, som är valbara i media centralen vilken 
media som önskas i resp. uttag. Från aktiv utrustning kopplas önskad 
media till önskat modular uttag i lägenheten   
 
 
. ELINSTALLATIONEN 
 
Kraft- och belysningsinstallationen följer konventionellt utförande. 
Belysning tänds med strömbrytare vid eller i respektive utrymme. 
Uttagen är placerade enligt planritning. 
Apparaterna bör iakttagas så att dessa är hela. En spräckt strömbrytare 
eller ett spräckt vägguttag betyder direkt livsfara för person. 
 
 
 
 
 
. 
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CENTRALER OCH MÄTARE 
 
Centraler för lägenheter är av automatsäkring typ Garo och placerade i 
i klk.eller kapprum i lägenheterna.  Centralerna är utrustade med en 
jordfelsbrytare för alla grupperna. Mätare till lägenheter är placerade i  
elnischer i källarplan i  respektive  trapphus. Huvudsäkringens storlek 
är 20A (blå).  
 
 
 
ÖVRIG BELYSNING 
 
 
Trapphusbelysningen styrs via tidkanal och ljusrelä samt med 
tryckknappar och trappautomat. Vid hiss lyser armatur med fast ljus 
via brytare i fastighetscentral.  Ytterbelysning vid entré och stolp-och 
pollarbelysning  styrs via ljusrelä. Garagebelysning styrs med ljudvakt 
typ Extronic placerad i garagecentral. Belysning i passager på plan 2 
styrs med tryck knappar. I lgh.förråd och soprum styrs belysningen 
med rörelsevakter. Ytterlampa och uttag på balkong tänds med brytare 
vid eller i närhet av balkongdörr. 
Tidkanaler och ljusreläfunktion hämtas från DUC i uc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     Möllersvärdsgatan 12 754 50 Uppsala 
     Tel 018-4702000 Fax 018-694332 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
KOMFORTGOLVVÄRMEANLÄGGNING  
 
 
I  badrum  är elektrisk  komfortgolvvärme av typ QuickNet installerad  
i lägenhet. Golvvärmen styrs via en väggtermostat med golvgivare. 
Viss temperaturskillnad kan förekomma i golvet. 
OBS BORRNING I BADRUMSGOLV FÅR EJ GÖRAS. 
 
 
 
 
 
KODLÅSANLÄGGNING ENTRE 
 
 

Entré dörrar är försedda med kodlås  typ Bewator K44 mot vid rätt 
inslagen kod öppnar el slutblecket.  
 
 
 

BRANDVARNARE 
 
Lägenheter är utrustade med en brandvarnare med 10-års batteri. 
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INFORMATION OM ELINSTALLATIONS FÖRORDNINGEN 
 
GRUPP A 
Material som du får montera själv (om du säkert vet hur det skall 
göras) 
 
Sladd    ( anslutningsledning ) 
Apparat för montering på sladd: 
Apparatuttag                        -grenuttag 
lamphållare                          -lamppropp 
Lamputtag för sladdmont.    -ljusregulator (dimmer) för sladdmont. 
skarvuttag                            -sladdströmställare 
stickpropp 
Apparat för montering på bruksföremål 
Lamphållare;  sladdställ med fri ledningsända                                               
( sladd med stickpropp) 
Strömställare för bruksföremål. 
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GRUPP B 
 
 
Strömställare- inkl. ljusregulator (dimmer) - vägguttag och 
lamphållare för fast installation samt säkringar. 
 
OBS! Är du osäker på hur arbetet skall utföras måste du anlita en 
behörig elinstallatör. Nyinstallation får endast utföras av elinstallatör. 
 
VIKTIGT!  
 
FELAKTIG MONTERING KAN MEDFÖRA LIVSFARA OCH 
BRANDRISK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRUPP C 
 
MATERIAL SOM ENLIGT GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 
ENDAST FÅR MONTERAS AV BEHÖRIG ELINSTALLATÖR 
 
Ljusarmaturer, elradiatorer och hushållsmaskiner för fast anslutning 
samt all övrig elmaterial för starkströmsinstallationer. 
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SKYDDSJORDNING 
 
HUVUDREGEL: 
Apparat för skyddsjordning skall alltid skyddsjordas. Skyddsledare 
(grön-gulrandig) får endast anslutas till skruv vid jordtecknet. 
Felaktig koppling kan göra apparathöljet strömförande. 
 

 
 
 
Detta kan medföra livsfara! 
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JORDFELSBRYTARE ÄR INSTALLERAD I DENNA 
ANLÄGGNING 
 
UNDERHÅLL 
På jordfelsbrytaren finns en provknapp som används för att 
kontrollera om jordfelsbrytaren är funktionsduglig. Kontrollen bör 
göras med högst 6 månaders intervall. 
 
FELSÖKNING 
Vad gör man när jordfelsbrytaren löser ur? Följande åtgärder 
rekommenderas: 
Slå till jordfelsbrytaren. Om jordfelsbrytaren inte löser ut igen tyder 
detta på en tillfällig störning, obefogad utlösning eller ett tillfälligt fel. 
Om detta förfarande uppträder några gånger bör hjälp sökas hos 
elinstallatör. 
Om jordfelsbrytaren löser ut direkt efter tillslaget finns ett bestående 
fel. Slå av samtliga säkringar i den aktuella centralen. Slå till 
jordfelsbrytaren igen. Återställ därefter en säkring i taget tills 
jordfelsbrytaren ånyo löser. Felet är nu lokaliserat till den säkrings- 
grupp som sist återställdes. Om jordfelsbrytaren löser ut igen innan 
några säkringar har återställts finns felet i eller centralen. 
Elinstallatörens hjälp behövs. 
Om felet är lokaliserat till en bestämd säkringsgrupp, fortsätt med att 
dra ur alla stickproppsanslutna apparater inklusive lamputtagsanslutna 
som hör till gruppen. Slå därefter till jordfelsbrytaren. Om den löser ut 
på nytt finns felet i den fasta installationen eller i någon fast ansluten 
apparat. Elinstallatörens hjälp behövs. Om jordfelsbrytaren förblir 
inkopplad, anslut en apparat till uttagen i taget tills att jordfelsbrytaren 
ånyo löser ut. Det är den sist anslutna apparaten som sannolikt är 
felaktig. Låt nu en fackkunnig person undersöka och reparera. 



Aterstcillqnde clv
qufomqtscikring

I  hondelse ov o t t  outomotsokr ingen hor
los t  u t  ( lage 1)sko l l  v ippon foros neddt
t i l l  loge 2. Dorefter t rycks vippon uppdt
t i l l  lAge 3 .  Automotsokr ingen fungeror
nu igen. Vid behov kon momentet
upprepos.

3 \

1 -..i-

2 /

fi ffiil * 3li;i,.J,,; fn";r;:.j,:.,'"',, 28 oo



@ ffi
ffiB

W&
W



El ir sdrker, billig och altmdnt tillgiinsig. l$en ledninglar och
apparater miste yara felfria och r*t inkopplade annars
kan man f* striirn gfenom kroppen och det Lil vi inte.

vi saknar sinnen for att  upptacka elfara di el inte syns, hors el ler
luktar. Nar el kdnns drabbar den alltfor ofta bruralr med dodlig
utging. Sk1'ddet i  form av sakringar som vi har i  vira anlaggning-
ar ar inte snabbt nog for att skydda den kinsliga manniskokrop-
pen- Drrfor behovs tilldggsskydd. JordfelsbrFrar€n dr ert pilidigr
t i l laggsskydd.

Elsakerhetsmyndigheten foreskriver aft i elfarliga miljoer r nya
anlaggningar ska iordfelsbrytare installeras exempelvis for uttag i
badrum och utomhus.

For an fi hog elsdkerhet bor du lira installera jordfelsbrytare for
hela elanliggningen.

varje del av elinstallationen ldcker lite strom, det ar helt i sin ord-
ning, men om summan av de til l itna ldckstrommarna blir for stor
kan jordfelsbrytaren till synes obefogat lcisa ut. For art undvika
dema bor du lita installera flera jordfelsbryrare si du inte riskerar
att hela anliggningen blir srromlos om jordfelsbryuren slj.r ifrin.

Jordfelsbryrare dr en noggranr urprovade konstruktion som in-
stallerats i mfljontals exemplar i mer dn 40 ir. 

$

Jordfelsbrytaren drr en peliilig och biilig livriddare.

Jordfekbrytaren fiws i ett stort
antal varianter frdn minga olika
bverantor€r - alla med driytsiiker-
het som gerrtensam niimnare-

OBS! lnstallation au iord-
fekbrytare skall utfdras au en
behorig elinstallator. F<ir Din
trygghet skall fiSretaget ha en
ansuars for sii krin g ! D e n na

forsakring har alla EIO-foretag.

4

J

J



JORDFELSBRYTARE N S XYDDAR
OM STROMfYIEN GAR FEL VAC
GENOM

. holjet pA en skadad elapparat
- skyddsjordat eller ojordat -

till jordad byggnadsdet

ti!

I
t

\l " . " spanning;sforande delar inuti
elapparat till jordad det

en felaktigt inkopplad etapparat,
notningsskadad kafuletter kabet som kommit i ktdm

". .skadadisoler ing
till skyddsr6r f6r lamy
kabel eller armatur. Har
finns bilde bran& och
olycksfallsrisk vid bero
ring- Gdller spe+ieltt i
Eld re elinstal I ationer
med uttorkad ledaris-
olering.

satt eller i olampliga milj6er

JORDFELSBRYTAREN
vid strdmgenomging frin fas tifi nolta
(am nAgon sticker in metattfdremdl i
bida h6len i vegguttag). Har hjatper
bara petskyddade uttag och tillsyn av
barnen.

LAt Din elinstaltatijr gA igenorn
hemmets elinstallationer och gora
nddvdndiga sikerhetshojande 6tgarOe r
t ex att montera petskyddade uttag och
repareta eller byta ut skadade delar"

i dondppning eller under matta, skadad av husdjur osv

SKYDDAR INTE

,,\
,  t ]
ut
\,1

:  \ J / -

. i.?

,f iT
i,)

l i l
i /

€

Y
i--^
i. .;

1

dl' ] /=fr/i



 

Skötselpärm –JM AB Silverdalsbacken, augusti 2011  
Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 

TV, telefon och dator 
Det finns ett avtal mellan den bostadsrättsförening och Telia om installation av 
bredband i din bostad. Bredbandsnätet består av en fiberkabel med så kallad Triple 
Play-funktion som levererar Digital-tv, telefon och Internetanslutning. Följande ingår:  

 En digitalbox (kollektiv box som tillhör bostadsföreningen och levereras till 
lägenheten före inflyttning). Observera att digitalboxen är knuten till det 
avtal som gäller mellan bostadsrättsföreningen och Telia. Du får alltså inte ta 
dem med dig om du flyttar. 

 Abonnemang och telefonadapter samt fördelare som möjliggör upp till fyra 
telefoner till samma telefonnummer. 

 Internetanslutning med en hastighet på 50/8-100/10 Mbit per sekund. 
(Önskar du fler än en dator i bostaden behövs en router vilket inte ingår. På 
marknaden finns olika routrar beroende på om du önskar trådlöst eller fast 
anslutning.) 

 
Digitalboxen och allt som ingår i IT-skåpet tillhör föreningen och ska alltså vara kvar 
i lägenheten om du flyttar. 

IT-skåp 

I de flesta bostäderna finns IT-skåpet placerad i klädkammaren eller i hallen bredvid 
el-centralen. I IT-skåpet finns en panel med numrerade uttag, en så kallad 
patchpanel. I din patchpanel bestämmer du själv vilken funktion nätverksuttagen i 
respektive rum ska ha.    

När du flyttar in så är vissa uttag i sovrum, vardagsrum och kök redan aktiverade 
enligt information på insidan av IT-skåpet, men du kan alltså flytta och ändra fritt till 
andra uttag.  

Felsökning och support 

Se instruktion från Telia.  
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Exempel, IT-skåp 
 

  

 

 
Följande färger gäller för kablarna i IT-skåpet: 
Telefon: Gröna kablar  
TV: Gula kablar      
Dator: Röda kablar      
Övrigt:  Grå kablar

Patchpanel

Fördelare

Telefon-
adapter 

Triple-play 
box 

TV-switch
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Begreppsförklaring IT-skåp 
 
Cat5-kabel ”Kategori 5 kabel”. Är en standard kopparkabel för 

nätverksöverföring. Förmedlar exempelvis digital-TV-, 
bredbandstelefoni- och datasignaler i ett nätverk. 

Digitalbox Omvandlar den digitala TV-signalen till en analog signal. 
Behövs för att analoga TV-apparater skall kunna visa digitala 
signaler. Digitalboxen är tillverkad för Telias TV-tjänster. En 
digitalbox från andra leverantörer (exempelvis ComHem, 
Boxer, Viasat eller digitalbox inbyggd i TV) går ej att 
använda.  
 

Media och Triple-
play 

Begreppet ”media” innebär i detta sammanhang: TV, telefon 
och dator, vilket även kallas Triple-play.   

Nätverkskabel En Cat5–kabel med RJ45-kontakter i var sin ända. Används i 
patchpanelen för att förbinda inkommande media med önskat 
uttag. Samma typ av kabel används för att ansluta 
utrustningen för de tre tjänsterna i respektive rum.  

Patchpanel 
(korskopplingspanel) 

En kopplingspanel med RJ45-uttag för flexibel uppkoppling av 
olika media i olika uttag i respektive rum. 

RJ45-uttag Ett mediauttag som används för anslutning av TV, telefon och 
Internet. Bilden till vänster nedan visar en uttagslock med 2 st 
RJ45-uttag. Bilden till höger visar hur kontakten RJ45 på en 
Cat5-kabel ser ut. 
           

Router En fördelare som gör att fler datorer kan använda Internet 
samtidigt. (Ingår ej i IT-skåp) 

Telefonfördelare En fördelare som möjliggör att du kan koppla in upp till fyra 
telefoner till samma telefonnummer samtidigt.  

Telefonomvandlare  En omvandlare (sitter i IT-skåp) som är kopplad till ditt 
telefonabonnemang och möjliggör att du kan ringa över 
Internet med ditt telefonnummer och dina analoga 
telefoner.  
 

 Triple-play box 
(Bredbandsswitch) 

Fördelar inkommande signal till TV, telefon och dator.  

TV-switch En fördelare som möjliggör användandet av upp till fyra TV-
apparater i samma bostad. Varje TV behöver en egen 
digitalbox (en digitalbox ingår).  
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Patchpanelen 
De numrerade uttagen på din patchpanel kan till exempel vara placerade enligt 
nedan.  

 

Genom att exempelvis koppla in den gula nätverkskabeln från TV-switchen till uttag 
09 i patchpanelen får du TV i ditt multimediauttag med nummer 09 i 
vardagsrummet.  

Exempel på numrering av uttag i lägenhet: 
 

 

Inkommande 
bredband 
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 Funktionerna kan alltså flyttas ”hur som helst”  

 
 

Telefon och en dator kopplat i sovrummets uttag: 
 

 

De färgade kablarna kopplas i IT-skåpet från Triple-play box (för dator), TV-swtich 
eller telefonfördelare till patchpanelen för att välja funktion på uttagen i respektive 
rum. 
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Dator och TV kopplat till sovrummets uttag: 
 

 
De färgade kablarna kopplas i IT-skåpet från Triple-play box (för dator), TV-swtich 
eller telefonfördelare till patchpanelen för att välja funktion på uttagen i respektive 
rum. 

Inkoppling av en dator samt en trådlös router: 
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Bostad med två TV, en dator och fyra telefoner: 
 

 

De färgade kablarna kopplas i IT-skåpet från Triple-play box (för dator), TV-swtich 
eller telefonfördelare till patchpanelen för att välja funktion på uttagen i respektive 
rum. 
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Förbättringar med den nya utrustningen i IT-skåpet

• Bredbandsswitch och Telefoniadapter – integreras i en 
gateway(1)

• Antal enheter i IT-skåpet minskar från 4 st till 1 st 
– 4 = bredbandsswitch, telefoniadapter, Tv-switch och eventuellt en router

• Telia Smart innehåller en router som den boende även kan 
använda för trådlöst bredband.

• Elförbrukningen minskas totalt med 101,16 W och 122 kr per 
bostad och år p.g.a. av att antal enheter minskas från 4 till 1 



JM:s egen bild på skåpet med utrustning
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Komfortvärme i badrum 
Badrummet i din bostad är utrustat med komfortvärme i golvet. Komfortvärmen är 
avsedd för att klinkergolvet inte ska upplevas kallt och är inte avsett som en värmekälla.  

Du styr och justerar temperaturen på golvet via en termostat på väggen. 
Komfortvärmen regleras av ett tidur som är förinställd på att värma systemet varje 
morgon och kväll, men du kan själv ställa in tiduret. Observera att temperaturen av 
medicinska skäl inte får överstiga 26ºC. Mer utförliga skötselinstruktioner till 
komfortvärmen finner du i leverantörernas anvisningar. 

Under garantitiden gör du i första hand en felanmälan till JM Kundservice om du 
misstänker att det är fel på komfortvärmen. Efter garantitidens utgång kontaktar du 
din styrelse direkt.    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Termostat

Värmekabel
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1. Tekniska data
Anslutningsspänning 230VAC, +10%,

–15%, 50/60 Hz

Effektförbrukning, genomsnitt 4 VA

Huvudströmbrytare 2-polig

Utgångsrelä – värmekabel 230V, max. 13A

Omgivningstemperatur – drift 0 till +40 °C

Omgivningstemperatur – 
transport

–20 till +50 °C

Temperaturområde, golvgivare +5 till +35 °C 

Temperaturområde, rumsgivare +5 till +40 °C 

Noggrannhet – golv- /rumsgivare ± 0,5 °C

Kopplingshysteres 0,5 °C (Fabriksinställning,
justerbar mellan 
0,2-2.0 °C)

Driftslägen Golvgivare

Rumsgivare

Rumsgivare med golvgivare 
som begränsare 
(ej i komfortläge).

Energisparprogram 2 förinställda program, redi-
gerbart i 30-minutersblock

Backup för inställda värden I icke-flyktigt minne

Backup för klockslag och datum 24 timmar

Extern ingång slutande kontakt Sparsänkning
–3,5 °C (ej i programmen 
EcoHome och EcoOffice)

Kapslingsklass IP 21

Anslutningsplint Max. 2,5 mm2

Golvgivare med 3 m kabel NTC, 10K / 25 °C.

Maximal längd på golvgivarens 
kabel

100 m, 2 x 1,5 mm2

(230VAC kabel)
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2. Beskrivning
NRG-Temp är en programmerbar golvvärmetermostat 
som används för att förbättra energieffektiviteten i 
golvvärmesystem.
NRG-Temp har följande funktioner:

integrerad golvgivare. 

Den inställda temperaturen kan ökas i 2 timmar. Återgår 
automatiskt till den ursprungliga temperaturinställningen.

av utgångsreläet vid fel på golv/rumsgivaren med 
felindikering.

uppvärmning av ny betong.

En slutande kontakt kopplad till plint, kan användas som 
extern sparsänkningsfunktion för att sänka den inställda 
temperaturen med 3,5 °C.

Dimensioner med ram (figur 1)
Färg Polarvit RAL 9010

Godkännande Semko, VDE, eu.bac, CE
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standardprogram för sparsänkning anpassade för 
olika rumstyper. Det är även möjligt att redigera dessa 
energisparprogram.

beräknar själv när golvvärmen skall kopplas in för att 
säkra att önskad komforttemperatur uppnås vid inställt 
klockslag.

för väggdossystemen ELJO Trend /B&J Jussi /Merten 
(Plan, Smart, Arc, Atelier, M1, Antik, Termo, M-Star)/Jung 
(AS)/Gira (ST55 Standard, E2). Extra front för fyrkantiga 
ramar, till exempel ELKO RS, medföljer.

3. Montering och installation
Termostathuset
NRG-Temp är avsedd för infälld montering i en 65 mm 
standardväggdosa. Den bör placeras cirka 1,5 meter över 
golvet, skyddad från direkt solljus och drag. Alla kabelrör 
som leder in i termostathuset måste vara tätade, till exempel 
med en bit isolering i kabelröret, så att termostaten inte 
utsätts för drag.
NRG-Temp kan även monteras i en extern förhöjningsram på 
vägg. Monteringsramen och fronten kan bytas ut genom att 
du trycker med en skruvmejsel på två interna plastknappar 
på termostatens sidor (figur 2).

Golvgivaren
Golvgivaren bör installeras i ett separat flexibelt skyddsrör 
eller en slang så att den enkelt kan bytas ut. Placera 
golvgivaren mellan två värmekablar så nära golvytan 
som möjligt, så får du bästa möjliga reglering. Placera 
inte golvgivarens ände inom 3 cm från värmekabeln. 
Golvgivarens anslutningskabel kan förlängas till 100 m med 
en separat standardinstallationskabel 2 x 1,5 mm2 (min) (för 
230 VAC). För att undvika signalstörningar som negativt kan 
påverka termostaten, bör golvgivaren inte installeras i ett rör 
tillsammans med andra strömledande kraftkablar.
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Anslutning av termostaten
Termostaten skall anslutas till 230 VAC enligt kretsschemat. 
När du använder flera värmekablar med total last över 
13 A, måste en kontaktor användas. Om skyddsjordsplinten 
(PE) på termostaten används skall den inkommande 
skyddsjorden, och skyddsjorden på värmekabeln, anslutas 
till denna gemensamma jordanslutning. Alternativt kan de 
anslutas till en separat anslutningsplint placerad i botten av 
apparatdosan. (Plint medföljer ej).

Produktspecifik information för användning med 
ihop med T2/Raychems golvvärmesystem

Användning av termostaten med värmemattan 
T2QuickNet:
T2QuickNet-sortimentet är godkänt för användning med en 
termostat i golvsensorläge. Tänk på att golvsensorn måste 
vara installerad och aktiverad för T2QuickNet-installation.

Användning av termostaten med självbegränsande 
T2Röd värmekabel (+ T2Reflecta)
Självbegränsande värmekablar har en startström vid 
inkoppling. För att termostaten ska få lång livstid är 
den maximala belastningen för den självbegränsande 
värmekabeln under nominella förhållanden begränsad till 
10 A. En självreglerande värmekabel med belastning på 
13 A minskar reläkontakternas livslängd. Vid stora laster 
över 10 A används en kontaktor.



191

Direktanslutning – en enda värmekabel

Extern
sparsänkning

Strömförsörjning
230 VACGolvgivare

HEAT

L

N

10K

NTC

PE

S
E

N
S

O
R

N L
N L

L N PE

PE

FP

Värmekabel
230 VAC 
Max.13A
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Anslutning via kontaktor, t.ex. – 3 värmekablar

4.Programalternativ
Termostatknappar

10K

NTC

K1 A2

A1

1 3 5

2 4 6

L L L
PE

N N N

L N L1  L2  L3  N  PE 

HEATS
E

N
S

O
R

N L
N L

FP

Extern
sparsänkning

Strömförsörjning
230 VACGolvgivare

Strömförsörjning
till värmekablar

K1: kontaktor 
med RC eller 
varistor över 

spolen.

Använd ingen kontaktor utan att ha störningsskydd över 
spolen.

A: Huvudströmbrytare
B: OK/acceptera 
C: “–” nedåt/minska
D: “+” uppåt/öka
E: “>” höger
F: “<” vänster

A

B

F

C

E

D
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Program Teckenfönster Se
sid. Programval

Komfortläge

Temperatur-
inställning

15

Bläddra
genom
programalter-
nativen med 
knapparna
< >

EcoHome

Inställning av 
temperatur, 
datum och 
klockslag

23

EcoOffice

Inställning av 
temperatur, 
datum och 
klockslag

23

Tryck på  
< > för 
att bekräfta 
programvalet

Viloläge
33
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Funktionssymboler Komfort EcoHome
EcoOffice Standby

Inställning av datum 
och klockslag –

Val av tidsstyrnings-
program:

Komfort
= Co

EcoHome:
EcoH

EcoOffice:
EcoO

Standby:
OFF

Heat Booster-funktion 
(ökning 5 °C under 
2 timmar).

–

av önskad 
komforttemperatur.

i komfortläge 
(bortval av 
automatikprogram).

– –

Välj Auto för att köra 
användarvalt program – –

Inställd temperatur 
för energispar- 
funktioneller visas 
i externt program.

sparläge (bortval 
av automatik- 
program).

– –

1
I
I
7
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Obs! Fyrkanten visas runt de olika symbolerna under 
programmeringen. Exempel: Om fyrkanten visas runt 
klocksymbolen kan du justera tid och datum.

Indikeringssymboler Komfort EcoHome
EcoOffice Standby

Klockslag, temperatur 
eller felkod

–

Dygns- eller 
menynummer

–

Värmekabel på –

Konfigureringsläge –

Fel –

Knappsats låst –

Tillfälligt bortval av 
temperatur i Auto-
läge.

– –

Grafisk indikering av 
valt program.

– –

Givarläge

i. Golvgivare

ii. Rumsgivare

iii. Rumsgivare
med temperatur-
begränsning

– –

1
I
I
7
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5. Komfortläge [ ]
5.1  Komma igång
OBS! Fyrkanten flyttas över de olika symbolerna vid 
programmeringen. Symbolen i fyrkanten visar aktiverad 
funktion. T ex komfortläge, automatikläge via extern signal 
eller HeatBooster-funktion. Val av temperaturgivarläge sker 
automatiskt vid start. Om golvgivaren är ansluten körs 
termostaten i golvgivarläge.
Om golvgivarkabeln inte är ansluten körs termostaten i 
rumsgivarläge
Efter 5 sekunder kontrollerar termostaten om en extern 
styrsignal anslutits. Om så är fallet reglerar termostaten 
enligt den inställda temperaturen och den externa 
styrsignalen. Symbolen AUTO aktiveras. 
Om ingen extern styrsignal anslutits reglerar termostaten 
enbart enligt den inställda temperaturen. Detta är den 
normala driften för termostaten.
Justera den inställda temperaturen, önskad golvtemperatur 
eller önskad rumstemperatur med < >-knapparna.
Detta är ett ungefärligt inställningsvärde som ger en bekväm 
temperatur på golvet eller i rummet. 
Symbolen värmekabel på < > visas i teckenfönstret när 
värmekabeln är i drift.
Välja annat program

> knapparna för att gå till symbol P för 
aktivering.

Välj program EcoHome, EcoOffice eller viloläge med 
< > knapparna och bekräfta genom att trycka 
på < >.

Inlärningsfunktion, kalibrering av termostat vid 
rumsgivare
Denna funktion aktiveras endast om ingen golvgivare är 
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ansluten till termostaten (felkoden Er3 visas kortvarigt vid 
start), endast i rumsgivarläge.
Vid första spänningssättning av termostaten (eller efter 
fabriksåterställning) börjar termostaten utföra en egen 
rumsgivarkalibrering.
Under denna inlärningsperiod kan användaren inte se 
temperaturvärdet.

I stället för temperatur visas en 
nedräkningsklocka, som räknar från 
2,1 timmar till 0,1 timma (6 minuter).

Inlärningsperioden är indelad i de två stegen nedan.
1. De första 30 minuterna (2,1 h till 1,6 h)

Under den första halvtimman kan användaren 
ändra inställningstemperaturen och aktivera eller   
avaktivera golvvärmesystemet.
Användaren kan utnyttja denna period för att 
kontrollera golvvärmesystemet.    
Inställningstemperaturen kan ställas om med
< >-knapparna.

2. Tiden från 30 minuter till 2 timmar (1,6 h till 0,1 h)
Termostaten ignorerar inställningstemperaturen.   
Under den här perioden kan termostaten slå till och 
från golvvärmesystemet för att ställa in sina   
reglerparametrar.

Om strömavbrott inträffar under inlärningsperioden 
(huvudströmbrytarfrånslag eller nätspänningsbortfall), 
börjar termostatens inlärningsperiod om från början när 
nätspänningen återkommer. Inlärningsperioden avslutas 
först då den löpt till slut utan avbrott.

Vid slutet av inlärningsperioden kalibreras termostaten 
automatiskt, d.v.s. anpassas till den belastning som är 
ansluten till termostaten:
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Denna funktion körs varje gång termostaten återställs till 
fabriksinställningarna, om ingen golvgivare är ansluten.

5.2. Alternativa funktioner

5.2.1  Aktivera Heat Booster < >
Den här funktionen används för att tillfälligt öka golv-/
rumstemperaturen med 5 °C.

Håll < >  intryckt under 3 sekunder. Den aktuella 
inställda temperaturen ökar med 5 °C i 2 timmar, 
och den ökade temperaturen visas i teckenfönstret. 
Inställningstemperaturen återställs automatiskt efter 
2 timmar, eller om < > hålls intryckt igen under 
3 sekunder inom tvåtimmarsperioden.

Extern styrsignal ansluten: Håll < > intryckt under 
3 sekunder. Termostaten är nu i manuellt läge. Håll på 
nytt < > intryckt under 3 sekunder. Termostaten sätts 
i ”boosterläge” och den aktuella inställda temperaturen 
ökar med 5 °C i 2 timmar. Den ökade temperaturen visas 
i teckenfönstret. Inställningstemperaturen återställs 
automatiskt efter 2 timmar, eller om < > hålls intryckt 
igen under 3 sekunder inom tvåtimmarsperioden.

5.2.2  Extern sparsänkning

För att använda funktionen för externt styrd sänkning av 
inställningstemperaturen med 3,5 °C ansluter du en slutande 
kontakt, till exempel en slutande kopplingsurskontakt, 
mellan FP-plinten och fasplinten. När kontakten sluts 
visas symbolen P i nedre högra hörnet som indikering av 
aktivering.

Till manuellt läge: Håll in < >-knappen i 3 sekunder. 
Normal reglering med enbart inställd temperatur aktiveras. 
Håll in < > i 3 sekunder igen om du vill gå från manuellt 
läge till boosterläge. Håll in OK i 3 sekunder igen om du vill 
växla till AUTO-läge.
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5.2.3 Låsning av inställningsmöjligheter
Låsa och låsa upp termostaten
Samtliga termostatinställningar kan låsas. (till exempel 
i offentliga byggnader/daghem etc).
Låsa: Tryck samtidigt på samtliga knappar.
Låsa upp: Tryck samtidigt på samtliga knappar.

5.3. Konfigurationsmeny
Håll < > intryckt i 6 sekunder så öppnas menyerna 
nedan.

5.3.1  Meny 1: Uppmätt temperatur
: Rumstemperatur visas (temperaturen 

inne i termostaten)

Om det inte går att uppnå 
önskad temperatur, eller om 
den verkliga golv- eller 
rumstemperaturen (ärvärdet) 
skiljer sig från det i 
teckenfönstret visade 

börvärdet, kan termostaten kalibreras. För att läsa av den 
uppmätta temperaturen, håll < > intryckt i 6 sekunder.
På meny 1 visas den uppmätta temperaturen i 
teckenfönstret. I golvgivarläge är det golvtemperaturen som 
visas < >.
Det här värdet kan användas vid kalibrering av temperaturen 
vid golvytan mot det inställda värdet (börvärdet) i 
teckenfönstret. Tryck flera gånger på < > (för att 
bläddra igenom menystrukturen) om du vill lämna 
konfigurationsläget och återgå till normalläge.
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5.3.2  Meny 2: Kalibrering av termostaten
Kalibrering av den inställda temperaturen 

När golvtemperaturen är stabil: 
Den inställda temperaturen kan 
kalibreras mot den verkliga 
golv- eller rumstemperaturen. 
Detta görs med hjälp av en 
separat termometer som 

används för att mäta den verkliga golv- eller 
rumstemperaturen. Termometern bör placeras på golvytan 
så att den kan känna av golvtemperaturen, eller på väggen 
så att den kan känna av lufttemperaturen

Kalibrering av rumsgivaren < >:
I rumsgivarläget är den interna givarens värde samma som 
det inställda värdet i displayen.
Håll < > intryckt i 6 sekunder för att gå till 
konfigurationsläge.
Tryck på < > så att meny 2 öppnas.
Ställ om temperaturen med hjälp av < >-knapparna
till samma temperatur som visas på referenstermometern 
på väggen. Tryck flera gånger på OK (för att bläddra igenom 
menystrukturen) om du vill lämna konfigurationsläget och 
återgå till normalläge.

Rumsgivare: Rumstemperaturen visas blinkande och det 
går att ställa in rumstemperaturen med knapparna 
< >.

Initialvärdeskalibrering

Kalibrering av golvgivaren < >:
I golvgivarläge finns en fabriksinställd temperaturoffset på 
4 °C mellan golvgivarens temperatur och golvytans 
temperatur (den i displayen visade börtemperaturen 
motsvarar golvytans temperatur). Den i meny 1 avlästa 
temperaturen kan användas för börvärdeskalibrering.
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Håll < > intryckt i 6 sekunder för att gå till 
konfigurationsläge. Tryck på < > en gång till så att meny 
2 öppnas.
Ändra offsetvärdet med hjälp av < >-knapparna tills 
den inställda temperaturen (börtemperaturen) är ungefär 
densamma som den temperatur referenstermometern på 
golvytan visar.

Golvgivare: Användaren kan ställa in skillnaden mellan 
temperaturen i golvet och rumstemperaturen.

Offset = golvtemperatur – rumstemperatur

Ny offset = Tmeny 1 - Tgolvyta

Exempel: Använd den i meny 1 avlästa 
golvgivartemperaturen. Om golvgivaren indikerar 27 °C och 
golvytetermometern visar 24 °C, ska offsetvärdet ställas in 
till 27 – 24 = 3.
Ändra offsetvärdet från 4 °C till 3 °C.
Tryck flera gånger på < > (för att bläddra igenom 
menystrukturen) om du vill lämna kalibreringsläget och 
återgå till normalläge.

Tgolvyta

Tmeny1
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5.3.3  Menu 3: Tillslagsfördröjning
Användaren kan ställa in en fördröjning för tillslagning av 
golvvärmesystemet.
Inställningsområdet är 0 minuter [OFF] till 15 minuter [15’]. 
Symbolen [t] visas i teckenfönstret när tillslagsfördröjningen 
är aktiv.

5.3.4  Meny 4: Bakgrundsbelysningstid

Inställning för automatisk avstängning av 
bakgrundsbelysningen. Ändra tiden med 
knapparna < >.
Bekräfta med < >.

5.3.5  Menu 5: Första uppvärmning
Denna funktion kan användas för gradvis uppvärmning av nya 
avjämningsskikt.
Möjliga värden: [OFF] eller [ON]

OFF = ej aktiv, ON = aktiv. Fabriksinställning är OFF, dvs ej 
aktiv.
Funktionen ger gradvis uppvärmning av betongplattan under
21 dygn, med temperaturen maximerad till 20 °C.

Funktionsbeskrivning:
För att aktivera den här funktionen går du till 
meny 5, väljer funktionsläge (on = aktiv, off = 
ej aktiv) och bekräftar med < >.

När termostaten återgår till normalläget visas, i stället för 
temperaturen, det antal dygn som återstår av perioden för 
gradvis uppvärmning. Periodens totala varaktighet är 21 dygn.

Periodens totala 
varaktighet är 
21 dygn

Periodens totala 
varaktighet är 
1 dygn 
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Under denna period arbetar termostaten i 24 minuter långa 
cykler, alltså 60 cykler per dygn.

Under det första dygnet är golvvärmesystemet 
tillslaget 1 minut under varje 24-minuters-
cykel, alltså totalt 1 timma under hela dygnet.
Under andra dygnet är golvvärmesystemet 
tillslaget 2 minuter under varje 24-minuters-
cykel, alltså totalt 2 timmar under hela dyg-
net.
Före det sista dygnet är golvvärmesystemet 
tillslaget 19 minuter under varje 24-minuters-
cykel, alltså totalt 19 timmar under hela dyg-
net.
Under sista dygnet är golvvärmesystemet till-
slaget 20 minuter under varje 24-minuters-
cykel, alltså totalt 20 timmar under hela dyg-
net.

Om termostaten styrs enbart med golvgivare, begränsas
betongplattans temperatur till 20 °C.
Om termostaten styrs enbart med rumsgivare, begränsas
rumstemperaturen till 20 °C.

Om nätspänningen försvinner, till följd av strömavbrott eller 
att huvudbrytaren slås från, medan den här funktionen körs, 
återtar termostaten uppvärmningsförloppet där det avbröts 
(löptiden hos funktionen för första uppvärmning sparas i 
minne).

Funktionen kan stoppas när som helst 
genom att växla till OFF i menyn.

Vid slutet av förloppet för första uppvärmning startar 
inlärningsfunktionen, om rumsgivarläge är aktiverat.

5.3.6  Menu 6: Drifttidsräknare
Drifttid, d.v.s. den tid under vilken golvvärmesystemet varit 
tillslaget.

3’ : 3 minuter  [0..59] 5h : 5 timmar [1..23]
7d : 7 dygn  [1..30]
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Håll knapparna < > intryckta samtidigt i minst 
3 sekunder för att återställa denna tid.

5.3.7 Meny 7: Inställbar kopplingshysteres
Kopplingshysteresen kan ställas in för att ge längre till- och 
frånslagningscykler. Inställningsområde: 0,2–2,0 °C.
Fabriksinställning: 0,5 °C.

6. Läge EcoHome och EcoOffice

6.1 Komma igång
Obs! Fyrkanten visas över de olika symbolerna under 
inställningen. Exempel: Om fyrkanten visas runt 
klocksymbolen kan du justera tid och datum. 

Första start – ställa in termostaten för drift:
Tryck på huvudströmbrytaren < > på termostatens 
ovansida. Displayen tänds och samtliga segment och 
klocksymbolen börjar blinka.
Givarläget detekteras och initieras automatiskt. Se stycke 
4.2.4. Meny 1 för växling till rumsgivarläge med golvgivare 
som golvtemperaturbegränsning.
Om golvgivarkabeln inte är ansluten körs NRG-Temp i 
rumsgivarläge.  

Utför steg A, B, C och D nedan för att programmera 
termostaten.
Programmen EcoHome och EcoOffice kan väljas enligt 
anvisningarna på sid. 12 i avsnittet om programalternativ.
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A. Inställning av klockslag och dygnsnummer < >

“Minuter
blinkar”

Ställ in minut med knapparna < >
och tryck på < > för att bekräfta.

“Timmar 
blinkar”

Ställ in timme med knapparna < >
och tryck på < > för att bekräfta. 

“Dygnsnummer
blinkar”

Ställ in dygnsnummer med knapparna 
< >  och tryck på < > för att 
bekräfta.
Dygn 1 är måndag och dygn 7 är söndag.

Termostaten börjar arbeta enligt förinställt program 
EcoHome eller EcoOffice.
Inlärningsfunktion, se sidan 196.

B. Redigering av tidsstyrningsprogram < > (EcoHome, 
EcoOffice)

Programöversikt (komfortläge, EcoHome, EcoOffice, 
viloläge) för standardprogrammen.

Redigerbart
program
EcoHome,
EcoOffice.

Edit e.g. 
Program
EcoHome

Bläddra i menyn med 
knapparna < >
tills symbolen P är 
aktiverad och EcoHome 
visas blinkande i 
teckenfönstret och 
tryck på < > för att 
bekräfta. Håll knapparna 
< > intryckta i 3 
sekunder för att börja 
programmera EcoHome. 
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Redigerbart
program
EcoHome,
EcoOffice

Program-
mering av 
dygn 1

Välj önskat klockslag 
med hjälp av knapparna 
< >.
Tryck på < >.

Välj < > eller < >
med hjälp av pilknapparna 
och tryck på < >.
Gå till nästa tidsblock 
med hjälp av knapparna 
< >.
Tryck på < >.

Välj < > eller < >
med hjälp av pilknapparna 
och tryck på 
< >.
Gå till nästa tidsblock 
med hjälp av knapparna 
< >.
Tryck på < >.
Upprepa tills hela dygn 1, 
från 00:00 till 24:00, är 
programmerat.
Tryck på < >.
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Redigerbart
program
EcoHome,
EcoOffice

Program-
mering av 
dygn 2

Om dygn 2 skiljer sig 
från föregående dygn, 
upprepa de för dygn 
1 ovan beskrivna 
stegen.

Om dygn 2 inte skiljer 
sig från dygn 1, 
trycker du bara på 
< >.

Program-
mering av 
återstående
dygn

Programmera
ett särskilt dygn 
genom att upprepa 
de för dygn 1 ovan 
beskrivna stegen.
Programmera en 
kopia av närmast 
föregående dygn 
genom att trycka på 
< >

Avsluta pro-
grammering
EcoHome e.g.

Håll < > intryckt i 
3 sekunder.

Ändring av 
program
EcoHome e.g.

Tryck på < > för 
att välja den dag som 
ska ändras.
Håll < > intryckt i 
3 sekunder. 
Bläddra med 
knapparna < >
till önskat klockslag 
och välj < > och 
< > med 
pilknapparna.
Håll < > intryckt i 
3 sekunder för att 
avsluta.
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Välj läge <AUTO> för att köra valt program. Se punkt D 
nedan.
Obs! < > betyder drift i komforttemperaturläge, < >
betyder drift i spartemperaturläge (sänkt temperatur). 
Dessa temperaturer kan du ställa in enligt punkt C.

C. Inställning av önskad komforttemperatur respektive
     spartemperatur

Inställning
av komfort-
temperatur

Ställ in komforttemperaturens inställ-
ningsvärde (önskad golvtemperatur 
eller önskad rumstemperatur) med 
knapparna < >. Bekräfta med 
< >.
Tryck på < > en gång till för att 
gå tillbaka till visning av klockslag i 
stället för inställningsvärde.
Gå tillbaka till läge AUTO. Termostat-
en arbetar enligt valt program.

Inställning
av spar-
temperatur

Ställ in temperaturen (önskad golv-
temperatur eller önskad rumstem-
peratur) med knapparna < >.
Bekräfta med < >.
Tryck på < > en gång till för att 
gå tillbaka till visning av klockslag i 
stället för inställningsvärde.
Gå tillbaka till läge AUTO. Termosta-
ten arbetar enligt valt program.

D. Val av termostatdriftläge för normal drift < ,
, >

Bläddra i menyn med hjälp av knapparna  < > :
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Tidsstyr-
ning

Drift enligt valt tidsstyrningsprogram (se ovan) 
med komforttemperatur ( ) ) och spartem-
peratur ( ). Du kan tillfälligt åsidosätta det 
valda programmets inställningsvärde genom 
att ställa om temperaturen (önskad golv- eller 
rumstemperatur) med knapparna < >.
Bekräfta med < >. Åsidosättningen gäller till 
tidpunkten för nästa programmerade händelse. 
Vid denna tidpunkt återgår enheten till automa-
tisk drift enligt programmet. Tryck på < > en 
gång till för att växla från visning av klockslag till 
visning av inställningstemperatur.

Komfort-
läge

Konstant manuell drift i komforttemperaturläge 
(inget program körs).

Energi-
sparläge

Konstant manuell drift i spartemperaturläge 
(inget program körs). Detta kan med fördel 
tillämpas t.ex. under semestertid.

6.2. Alternativa funktioner

6.2.1 HeatBooster-funktion < >
Den här funktionen används för att tillfälligt öka golv-/
rumstemperaturen med 5 °C.

Aktivering av 
HeatBooster-
funktion

Välj < > med hjälp av knapparna 
< >.
Tryck på < > för att aktivera.  

Avaktivering 
av
HeatBooster-
funktion

Lämna enheten – den går automatiskt ur 
HeatBooster-läget efter 2 timmar.

Alternativt kan du lämna läge < > och gå 
till något annat läge med hjälp av < >.
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6.2.2 Låsning av inställningsmöjligheter
Låsa och låsa upp termostaten
Det är möjligt att låsa alla parametrar för termostaten, till 
exempel om den ska användas i offentliga lokaler.
Låsa: Tryck samtidigt på samtliga knappar
Låsa upp: Tryck samtidigt på samtliga knappar

6.2.3. Konfigurationsmeny
Normalmeny
Oavsett om golv- eller rumsgivarläge är aktivt, är det inställ-
ningstemperaturen som visas på termostaten.
Visningssätt i de olika reglerlägena (komfort, auto, 
sparläge och avstängd)
Visning av inställningstemperaturen är det standardinställda 
visningsläget.
Om knappen < > hålls intryckt i 3 sekunder, växlar 
temperaturvisningen till visning av tid.
En kort tryckning på < >-knappen får visningen att växla 
till visning av givartemperatur under 3 sekunder.
Undantag:  
– När funktionen för första uppvärmning körs, ersätts 

temperaturvisningen med visning av tidsförloppet för 
uppvärmningsperioden.

– När inlärningsfunktionen körs, ersätts visning av temperatur 
med visning av inställd temperatur. Användaren kan i detta 
läge trycka kort på OK för att under 3 sekunder visa hur lång 
tid av inlärningsperioden som förflutit.

6.3. Konfigurationsmeny
Ändring av termostatens olika standardinställningar. 

För att gå in i underliggande menyer håller du < >
intryckt i 6 sekunder. Stega sedan genom menyerna med 
hjälp av < >.
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Meny 1: Givarläge
Givarläget detekteras och initieras 
automatiskt. Om givarkabeln är an-
sluten, körs termostaten i givarläge
 < >.

Meny 1: Val av givare
Om ingen extern givare är ansluten, 
arbetar termostaten enbart med 
rumsgivaren. Användaren kan inte 
ändra denna inställning.

Om en extern golvgivare är ansluten, kan användaren välja 
mellan de båda reglerlägena nedan.

1. Enbart golvgivare 2. Rumsgivare
med golvtemperatur-
begränsning

För att växla till rumsgivarläge med golvgivare som 
övertemperaturskydd, trycker du på knappen  < > tills 
< > visas. Bekräfta med < >.
Om golvgivaren inte är ansluten körs termostaten i 
rumsgivarläge. < >.

Meny 2: Uppmätt golvtemperatur
Visning av rumsgivartemperatur i 
rumsgivarläge.

Visning av golvgivartemperatur vid reglering 
enbart med golvgivare eller med rumsgivare med 
golvtemperaturbegränsning.
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Servicevisning av golvgivarens uppmätta golvtemperatur.
Det här värdet kan användas vid kalibrering av 
temperaturen vid golvytan mot det i teckenfönstret inställda 
temperaturvärdet.

Meny 3: Kalibrering av termostat

Kalibrering av rumsgivarläge eller rumsgivarläge med 
golvtemperaturbegränsning <  , >

När golvtemperaturen har stabilise-
rats: det inställda temperaturvärdet 
kan kalibreras mot den verkliga 
golv- eller rumstemperaturen. Detta 

görs med hjälp av en separat termometer som används 
för att avläsa den verkliga golv- eller rumstemperaturen. 
Termometern placeras på golvytan så att den kan känna av 
golvtemperaturen, eller på väggen så att den kan känna av 
lufttemperaturen.
I rumsgivarläge och i rumsgivarläge med 
golvtemperaturbegränsning är det interna givarvärdet för 
omgivningstemperaturen samma värde som det inställda 
värde som visas i teckenfönstret.
Rumsgivarreglering och rumsgivarreglering med 
golvtemperaturbegränsning: Rumstemperaturen visas 
blinkande och kan ställas in med knapparna < >.

Initialvärde att kalibrera

Ändra temperaturen, med hjälp av knapparna < >, till 
samma temperatur som visas på referenstermometern på 
väggen.
Bekräfta med < >.
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Golvgivarreglering: Användaren kan ställa in temperatur-
offset, d.v.s. skillnaden mellan rumstemperatur och 
temperatur inne i golvet.

Rumstemperatur = 
golvtemperatur (meny 2) – temperaturoffset (meny 3)

Kalibrering av golvgivarläge < >
I golvgivarläge finns det ett offsetvärde, justeringsvärde, på 
+4 °C mellan golvgivarens temperaturvärde och golvytans 
temperaturvärde (vilket är det inställda värdet i teckenfönstret).
Värdet från meny 2 kan användas vid beräkning av 
erforderligt offsetvärde.
Ändra justeringsvärdet med knapparna < > så att det 
inställda temperaturvärdet ungefär motsvarar det värde som 
visas på referenstermometern på golvytan.
Bekräfta med < >.

Tgolvyta

Tmeny2

Nytt offsetvärde = Tmeny2 - Tgolvyta
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Exempel : Använd golvgivarens temperaturvärde från 
meny 2. Om värdet är 27 °C och termometern vid golvytan 
visar 24 °C, är det nya justeringsvärdet 27 - 24 = 3.
Ändra då offsetvärdet från 4 °C till 3 °C.
Meny 4:
Bakgrundsbelysningstid
Inställning för automatisk avstängning av 
bakgrundsbelysningen.
Ändra tiden med knapparna < >.
Bekräfta med < >.

Inställningsområde: från 0 (OFF) till 
120 sekunder (120’’)
Fabriksinställning: 30 sekunder

Meny 5:
Lägsta inställningstemperatur för rumsgivare
Ändra temperaturvärdena med knapparna < >.
Bekräfta med < >.

Inställningsområde: från 5 °C (5.0) till 
15 °C (15.0) (styrning av rumsgivare)
Fabriksinställning: 5.0 °C

Meny 6:
Högsta inställningstemperatur för rumsgivare
Ändra värdet med hjälp av knapparna < >.
Bekräfta med < >.

Inställningsområde:
5 °C (5,0) till 40 °C (40,0) (rumsgi-
varreglering)
5 °C (5,0) till 35 °C (35,0) 
(golvgivarreglering)
Fabriksinställning:
40,0 °C (rumsgivarreglering)
35,0 °C (golvgivarreglering)

Meny 7:
Lägsta inställningstemperatur för golvgivare
Ändra värdet med hjälp av knapparna < >.
Bekräfta med < >.
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Rumsgivarreglering:
Undre golvtemperaturgräns kan inte 
ställas in.

Rumsgivarreglering med golvtempe-
raturbegränsning:
Inställningsområde: 5 °C (5,0) till 
15 °C (15,0)
Fabriksinställning: 5,0 °C

Meny 8:
Högsta inställningstemperatur för golvgivare
Denna temperatur är den övre gränsen för golvgivaren 
vid drift i rumsgivarläge med golvgivaren som 
temperaturbegränsning.
Andra värdet med hjälp av knapparna < >.
Bekräfta med < >.

Rumsgivarreglering:
Övre golvtemperaturgräns kan inte 
ställas in.

Rumsgivarreglering med golvtempe-
raturbegränsning:
Inställningsområde: 20 °C (20,0) 
till 35 °C (35,0)
Fabriksinställning: 27,0 °C

Meny 9:
Aktivering och avaktivering av adaptiv funktion (ITCS - 
Intelligent Temperature Control System)
Inställningsområde: Avaktiverad (OFF) eller aktiverad (ON)
Fabriksinställning: OFF
Ändra värdet med hjälp av knapparna < >.
Bekräfta med < >.
Meny A: Första uppvärmning
Inställningsområde: Avaktiverad (OFF) eller aktiverad (ON)
Fabriksinställning: Avaktiverad (OFF)
Meny B: Drifttid, d.v.s. den tid under vilken 
golvvärmesystemet varit tillslaget.

3 ‘: 3 minuter [0..59] 7d: 7 dygn [1..30]
5h: 5 timmar [1..23] 1m: 1 månad [1..99]
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Användaren kan återställa drifttidräknaren genom att hålla 
< > knapparna intryckta samtidigt i minst 3 sekunder. 

Meny C: Inställbar kopplingshysteres
Kopplingshysteresen kan ställas in för att ge längre till- och 
frånslagningscykler. Inställningsområde: 0,2–2,0 °C.
Fabriksinställning: 0,5 °C

7. Avstängt värde [ ]
I båda fallen (golv- eller rumsgivare) motsvarar 
temperaturen som visas på termostaten den ungefärliga 
rums- / golvtemperaturen.
I rumsgivarläge syns temperaturen från den interna givaren 
inne i termostaten (rumstemperaturen). 
I golvgivarläge syns uppskattad temperatur i rummet:
Golvgivartemperatur [konfigureringsmeny 1]
– Offset [konfigureringsmeny 2]
= Rumstemperatur (den som syns i displayen)

Termostaten har ett helt avstängt läge. I detta läge slår 
termostaten aldrig till golvvärmesystemet. I teckenfönstret 
visas den uppmätta rumstemperaturen (vilket den inte gör 
när systemets huvudströmbrytare är frånslagen). Under 
sommaren, i detta frånslagna läge, fungerar termostaten 
således endast som termometer.
För att gå till avstängt läge, använd piltangenterna för att 
bläddra genom menyn och markera P-symbolen. Bekräfta 
med < >-knappen. Välj program (se sidan 12) och 
bekräfta med < >-knappen .
Avstängningsläge aktiveras först efter att funktionen 
för första uppvärmning och funktionen för inlärning 
körts. Medan någon av dessa båda funktioner körs kan 
termostaten slå till golvvärmesystemet även om termostaten 
är i avstängt läge. 

Avaktivera standby-läge
> för att bläddra genom 

menyn och markera P-symbolen.
 och OFF börjar 

blinka.
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genom att använda piltangenterna < >. Bekräfta med 
< >-knappen.

8. Felsökning

8.1 Felkoder

Siffra Typ av fel

ER 1 Fel golvgivare (100 k )

ER 2 Kortslutning av golvgivaren

ER 3 Öppen krets för golvgivaren

ER 4 Kortslutning av rumsgivaren

ER 5 Öppen krets för rumsgivaren

ER 6 Annat fel

8.2  Övervakning av temperaturgivaren 
Om någon av temperaturgivarna skadas eller slutar att 
fungera, stängs uppvärmningen av (fail safe funktion) och 
en felkod visas.
Golvgivaren har följande temperatur/motståndsvärden:
15 °C / 15,8 k
20 °C / 12,5 k
25 °C / 10,0 k
30 °C / 8,04 k
35 °C / 6,51 k
Golvgivaren kan bytas ut mot en ny. Om rumsgivaren slutar 
att fungera måste hela termostaten bytas ut.

9. Fabriksinställningar
Se side 218.
Återställ genom att trycka på den lilla knappen till höger 
om huvudströmbrytaren på termostatens framsida. Alla 
parametrar återställs då till sina fabriksinställda värden. 
Termostaten startar om.
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Återställning av 
fabriksinställningarna

Komfortläge

Meny nr Värde
Startläge Co
Inställningsvärde
komforttemperatur

23 °C

Inställningsvärde spartemperatur

Program Co

Givarläge  1 Golvgivare

Golvgivaroffset  2 4 °C

Tillslagsfördröjning  3 off

Varaktighet displaybelysning  4 30 s

Lägsta inställningsvärde 
rumstemperatur
Högsta inställningsvärde 
rumstemperatur
Lägsta inställningsvärde 
golvtemperatur
Högsta inställningsvärde 
golvtemperatur

Adaptiv funktion

Första uppvärmning  5 Från

Uppvärmningsdrifttid
(återställs med tryckknappar)

 6 Verklig tid

Inställbar kopplingshysteres  7 0,5 °C

Klockslag
Veckodag
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EcoHome, EcoOffice

Meny nr Värde Område

23 °C

16 °C

Golvgivare

 3 4 °C 0 – 10

 4 30 s 0–120 s

 5 5 °C 5 °C – 15 °C

 6 40 °C Lägsta börvärde rums-
temperatur +5K –40 °C

 7 5 °C 5 °C – 15 °C

 8 35 °C Lägsta börvärde rums-
temperatur +5K –35 °C

 9 Från

 A Från

 B Verklig tid

 C 0,5 °C

0:00
1
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EcoOffice

00 06 12 18 2402 04 16141008 20 22

00 06 12 18 2402 04 16141008 20 22

00 06 12 18 2402 04 16141008 20 22

00 06 12 18 2402 04 16141008 20 22

fredag

söndag

söndag

Spartemperatur Komforttemperatur

fredag

Kontor

Komfortläge

EcoHome

Viloläge
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Skötselpärm –JM AB Silverdalsbacken, augusti 2011  
Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 

Brandvarnare 
Din bostad är utrustad med brandvarnare. Den har ett långlivat batteri med 
hållbarhet på upp till 10 år. Brandvarnaren ger ifrån sig högfrekventa ”pip” när det är 
dags att byta batteri. 

Testa några gånger per år att brandvarnaren fungerar genom att trycka på 
testknappen.  







 

Skötselpärm –JM AB Silverdalsbacken, augusti 2011  
Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 

Kodlås 
Ditt hus är försett med kodlås. Hur kodlåset fungerar finns det information om i 
leverantörens anvisningar på följande sidor.  

Under garantitiden kontaktar du JM Kundservice om du misstänker att det är något 
fel på kodlåset. Efter garantitiden kontaktar du din styrelse direkt.  
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Skötselpärm –JM AB Silverdalsbacken, augusti 2011  
Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 

Ventilation 
Ventilationssystemet är ett mekaniskt frånluftsystem, ett så kallat FX-system.  

En frånluftsfläkt suger ut luften från bostaden via frånluftsdon i badrum, wc, och kök. 
Frisk ersättningsluft tas in via tilluftsdon i yttervägg bakom radiatorerna i sovrum och 
vardagsrum. Från tilluftsdonet går en ljuddämpad kanal genom ytterväggen till ett 
fasadgaller på husets utsida. Fasadgallret kan vara synligt eller dolt under 
fönsterbläcket. Radiatorerna förvärmer den kalla uteluften när lägenheten har 
värmebehov. 

Den varma frånluften tas till vara i en värmeväxlare som tillsammans med en 
centralt placerad värmepump återvinner frånluftens värme och använder den till 
uppvärmning av tappvarmvatten och vatten till radiatorkretsen.  

Samtliga don är injusterade för att erhålla rätt luftmängder. Det är viktigt att inte 
ändra inställningen på frånluftsdonen, då det kan ge ökade uppvärmningskostnader, 
ljud- och dragproblem samt i värsta fall fuktskador i våtutrymmen. 

Renande filter 
Tilluftsdonen är försedda med ett löstagbart filter i klass F7 (EU 7) som hindrar 
pollen och föroreningar att ta sig in med friskluften. Den filtrerade luften kommer in 
i tilluftdonet och följer utmed radiatorns baksida. Kontakten med radiatorns varma 
yta gör att uteluften förvärms innan den släpps ut vid radiatorns överkant. Rummet 
tillförs därmed tempererad och filtrerad friskluft.  

För att uppnå fullgod ventilation bör filtren bytas minst vartannat år. Vid hårt 
trafikerade gator kan detta behöva göras oftare. Vid filterbyte kan 
bostadsrättsföreningen göra en beställning för alla medlemmarna för att få bättre 
pris. Filtret kan dammsugas vid behov (men inte tvättas). Mer information om filter 
och filterbyte finns i leverantörens anvisningar på följande sidor i denna flik.  

Under garantitiden gör du i första hand en felanmälan till JM Kundservice om du 
misstänker att det är något fel på ditt ventilationssystem. Efter garantitiden utgång 
kontaktar du din styrelse direkt. 
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Skötselanvisning Easy-Vent® 

GOD VENTILATION I DIN BOSTAD  

Bakom dina element i sovrum och vardagsrum sitter 
Easy-Vent. Det är ett luftdon som ger bostaden filtrerad och 
förvärmd friskluft. I varje luftdon finns ett filter som hindrar 
pollen och föroreningar att ta sig in med friskluften. 

För att säkerställa en god luftkvalitet och rätt mängd friskluft, 
ska filter bytas ut med jämna mellanrum.

Uteluft leds in i luftdonet via en kanal i fasadväggen. I luftdonet filtreras ute-
luften och värms upp av elementet. Den rena och uppvärmda friskluften 
strömmar in i rummet i elementets överkant. Dragfritt och ljudlöst. 
Uppvärmningen med hjälp av elementet sker endast under den kalla års-
tiden, då elementet är i drift. Det är bara då förvärmningen av uteluften 
behövs.
Bostadens ”gamla” förbrukade luft sugs ut via spiskåpa i kök och ventiler i 
wc/badrum och ibland klädkammare.

SÅ FUNGERAR EASy-VENT

FRISk LUFT mED RENA FILTER  

Filtret är en viktig del av luftdonet Easy-Vent. Det är utprovat 
och testat tillsammans med luftdonet för att ge rätt luft-
kvalitet, luftflöden och temperatur. 

Filter bör bytas regelbundet, då ett hårt smutsat filter hindrar 
det viktiga tillflödet av friskluft. Rekommendationen är att 
byta en gång per år. Exakt hur ofta beror på utomhusmiljön, 
vilket innebär tätare byten i innerstadsmiljö än i områden 
utanför stadskärnan.

SÅ ByTER DU FILTER  

1. Öppna filterluckan i luftdonets överkant. Det gör du   
 genom att ta tag i kanterna på luckans kortsidor och dra   
 den rakt uppåt. Det kan vara lite trögt, men var lugn - 
 det håller!

2. Lyft upp det ”gamla” filtret genom öppningen

3. För ner det nya filtret i öppningen. Filtrets etikett 
 ska vara vänd in mot rummet

4. ”Tumgreppet” på filtrets ram viks bakåt. Se till att filtret   
 lutar mot elementet. Lägg tillbaka luckan och tryck till 
 så att den låses fast

Filtret är böjbart vilket gör filterbytet enkelt även vid lågt placerad 
fönsterbänk

ATT BESTäLLA NyA FILTER  

Nya filter köper du direkt av oss på Acticon AB. Du får då 
riktiga originalfilter, vilket är din garanti för att luftdon och 
ventilation fungerar som det ska. Det är nämligen vi som 
utvecklat och tillverkat Easy-Vent i mer än tjugo år.

Beställningen gör du enkelt på vår hemsida www.acticon.se 
Där finns ett praktiskt beställningsformulär med förteckning 
på filtertyper och storlekar. Det går också bra att ringa oss på 
telefon 036-37 07 90. 

Din beställning skickas i paket. Du får en avisering per post 
när paketet finns för avhämtning på ett utlämningsställe nära 
din bostad.

Många bostadsrättsföreningar väljer att göra en gemensam 
beställning så att alla i fastigheten byter sina filter samtidigt.

Sid 1 (2)

Uteluft strömmar 
in i väggkanalen

Filterlucka

Filter placerat i 
luftdonet Easy-Vent

Element

Ren och uppvärmd 
friskluft

RäTT FILTER OCH STORLEk  

Innan beställning måste du kontrollera dina gamla filter, så att 
de nya filtren blir av samma typ och storlek. På filtret finns en 
etikett med filtrets benämning. Observera att du kan ha olika 
filterstorlekar i din bostad. Därför bör du kontrollera filtren 
i lägenhetens samtliga luftdon. Så här noggrann behöver 
du bara vara första gången du beställer, därefter sparar vi 
uppgifterna som gäller för dig. 

GAmLA FILTER äR BRäNNBART AVFALL  

Förbrukade filter behandlas som vanligt brännbart avfall, 
alltså det du lägger i soppåsen efter källsortering. Avfallet 
återvinns som energi i förbränningsanläggningar, som i sin 
tur ger oss både värme och el.

www.acticon.se



Acticon AB
Sjöåkravägen 30
564 31 Bankeryd
Tel 036-37 07 90
Fax 036-37 07 45
www.acticon.se

RENGöRING  

Easy-Vent kan vid behov torkas av med lätt fuktad trasa. 
Förutom regelbundna filterbyten krävs normalt ingen 
ytterligare rengöring. I undantagsfall kan fasadgaller, kanal 
och donets insida rengöras med flexibel rensslang ansluten 
till dammsugare.

REGLERBART SpjäLL

Spjäll är ett tillbehör som sitter på ejektorn i luftdonets under-
kant. Det är steglöst reglerbart från öppet till stängt läge. 
För att minska luftöppningen eller stänga helt dras spjället 
mot dig. För att öppna skjuts spjället i riktning från dig. 
Reglering av spjället görs enklast med ejektorn i nedfällt läge. 
Glöm ej att fälla upp ejektorn efter reglering. 

Easy-Vent kan kompletteras med spjäll i efterhand. Det 
beställs från Acticon och monteras enkelt med hjälp av 
medföljande skruv och plastbricka.

Spjället regleras enkelt med fingertopparna. 
Bilden visar spjället i öppet läge

Öppna

Stäng

FILTERLUCkA

Det är viktigt att filterluckan, som sitter på luftdonets ovansida, 
är rätt placerad och ordentligt fastsatt.

För att fästa luckan gör du så här:
Kontrollera att luckan är vänd åt rätt håll (etiketten ska vara 
rättvänd). Tryck till på ovansidan av luckan så att den fixeras 
på sin plats.

Vägg i genomskärning med kanal och luftdon Easy-Vent med 
monterat element (radiator)

Filterlucka

Filter

Kanal

Ejektor eventuellt med spjäll. 
Ejektorn ska alltid vara uppfälld

Filtertyp Teknisk beskrivning

Komfortfilter F7
Finns i flera storlekar

Grundfilter G2
Finns i flera storlekar

Engångsfilter i klass F7  
Avskiljningsgrad ca 98%
Avsvärtningsgrad > 80%
Brandklass F1 enligt DIN 53438

Filterbyte: Årligen eller minst vartannat år

Klass G2. Kan dammsugas. För effektivare 
filtrering bör dock filtret bytas mot nytt.
Avskiljningsgrad > 65%
Brandklass F1 enligt DIN 53438

Filterbyte: För effektiv filtrering vartannat år

VÅRA FILTERTypER

För att garantera rätt funktion måste originalfilter från Acticon 
användas. Våra filter uppfyller dokumenterade krav på filter- 
och brandklass, stofthållningsförmåga och livslängd. Vid 
destruktion avges inga giftiga gaser.

Avskiljningsgraden anger hur stor andel av pollen och andra föroreningar 
som filtret fångar upp. Observera dock att gasformiga lukter, t ex från 
tobaksrök aldrig kan avskiljas helt. 

Luftdon
Easy-Vent

Element

Sid 2 (2)www.acticon.se
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Skötselpärm –JM AB Silverdalsbacken, augusti 2011  
Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 

Spiskåpa 
Utförliga instruktioner och skötselanvisningar för din spiskåpa finns i leverantörens 
anvisningar som ligger i en kökslåda när du flyttar in. Vi rekommenderar att du 
förvarar den här i en plastficka.  

Matlagning och vädring 
Öppna inte köksfönstret när du lagar mat. Gör du det sprids matoset i hela 
lägenheten. Luften som kommer in genom fönstret gör att det bildas ett övertryck i 
köket vilket medför att luft och matos drivs ut i resten av lägenheten. Spiskåpan kan 
inte suga upp matoset om fönstret är öppet i köket eftersom luftcirkulationen runt 
kåpan störs. Öppna fönstret i angränsande rum istället och ha dörren till köket 
stängd. Det skapar ett undertryck i köket och ventilationsspringan som finns under 
dörren räcker för att den friska luften ska kunna komma in.  

Under garantitiden gör du i första hand en felanmälan till JM Kundservice om du 
misstänker att det är något fel på din spisfläkt. Efter garantitidens utgång kontaktar 
du din styrelse eller leverantör direkt.   
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BRUKSANVISNING
Spiskåpa 

490-11 

KÄYTTÖOHJE
Liesikupu 

490-11 

BRUKSANVISNING
Kjøkkenhette 

490-11 

BRUGSANVISNING
Emfang 
490-11

SÅ HÄR ANVÄNDS  SPISKÅPAN
Funktion fig 1.
A - Tryckknapp för belysning
B - Vred för spjäll
Öppna spjället vid matlagning. Spjället stängs sedan 
automatiskt  efter 60 min. eller geom att vredet vrids till
Att flambera under spisfläkten/spiskåpan är inte tillåtet.
Tillräckligt med luft måste tillföras rummet när 
spisfläkten/spiskåpan används samtidigt med produkter som 
använder annan energi, än el-energi t.ex. gasspis, 
gas/braskaminer, ved/oljepannor etc.
Innan produkten används av personer med nedsatt mental, 
sensorisk eller fysisk förmåga, eller av barn, ska de 
informeras om hur produkten är avsedd att användas.

SKÖTSEL
Rengöring
Spiskåpan torkas av med våt trasa och diskmedel. Filtret bör 
rengöras ca 2 gånger i månaden vid normal användning. 

Lossa filterkassetten genom att trycka  in snäppena i 
bakkant, fig 2 a. Tag isär filtret och avlägsna filterduken 
genom att lossa filterhållaren, fig 2 b. Blötlägg filterduken 
och filterplåten i varmt vatten blandat med diskmedel. 
Filterkassetten kan även diskas  i maskin.

Någon gång per år bör spisfläkten rengöras invändigt.
Torka invändigt med våt trasa och diskmedel. Sätt tillbaka 
filterplåten  och tryck upp så att den låser fast i snäppena.
Se till att samtliga fyra snäppen låser fast . 

Risken för brandspridning ökar om spisfläkten/spiskåpan inte 
rengörs så ofta som anges.

Byte av lysrör
Lampglaset lossas genom att snäppet trycks i pilens riktning, 
fig. 3.  Lysröret är nu åtkomlig för byte.
( Lysrör sockel G 23 )

OM SPISKÅPAN INTE FUNGERAR
Service
Kontrollera att säkringen är hel. 
Ring  

Produkten omfattas av gällande EHL-bestämmelser 

FRANKE Futurums serviceavdelning, 0912 / 40 500
De hjälper till att konstatera felet och anvisar servicefirma.

KÄYTTÖ
Toimintakytkimet,  kuva 1
A - Valaisimen kytkin
B - Säätöpellin väännin
Avaa pelti ruoanvalmistuksen ajaksi. Pelti sulkeutuu automaattisesti 
viimeistään 60 minuutin kuluttua tai kääntämällä väännin asentoon
Liesituulettimen tai - kuvun alla ei saa liekittää ruokia.
Jos liesituulettimen kanssa käytetään yhtä aikaa muuta kuin 
sähköenergiaa käyttävää laitetta kuten takkaa, kaminaa, kaasuliettä, 
puu/öljylämmitintä tms, on riittävän korvausilman tuonnista 
huonetilaan huolehdittava.
Ennen kuin tuote annetaan henkisiltä tai fyysisiltä kyvyiltään tai 
aisteiltaan rajoittuneiden henkilöiden tai lasten käyttöön, heille on 
selitettävä, miten tuotetta käytetään

HUOLTO
Puhdistus
Tuulettimen pinnat puhdistetaan astianpesuveteen kostutetulla 
rievulla. Suodatin suositellaan puhdistettavan pari kertaa kuu-
kaudessa. Suodatin ja siipipyörä voidaan irrottaa puhdistuksen 
ajaksi. Irroita suodatinkasetti painamalla takareunassa olevia 
säppejä, kuva 2 a. Suodatin voidaan pestä koneessa tai käsin. 
Käsin-pesua varten vapauta suodatinkangas pidikkeestään, 
kuva 2 b.
Pese rasvasuodatin puristelemalla sitä lämpimässä pesuvedessä.
Tuulettimen sisäosa suositellaan pestävän pari kertaa vuodessa. 
Puhdista sisäpinnat kostealla rievulla. Suojarengas ja siipipyörä 
voidaan pestä koneessa tai käsin.
Puhdistuksen jälkeen siipipyörä ja suojarengas painetaan 
paikoilleen, jonka jälkeen suodatinkasetti asetetaan paikalleen niin, 
että säpit kiinnittävät sen laitteeseen.
Varmista, että kaikki neljä säppiä kiinnittyvät.

Huolehdi tuulettimen säännöllisestä puhdistuksesta.
Mikäli siitä ei huolehdita, saattaa sinne kerääntynyt rasva aiheuttaa 
palovaaran.

Loisteputken  vaihto
Lampunlasi irroitetaan painamalla säppiä lasin suuntaisesti, kuva 3. 
Nyt loisteputki on vaihdettavissa.

MIKÄLI LIESIKUPU EI TOIMI
Huolto
Tarkista, että sulake on ehyt. Mikäli kupu ei toimi tarkistamisi-stasi 
huolimatta, ota yhteys lähimpään kodinkonehuoltoliik-keeseen. Tai 

TAKUU
Valmistaja antaa laitteelle 1 vuoden takuun ostopäivästä lukien 
mahdollisten raaka-aine- ja valmistusvirheiden varalta. Säilytä 
ostokuitti.

Asko Keskushuolto OY, puh. 03 - 81 511.

SLIK BRUKES HETTEN:
Funksjon (fig. 1)
A - Trykk-knapp for belysning
B - Vrider for spjeld
Ved matlagning åpnes spjeldet. Spjeldet stenger igjen 
automatisk etter max. 60 minutter eller ved at vriden 
settes på
Der er ikke tillatt å flambere under ventilatoren.
Tilstrekkelig med luft må tilføres rommet når ventilatoren 
benyttes samtidig med produkter som bruker annen energi 
enn elektrisk energi, f.eks. gass topp, gass varmeovner, 
ved/oljefyr. Etc.
Før produktet anvendes av personer med nedsatt mental, 
sensorisk eller fysisk evne, eller av barn, må de informeres 
om hvordan produktet er ment å bli benyttet.

VEDLIKEHOLD
Rengjøring
Kjøkkenhetten tørkes av med en fuktig klut og mildt 
såpevann. Filteret bør rengjøres ca. 2 ganger i måneden 
Ved normalt bruk. Filter kan tas løs fra ventilatoren ved 
rengjøring. Ta løs filterkassetten ved å trykke inn 
festeklipsene i bakkant, fig. 2 a. 
Ta ifra hverandre filtret og filterduken ved å løsne filter-
holderen, fig. 2 b.  Bløtlegg filterduken og filterplaten i varmt 
såpevann. Filterkassetten kan også vaskes i oppvaskmaskin. 
Noen ganger pr. år bør ventilatoren vaskes innvendig. Tørk 
av innvendig med fuktig klut og mildt såpevann. Sett  
filterkassetten tilbake og trykk opp slik at den låses fast i 
sneppene.
Kontroller at alle fire sneppene låses fast.

Fare for brann kan oppstå hvis ikke ventilatoren gjøres ren så 
ofte som angitt.

Bytte av lysrør
Ta løs lampeglasset ved at klipsfeste trykkes mot bakover, 
fig. 3. Lysrøret er nå klart for bytte. (Lysrør med sokkel G 23).

HVIS KJØKKENHETTEN IKKE FUNGERER
Service
Kontroller at sikringen er hel. 
Ring Nimanor AS, Moss, tel 069-25 22 30

Dette produkt omfattes av NEL’s gjeldende 
leveringsbetingelser.

SÅDAN ANVENDES EMHÆTTEN
Funktion fig 1
A - Kontakt for lys
B - Knap for spjæld
Ved madlavning skal splældet åbnes. Spjældet lukkes 
automatiskt efter max. 60 min. eller ved at tidsuret manuelt 
drejes til
Det er ikke tilladt at flambere under emhætten.
Tilstrækkelig med luft må tilføres rummet, når emhætten 
anvendes samtidig med at produkter som anvender anden 
energi end el-energi, som eksempel gaskomfur eller 
gaskaminer.
Før produktet anvendes af børn eller af personer med nedsatte 
mentale, sensoriske eller fysiske evner, skal de informeres om, 
hvad det skal bruges til.

VEDLIGEHOLDELSE
Rengøring
Emfanget tørres af med en våd klud og lidt opvaskemiddel.
Filteret bør rengøres ca 2 gange om måneden ved normal brug. 
Filter  demonteres ved rengøring. Demontèr filterkasetten ved, 
at trykke på snaplåsene i bagkanten af filteret, fig. 2 a. Tag 
filteret ud af kasetten ved at løsne filterholderen, fig. 2 b. Kom 
filteret og kasetten i varmt vand med lidt opvaskemiddel tilsat. 
Filterkasetten kan også rengøres i en opvaskemaskine. 
Emfanget bør rengøres indvendigt nogle gange om året. Aftør 
indvendigt med en våd klud tilsat lidt opvaskemiddel. 
Sæt filterkassetten på plads og tryk op så den låser i hægterne. 
Var sikker på, filterkassetten låser sig fast i alle fire hægter. 

Risiko for brand kan forekomme, hvis emhætten ikke rengøres 
så ofte som anbefalet.

Udskiftning af Lysrør
Lampeglasset løsnes ved at trykke snaplåsen i pilensretning, 
fig. 3. Lysrøret kan nu udskiftes. (Lysrør sokkel G 23)

HVIS EMFANGET IKKE FUNGERER.
Service
Kontroller at sikringen er intakt. 
DTS - Dansk Total Service. 

Vi anviser nærmeste reparatør, så du får den bedste og 
hurtigste service. 
Garanti
Garantiperioden er 12 måneder fra købsdato. Vedevt. 
montørbesøg i garantiperioden skal købsdokument forevises.

Ring til 
.FRANKE Futurum's serviceafdeling på tlf. +46 (0)912-40 500
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TEKNISKA UPPGIFTER
Mått: se fig. 4
Elanslutning: 230 V ~ med skyddsjord.
Belysning: Lysrör 11 W, sockel G 23

Montering anslutningsstos med spjäll
Utluftdonet levereras inuti spiskåpan. Spjällaxeln A placeras i 
öglan under spjäll-locket, fig 5.  Se till så att klackarna B 
hamnar under plåtkanten. Donet snäpper fast.

Elektrisk installation
Spiskåpan levereras med sladd och jordad stickpropp för 
anslutning till jordar vägguttag.

BYTE AV FRONT
Fronten är löstagbar för byte mot belysningslist.
Lossa de fyra skruvarna enl. fig 6.

TILLBEHÖR
Trumsats för anslutning till imkanal.
Anvisning för montering av trumsats medföljer satsen.

MONTERING/INJUSTERING.
Se separat anvisning.

TEKNISET TIEDOT
Mitat: katso kuva 4.
Sähköliitäntä: 230 V~ suojamaatettu
Valaistus: Loisteputki  11 W, kanta G 23

Liitäntäkauluksen asennus
Liitäntäkaulus toimitetaan liesikuvun mukana. Aseta säätöpellin 
akseli A  renkaaseen säätöpellin kannen alle (kuva 5). 
Katso, että lukitsimet B tulevat peltireunan alle. 
Tällöin kaulus lukkiutuu paikalleen.

Sähköliitäntä
Sähköliitäntää varten liesikuvussa on maadoitetulla 
pistotulpalla varustettu liitäntäjohto.

LISTAN VAIHTO
Etulista on vaihdettavissa. Kuva 6. 
Irrota neljä ruuvia kuvan mukaisesti.

TARVIKKEET
Hormisarja kanavaan liittämistä varten.
Lisävarusteiden mukana on omat asennusohjeet.

ASENNUS/SÄÄTÖ:
Katso erillisestä ohjeesta.

TEKNISKE DATA
Mål: se fig. 4.
Elektrisk tilkobling: 230V ~ jordet
Belysning: Lysrør 11 W, sokkel G 23

Montering anslutningsstuds med spjeld
Anslutningsstudsen leveres løst inni hetten. Se til at 
spjeldakslingen A plasseres under spjeld-lokket, fig 5. 
Se til at festene B i fremkant på donet kommer under 
platekanten. Donet snepper på plass.

Elektrisk installasjon
Volumhetten leveres med ledning og støpsel for anslutning 
til jordet veggkontakt.

BYTTE AV FRONT
Fronten er avtagbar for bytte mot lyslist.
Ta løs de fire skruvene i henhold til fig. 6.

TILBEHØR
Kanalsett for tilkobling til ventilasjonskanal.
Anvisning for montering av kanalsett følger denne.

MONTERING/INJUSTERING:
Se egen anvisning.

TEKNISKE DATA
Mål: se fig 4.
Eltilslutning: 230V ~ + jord
Belysning: Lysrør 11 W, sokkel G 23

Montering af tilslutningsstuds med spjæld
Tilslutningsstudsen leveres med i emfangenpakningen.  
Spjældakslen A placeres i øjet under spjældlåget, fig. 5. 
Sørg for at tapperne B sættes under pladekanten. 
Studsen klikker fast.

Elektrisk installation
Emfanet leveres med ledning, beregnet for montering af 
stikprop med jord.

UDSKIFTNING AF FRONT
Fronten kan udskiftes.
Frigør fronten med de 4 skruer, fig.6.

TILBEHØR
Monteringssæt for tilslutning til udluftningskanal.   
Anvisning for monteringssæt medfølger.

MONTERING/JUSTERING:
Se separat anvisning.

232

442

598

Max  475



 

Skötselpärm –JM AB Silverdalsbacken, augusti 2011  
Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 

Spishäll och ugn 
Din bostad är utrustad med en plan glaskeramikhäll och en energieffektiv ugn. Utförliga 
skötselanvisningar finns i leverantörens bruksanvisning som ligger i en låda i köket vid 
inflyttning. Vi rekommenderar att du förvarar skötselanvisningarna här i en plastficka.  

Rengöring av häll 
Hällen rengörs med ett speciellt rengöringsmedel anpassat för glaskeramik. Det 
anpassade medlet lägger en skinande, smutsavvisande hinna över hällen som 
förenklar fortsatt rengöring. Vattenfläckar tas bort med hjälp av citron eller ättika. 
Var noga med att rengöra hällen efter varje gång du använt den, på så sätt bränns 
inte maten fast. Mat som kokar över och fastnar samt kraftig smuts på hällen tas 
enkelt bort med en speciell skrapa anpassad för glaskeramikhällar. Använd endast 
skrapbladet till detta, de andra delarna av skrapan kan göra repor i glaskeramiken. 
Bladet är mycket vasst, tryck därför in bladet i skrapan igen efter att du använt 
glasskrapan.  

Skador på hällen 
Salt, socker och sand kan orsaka repor i glaskeramiken. Använd därför inte 
spishällen som avlastnings- eller arbetsyta. Skadat skrapblad ska bytas ut för att inte 
orsaka skador på keramiken. 

Varma plattor 
Överhettad olja och fett antänder lätt. Undvik detta genom att alltid hålla 
uppvärmningen under uppsikt. Skulle oljan eller fettet ändå antändas, släcks det 
genom att omedelbart sätta på locket eller lägg på en tallrik. Häll aldrig vatten över 
brinnande olja eftersom det får elden att flamma upp. Spishällen kan vara varm en 
stund efter användandet, lägg därför inte ifrån dig något på hällen. 
Restvärmeindikatorn på ovansidan varnar om att hällen fortfarande är varm. Håll 
uppsikt över barn som vistas vid hällen. 

Rengöring av ugn 
Ugnens utsida torkar du av med vatten och lite diskmedel, eftertorka med en mjuk 
trasa. Använd inga starka rengöringsmedel. Insidan rengörs med ett speciellt 
rengöringsmedel anpassat för ugn på dess emaljerade ytor. För att underlätta 
rengöring kan man tända lampan och hänga av ugnsluckan. Om din ugn är försedd 
med katalytisk emalj (självrengörande emalj) ska inte ugnsrengöring användas, se 
leverantörens anvisningar för mer utförlig information.  

Ugn med front i rostfritt stål 
Avlägsna alltid kalk-, fett-, stärkelse- och äggvitefläckar omedelbart. Korrosion kan 
bildas under denna typ av fläckar. Använd vatten och lite diskmedel för rengöring. 
Torka av ytan med en mjuk duk. 

Om du misstänker att det är något fel på din spishäll eller ugn gör du i första hand 
en felanmälan till leverantören. 



  

B O S C H  A N D  S I E M E N S  H O M E  A P P L I A N C E S  G R O U P  
 

BSH Hushållsapparater AB 
Box 503 
Landsvägen 32 
S-169 29 SOLNA 
Telefon: +46 771 11 22 77 

 

Bankgiro: 709-1705 
Plusgiro: 7 24-5 
Org nr: 556201-4182 
VAT nr: SE556201418201 

 

Säte: Stockholm 
Företaget innehar F-skattebevis 
Tillämpar EHL branschbestämmelser 
www.ehl.se 

 

TIPS & RÅD 
 
Vi hoppas ni kommer att trivas med er köksutrustning.  
Nedan följer några enklare underhållstips, vilka bidrar till att spara energi och öka  
livslängden för din maskin. I vår eShop hittar du rengörings- och underhållsprodukter  
som är specialanpassade för detta. För mer utförlig information hänvisar vi till respektive produkts bruksanvisning.  
 

 
Plattspis 
Rostfri skena kring spisplattan rengörs bäst med rengöringsmedel och stålull. Lätt nedsmutsad ugn kan tvättas ur med varmt vatten och diskmedel 
eller ättiksvatten. Ugnsrengöring får bara användas på de emaljerade ytorna inuti ugnen, var noga med att allt rengöringsmedel tas bort. Ett 
miljövänligt alternativ är att använda naturlig såpa. Stryk då ut såpa i ugnen, stäng luckan, välj över-/undervärme och värm till 100°C i 10 minuter. 
Tvätta ugnen rent med vatten då den har svalnat.  
 
Hällspis 
För glashällen rekommenderas rengöringsmedel speciellt gjort för glashällar, samt mekanisk bearbetning med skrapa.  
 
Inbyggnadsugn 
Lätt nedsmutsad ugn kan tvättas ur med varmvatten med diskmedel eller ättiksvatten. Ugnsrengöring får bara användas på de emaljerade ytorna 
inuti ugnen, var noga med att allt rengöringsmedel tas bort. Ugnsrengöring får aldrig användas till katalytisk emalj. Katalytisk emalj har en 
självrengörande effekt och rengöring sker när ugnen är i gång. Ett miljövänligt alternativ är att använda naturlig såpa. Stryk då ut såpa i ugnen, 
stäng luckan, välj över-/undervärme och värm till 100°C i 10 minuter. Tvätta ugnen rent med vatten då den har svalnat.  
 
Glashäll 
För glashällen rekommenderas rengöringsmedel från Bosch eller annat rengöringsmedel speciellt gjort för glashällar, samt mekanisk bearbetning 
med skrapa.  
 
Mikrovågsugn 
Rengörs med milt diskmedel och mjuk trasa.  
 
Kylskåp 
Rengöres invändigt vid behov med ett milt diskmedel och mjuk trasa. Rengöring en gång per år på baksidan av skåpet och runt kompressorn, 
förlänger livslängden på skåpet.  
 
Diskmaskin 
För att säkerställa ett gott diskresultat och förlänga livslängden för din apparat, bör silar, pump och spolarmar rengöras regelbundet. Kör maskinen 
tom på högsta temperatur då och då för att hålla maskinen fräsch, detta förlänger även livslängden för apparaten. För kraftfull rengöring av 
diskmaskinen, rekommenderar vi en maskinrengöring några gånger per år.  
 
Tvättmaskin 
Använd tvättmedel av kända märken, rengör sil och pump vid behov. Rengör tvättmedelsfacket och områdena kring detta, där det 
kan bildas vallar av olöst tvättmedel. Kör maskinen tom på högsta temperatur då och då för att avlägsna eventuella 
tvättmedelsrester och avlagringar som kan bildas.  
 
Torktumlare 
Rengör filter, ventilationskanaler och kondensor vid behov. Rengöring i övrigt utförs med ett milt diskmedel och mjuk trasa.  
 
Rostfria produkter 
Rengöres med Bosch rengöringsmedel eller annat för ändamål avsett rengöringsmedel ute i handeln. 
Vårdande olja för rostfria ytor ger din apparat glans och fungerar smuts- och fettavvisande. Rengörings- 
och underhållsprodukter finns att köpa i vår eShop.  
 
För den miljömedvetne finns alternativet Melamin svamp av märket 3M / Scotch-Brite   
(OBS! Ej traditionell Scotch-Brite) eller mikrofibertrasa. Dessa finns i välsorterade dagligvarubutiker. 
 

 
 
 

 

 
  

  

Köp av tillbehör, 
rengöringsmedel  
och reservdelar:   

 
 
bosch-eshop.se  

 
 
siemens-eshop.se 

 
 
gaggenau-eshop.se 

   

Bruksanvisningar för 
nedladdning: 

 
bosch-home.se/bruksanvisningar 

 
siemens-home.se/bruksanvisningar 

 
gaggenau.se 



 
 
 

B O S C H  A N D  S I E M E N S  H O M E  A P P L I A N C E S  G R O U P  
 

BSH Hushållsapparater AB 
Box 503 
Landsvägen 32 
S-169 29 SOLNA 
Telefon: +46 771 11 22 77 
 

 

Bankgiro: 709-1705 
Plusgiro: 7 24-5 
Org nr: 556201-4182 
VAT nr: SE556201418201 

 

Säte: Stockholm 
Företaget innehar F-skattebevis 
Tillämpar EHL 
branschbestämmelser www.ehl.se 

 

 

Välkommen till er nya bostad! Silverdalsbacken, 
Margreteborgsvägen 11,13,17,19,21 i Silverdal Sollentuna                                 
December 2011 
 
Vi hoppas att ni kommer att trivas och vara nöjda med er köksutrustning.  
Om ni har frågor eller om någon av era köksapparater inte fungerar tillfredställande, ber vi er att kontakta 
BSH Hushållsapparater AB. Uppge att ni bor i ett byggprojekt som byggts av JM, ha även ert kontrakt med 
byggföretaget tillgängligt där inflyttningsdagen visas. Ni hittar även svar på många av era frågor i 
bruksanvisningen.  
 
Skriv ned E-numret och FD-numret, ex. WM145471DN/18, FD8810, innan ni kontaktar oss. Dem finns på 
produktens typskylt (se nedan) eller i bruksanvisningen, där det ligger en extra typskylt. Om ni har separat 

häll ber vi er att fästa den lösa etiketten på lämpligt ställe i bruksanvisningen. Typskyltens plats: 
 

 
 
 
Med vänlig hälsning, 
BSH Hushållsapparater AB 
 

Kyl,  frys, kyl/frys: Vänster innervägg långt ner 
 

Diskmaskin, ugn, mikro: Luckans kant 
 

Tvätt, Torktumlare: Luckans insida 
 

Spis: Lådan under ugnen eller på ugnsluckans kant 
 

Häll: Undersidan 
 

 
VIKTIGT: Vid längre frånvaro, bryt vattentillförseln i bostaden till de apparater som har vattenanslutning. 

 
   

 

För ytterliggare information 
om hur du hittar din 
typskylt: 

 
 
bosch-home.se/typskylt 

 
 
siemens-home.se/typskylt 

 
 
gaggenau.se 

    
Allmänna frågor: 08-734 12 00 08-734 12 00 08-734 12 00 
 

Boka servicebesök online:  
bosch-home.se/servicebesok 

 
siemens-home/servicebesok 

 
 

På telefon: 0771-11 22 77 0771-11 22 77 08-734 1370 
 

Köp av tillbehör,   
rengöringsmedel  
och reservdelar:   

 
 
bosch-eshop.se  

 
 
siemens-eshop.se 

 
 
gaggenau-eshop.se 

   

Bruksanvisningar 
för nedladdning: 

 
bosch-home.se/bruksanvisningar 

 
siemens-home.se/bruksanvisningar 

 
gaggenau.se 

 

Hemsida: bosch-home.se siemens-home.se gaggenau.se 
 

Besök gärna våra 
Showroom! 

 
Landsvägen 32, Solna. Tel: +46 (0) 8 734 12 00 



 
 
 

B O S C H  A N D  S I E M E N S  H O M E  A P P L I A N C E S  G R O U P  
 

BSH Hushållsapparater AB 
Box 503 
Landsvägen 32 
S-169 29 SOLNA 
Telefon: +46 771 11 22 77 
 

 

Bankgiro: 709-1705 
Plusgiro: 7 24-5 
Org nr: 556201-4182 
VAT nr: SE556201418201 

 

Säte: Stockholm 
Företaget innehar F-skattebevis 
Tillämpar EHL 
branschbestämmelser www.ehl.se 

 

 

Välkommen till er nya bostad! Silverdalsbacken, 
Johannesbergsplan 2,4,10 i Silverdal Sollentuna                                 
  December 2011 
 
Vi hoppas att ni kommer att trivas och vara nöjda med er köksutrustning.  
Om ni har frågor eller om någon av era köksapparater inte fungerar tillfredställande, ber vi er att kontakta 
BSH Hushållsapparater AB. Uppge att ni bor i ett byggprojekt som byggts av JM, ha även ert kontrakt med 
byggföretaget tillgängligt där inflyttningsdagen visas. Ni hittar även svar på många av era frågor i 
bruksanvisningen.  
 
Skriv ned E-numret och FD-numret, ex. WM145471DN/18, FD8810, innan ni kontaktar oss. Dem finns på 
produktens typskylt (se nedan) eller i bruksanvisningen, där det ligger en extra typskylt. Om ni har separat 

häll ber vi er att fästa den lösa etiketten på lämpligt ställe i bruksanvisningen. Typskyltens plats: 
 

 
 
 
Med vänlig hälsning, 
BSH Hushållsapparater AB 
 

Kyl,  frys, kyl/frys: Vänster innervägg långt ner 
 

Diskmaskin, ugn, mikro: Luckans kant 
 

Tvätt, Torktumlare: Luckans insida 
 

Spis: Lådan under ugnen eller på ugnsluckans kant 
 

Häll: Undersidan 
 

 
VIKTIGT: Vid längre frånvaro, bryt vattentillförseln i bostaden till de apparater som har vattenanslutning. 

 
   

 

För ytterliggare information 
om hur du hittar din 
typskylt: 

 
 
bosch-home.se/typskylt 

 
 
siemens-home.se/typskylt 

 
 
gaggenau.se 

    
Allmänna frågor: 08-734 12 00 08-734 12 00 08-734 12 00 
 

Boka servicebesök online:  
bosch-home.se/servicebesok 

 
siemens-home/servicebesok 

 
 

På telefon: 0771-11 22 77 0771-11 22 77 08-734 1370 
 

Köp av tillbehör,   
rengöringsmedel  
och reservdelar:   

 
 
bosch-eshop.se  

 
 
siemens-eshop.se 

 
 
gaggenau-eshop.se 

   

Bruksanvisningar 
för nedladdning: 

 
bosch-home.se/bruksanvisningar 

 
siemens-home.se/bruksanvisningar 

 
gaggenau.se 

 

Hemsida: bosch-home.se siemens-home.se gaggenau.se 
 

Besök gärna våra 
Showroom! 

 
Landsvägen 32, Solna. Tel: +46 (0) 8 734 12 00 



 

Skötselpärm –JM AB Silverdalsbacken, augusti 2011  
Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 

Kylskåp och frys 
Utförliga skötselanvisningar för dina vitvaror finns i leverantörens bruksanvisning 
som ligger i en låda i köket vid inflyttning. Vi rekommenderar att du förvarar dem 
bakom den här fliken i en plastficka.  

Rengöring kylskåp 
Kylskåpet rengörs invändigt vid behov med ett milt diskmedel och mjuk trasa. 
Rengöring under och på baksidan av kylskåpet samt runt kompressorn förlänger 
livslängden. En dammig baksida medför även risk för brand.   

Rengöring och avfrostning av frys 
Frys bör frostas av och rengöras regelbundet för att få jämn temperatur och låg 
elförbrukning. Observera att vissa frysmodeller har automatisk avfrostning. Liksom 
för kylskåpet måste under- och baksidan av frysen rengöras regelbundet.  

Manuell avfrostning:  

1. Ställ termostaten på noll och tag ut varorna. Du kan påskynda 
avfrostningen genom att ställa in kärl med hett vatten (ej 
kokande) i frysen.  

2. Rengör skåpen med ljummet vatten och milt diskmedel.  

3. Torka skåpet ordentligt torrt. Det är fukten som ger 
frostbildning.  

Kylskåp och frys är placerade på plastlådor för att eventuell kondens ska samlas upp 
och inte skada golvet. Kontrollera fuktskyddet regelbundet och torka upp fukt vid 
behov. När du flyttar ut kylskåp och frys för att städa bakom och under, tänk på att 
sätta tillbaka fuktskyddet.   

Om något fel uppstår på ditt kylskåp eller frys gör du i första hand en felanmälan 
direkt till leverantören.  



 
 
 

B O S C H  A N D  S I E M E N S  H O M E  A P P L I A N C E S  G R O U P  
 

BSH Hushållsapparater AB 
Box 503 
Landsvägen 32 
S-169 29 SOLNA 
Telefon: +46 771 11 22 77 
 

 

Bankgiro: 709-1705 
Plusgiro: 7 24-5 
Org nr: 556201-4182 
VAT nr: SE556201418201 

 

Säte: Stockholm 
Företaget innehar F-skattebevis 
Tillämpar EHL 
branschbestämmelser www.ehl.se 

 

 

Välkommen till er nya bostad! Silverdalsbacken, 
Margreteborgsvägen 11,13,17,19,21 i Silverdal Sollentuna                                 
December 2011 
 
Vi hoppas att ni kommer att trivas och vara nöjda med er köksutrustning.  
Om ni har frågor eller om någon av era köksapparater inte fungerar tillfredställande, ber vi er att kontakta 
BSH Hushållsapparater AB. Uppge att ni bor i ett byggprojekt som byggts av JM, ha även ert kontrakt med 
byggföretaget tillgängligt där inflyttningsdagen visas. Ni hittar även svar på många av era frågor i 
bruksanvisningen.  
 
Skriv ned E-numret och FD-numret, ex. WM145471DN/18, FD8810, innan ni kontaktar oss. Dem finns på 
produktens typskylt (se nedan) eller i bruksanvisningen, där det ligger en extra typskylt. Om ni har separat 

häll ber vi er att fästa den lösa etiketten på lämpligt ställe i bruksanvisningen. Typskyltens plats: 
 

 
 
 
Med vänlig hälsning, 
BSH Hushållsapparater AB 
 

Kyl,  frys, kyl/frys: Vänster innervägg långt ner 
 

Diskmaskin, ugn, mikro: Luckans kant 
 

Tvätt, Torktumlare: Luckans insida 
 

Spis: Lådan under ugnen eller på ugnsluckans kant 
 

Häll: Undersidan 
 

 
VIKTIGT: Vid längre frånvaro, bryt vattentillförseln i bostaden till de apparater som har vattenanslutning. 

 
   

 

För ytterliggare information 
om hur du hittar din 
typskylt: 

 
 
bosch-home.se/typskylt 

 
 
siemens-home.se/typskylt 

 
 
gaggenau.se 

    
Allmänna frågor: 08-734 12 00 08-734 12 00 08-734 12 00 
 

Boka servicebesök online:  
bosch-home.se/servicebesok 

 
siemens-home/servicebesok 

 
 

På telefon: 0771-11 22 77 0771-11 22 77 08-734 1370 
 

Köp av tillbehör,   
rengöringsmedel  
och reservdelar:   

 
 
bosch-eshop.se  

 
 
siemens-eshop.se 

 
 
gaggenau-eshop.se 

   

Bruksanvisningar 
för nedladdning: 

 
bosch-home.se/bruksanvisningar 

 
siemens-home.se/bruksanvisningar 

 
gaggenau.se 

 

Hemsida: bosch-home.se siemens-home.se gaggenau.se 
 

Besök gärna våra 
Showroom! 

 
Landsvägen 32, Solna. Tel: +46 (0) 8 734 12 00 



 
 
 

B O S C H  A N D  S I E M E N S  H O M E  A P P L I A N C E S  G R O U P  
 

BSH Hushållsapparater AB 
Box 503 
Landsvägen 32 
S-169 29 SOLNA 
Telefon: +46 771 11 22 77 
 

 

Bankgiro: 709-1705 
Plusgiro: 7 24-5 
Org nr: 556201-4182 
VAT nr: SE556201418201 

 

Säte: Stockholm 
Företaget innehar F-skattebevis 
Tillämpar EHL 
branschbestämmelser www.ehl.se 

 

 

Välkommen till er nya bostad! Silverdalsbacken, 
Johannesbergsplan 2,4,10 i Silverdal Sollentuna                                 
  December 2011 
 
Vi hoppas att ni kommer att trivas och vara nöjda med er köksutrustning.  
Om ni har frågor eller om någon av era köksapparater inte fungerar tillfredställande, ber vi er att kontakta 
BSH Hushållsapparater AB. Uppge att ni bor i ett byggprojekt som byggts av JM, ha även ert kontrakt med 
byggföretaget tillgängligt där inflyttningsdagen visas. Ni hittar även svar på många av era frågor i 
bruksanvisningen.  
 
Skriv ned E-numret och FD-numret, ex. WM145471DN/18, FD8810, innan ni kontaktar oss. Dem finns på 
produktens typskylt (se nedan) eller i bruksanvisningen, där det ligger en extra typskylt. Om ni har separat 

häll ber vi er att fästa den lösa etiketten på lämpligt ställe i bruksanvisningen. Typskyltens plats: 
 

 
 
 
Med vänlig hälsning, 
BSH Hushållsapparater AB 
 

Kyl,  frys, kyl/frys: Vänster innervägg långt ner 
 

Diskmaskin, ugn, mikro: Luckans kant 
 

Tvätt, Torktumlare: Luckans insida 
 

Spis: Lådan under ugnen eller på ugnsluckans kant 
 

Häll: Undersidan 
 

 
VIKTIGT: Vid längre frånvaro, bryt vattentillförseln i bostaden till de apparater som har vattenanslutning. 

 
   

 

För ytterliggare information 
om hur du hittar din 
typskylt: 

 
 
bosch-home.se/typskylt 

 
 
siemens-home.se/typskylt 

 
 
gaggenau.se 

    
Allmänna frågor: 08-734 12 00 08-734 12 00 08-734 12 00 
 

Boka servicebesök online:  
bosch-home.se/servicebesok 

 
siemens-home/servicebesok 

 
 

På telefon: 0771-11 22 77 0771-11 22 77 08-734 1370 
 

Köp av tillbehör,   
rengöringsmedel  
och reservdelar:   

 
 
bosch-eshop.se  

 
 
siemens-eshop.se 

 
 
gaggenau-eshop.se 

   

Bruksanvisningar 
för nedladdning: 

 
bosch-home.se/bruksanvisningar 

 
siemens-home.se/bruksanvisningar 

 
gaggenau.se 

 

Hemsida: bosch-home.se siemens-home.se gaggenau.se 
 

Besök gärna våra 
Showroom! 

 
Landsvägen 32, Solna. Tel: +46 (0) 8 734 12 00 



  

B O S C H  A N D  S I E M E N S  H O M E  A P P L I A N C E S  G R O U P  
 

BSH Hushållsapparater AB 
Box 503 
Landsvägen 32 
S-169 29 SOLNA 
Telefon: +46 771 11 22 77 

 

Bankgiro: 709-1705 
Plusgiro: 7 24-5 
Org nr: 556201-4182 
VAT nr: SE556201418201 

 

Säte: Stockholm 
Företaget innehar F-skattebevis 
Tillämpar EHL branschbestämmelser 
www.ehl.se 

 

TIPS & RÅD 
 
Vi hoppas ni kommer att trivas med er köksutrustning.  
Nedan följer några enklare underhållstips, vilka bidrar till att spara energi och öka  
livslängden för din maskin. I vår eShop hittar du rengörings- och underhållsprodukter  
som är specialanpassade för detta. För mer utförlig information hänvisar vi till respektive produkts bruksanvisning.  
 

 
Plattspis 
Rostfri skena kring spisplattan rengörs bäst med rengöringsmedel och stålull. Lätt nedsmutsad ugn kan tvättas ur med varmt vatten och diskmedel 
eller ättiksvatten. Ugnsrengöring får bara användas på de emaljerade ytorna inuti ugnen, var noga med att allt rengöringsmedel tas bort. Ett 
miljövänligt alternativ är att använda naturlig såpa. Stryk då ut såpa i ugnen, stäng luckan, välj över-/undervärme och värm till 100°C i 10 minuter. 
Tvätta ugnen rent med vatten då den har svalnat.  
 
Hällspis 
För glashällen rekommenderas rengöringsmedel speciellt gjort för glashällar, samt mekanisk bearbetning med skrapa.  
 
Inbyggnadsugn 
Lätt nedsmutsad ugn kan tvättas ur med varmvatten med diskmedel eller ättiksvatten. Ugnsrengöring får bara användas på de emaljerade ytorna 
inuti ugnen, var noga med att allt rengöringsmedel tas bort. Ugnsrengöring får aldrig användas till katalytisk emalj. Katalytisk emalj har en 
självrengörande effekt och rengöring sker när ugnen är i gång. Ett miljövänligt alternativ är att använda naturlig såpa. Stryk då ut såpa i ugnen, 
stäng luckan, välj över-/undervärme och värm till 100°C i 10 minuter. Tvätta ugnen rent med vatten då den har svalnat.  
 
Glashäll 
För glashällen rekommenderas rengöringsmedel från Bosch eller annat rengöringsmedel speciellt gjort för glashällar, samt mekanisk bearbetning 
med skrapa.  
 
Mikrovågsugn 
Rengörs med milt diskmedel och mjuk trasa.  
 
Kylskåp 
Rengöres invändigt vid behov med ett milt diskmedel och mjuk trasa. Rengöring en gång per år på baksidan av skåpet och runt kompressorn, 
förlänger livslängden på skåpet.  
 
Diskmaskin 
För att säkerställa ett gott diskresultat och förlänga livslängden för din apparat, bör silar, pump och spolarmar rengöras regelbundet. Kör maskinen 
tom på högsta temperatur då och då för att hålla maskinen fräsch, detta förlänger även livslängden för apparaten. För kraftfull rengöring av 
diskmaskinen, rekommenderar vi en maskinrengöring några gånger per år.  
 
Tvättmaskin 
Använd tvättmedel av kända märken, rengör sil och pump vid behov. Rengör tvättmedelsfacket och områdena kring detta, där det 
kan bildas vallar av olöst tvättmedel. Kör maskinen tom på högsta temperatur då och då för att avlägsna eventuella 
tvättmedelsrester och avlagringar som kan bildas.  
 
Torktumlare 
Rengör filter, ventilationskanaler och kondensor vid behov. Rengöring i övrigt utförs med ett milt diskmedel och mjuk trasa.  
 
Rostfria produkter 
Rengöres med Bosch rengöringsmedel eller annat för ändamål avsett rengöringsmedel ute i handeln. 
Vårdande olja för rostfria ytor ger din apparat glans och fungerar smuts- och fettavvisande. Rengörings- 
och underhållsprodukter finns att köpa i vår eShop.  
 
För den miljömedvetne finns alternativet Melamin svamp av märket 3M / Scotch-Brite   
(OBS! Ej traditionell Scotch-Brite) eller mikrofibertrasa. Dessa finns i välsorterade dagligvarubutiker. 
 

 
 
 

 

 
  

  

Köp av tillbehör, 
rengöringsmedel  
och reservdelar:   

 
 
bosch-eshop.se  

 
 
siemens-eshop.se 

 
 
gaggenau-eshop.se 

   

Bruksanvisningar för 
nedladdning: 

 
bosch-home.se/bruksanvisningar 

 
siemens-home.se/bruksanvisningar 

 
gaggenau.se 



 

Skötselpärm –JM AB Silverdalsbacken, augusti 2011  
Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 

Diskmaskin 
Skötselanvisningar för din diskmaskin finns i leverantörens bruksanvisning som ligger 
i en låda i köket vid inflyttning. Vi rekommenderar att du förvarar skötselanvisningen 
bakom den här fliken i en plastficka.  

Diskmaskinen är liksom kylskåp och frys placerad på en plastlåda för att eventuell 
kondens och vattenläckage ska samlas upp och inte skada golvet. Kontrollera 
fuktskyddet regelbundet och torka upp fukt vid behov. 

Avstängningsventilen för diskmaskinen är placerad framtill på diskbänksblandaren 
och den ska vara avstängd när du inte använder diskmaskinen. 

Om du misstänker att det är något fel på din diskmaskin gör du i första hand en 
felanmälan till leverantören.  



  

B O S C H  A N D  S I E M E N S  H O M E  A P P L I A N C E S  G R O U P  
 

BSH Hushållsapparater AB 
Box 503 
Landsvägen 32 
S-169 29 SOLNA 
Telefon: +46 771 11 22 77 

 

Bankgiro: 709-1705 
Plusgiro: 7 24-5 
Org nr: 556201-4182 
VAT nr: SE556201418201 

 

Säte: Stockholm 
Företaget innehar F-skattebevis 
Tillämpar EHL branschbestämmelser 
www.ehl.se 

 

TIPS & RÅD 
 
Vi hoppas ni kommer att trivas med er köksutrustning.  
Nedan följer några enklare underhållstips, vilka bidrar till att spara energi och öka  
livslängden för din maskin. I vår eShop hittar du rengörings- och underhållsprodukter  
som är specialanpassade för detta. För mer utförlig information hänvisar vi till respektive produkts bruksanvisning.  
 

 
Plattspis 
Rostfri skena kring spisplattan rengörs bäst med rengöringsmedel och stålull. Lätt nedsmutsad ugn kan tvättas ur med varmt vatten och diskmedel 
eller ättiksvatten. Ugnsrengöring får bara användas på de emaljerade ytorna inuti ugnen, var noga med att allt rengöringsmedel tas bort. Ett 
miljövänligt alternativ är att använda naturlig såpa. Stryk då ut såpa i ugnen, stäng luckan, välj över-/undervärme och värm till 100°C i 10 minuter. 
Tvätta ugnen rent med vatten då den har svalnat.  
 
Hällspis 
För glashällen rekommenderas rengöringsmedel speciellt gjort för glashällar, samt mekanisk bearbetning med skrapa.  
 
Inbyggnadsugn 
Lätt nedsmutsad ugn kan tvättas ur med varmvatten med diskmedel eller ättiksvatten. Ugnsrengöring får bara användas på de emaljerade ytorna 
inuti ugnen, var noga med att allt rengöringsmedel tas bort. Ugnsrengöring får aldrig användas till katalytisk emalj. Katalytisk emalj har en 
självrengörande effekt och rengöring sker när ugnen är i gång. Ett miljövänligt alternativ är att använda naturlig såpa. Stryk då ut såpa i ugnen, 
stäng luckan, välj över-/undervärme och värm till 100°C i 10 minuter. Tvätta ugnen rent med vatten då den har svalnat.  
 
Glashäll 
För glashällen rekommenderas rengöringsmedel från Bosch eller annat rengöringsmedel speciellt gjort för glashällar, samt mekanisk bearbetning 
med skrapa.  
 
Mikrovågsugn 
Rengörs med milt diskmedel och mjuk trasa.  
 
Kylskåp 
Rengöres invändigt vid behov med ett milt diskmedel och mjuk trasa. Rengöring en gång per år på baksidan av skåpet och runt kompressorn, 
förlänger livslängden på skåpet.  
 
Diskmaskin 
För att säkerställa ett gott diskresultat och förlänga livslängden för din apparat, bör silar, pump och spolarmar rengöras regelbundet. Kör maskinen 
tom på högsta temperatur då och då för att hålla maskinen fräsch, detta förlänger även livslängden för apparaten. För kraftfull rengöring av 
diskmaskinen, rekommenderar vi en maskinrengöring några gånger per år.  
 
Tvättmaskin 
Använd tvättmedel av kända märken, rengör sil och pump vid behov. Rengör tvättmedelsfacket och områdena kring detta, där det 
kan bildas vallar av olöst tvättmedel. Kör maskinen tom på högsta temperatur då och då för att avlägsna eventuella 
tvättmedelsrester och avlagringar som kan bildas.  
 
Torktumlare 
Rengör filter, ventilationskanaler och kondensor vid behov. Rengöring i övrigt utförs med ett milt diskmedel och mjuk trasa.  
 
Rostfria produkter 
Rengöres med Bosch rengöringsmedel eller annat för ändamål avsett rengöringsmedel ute i handeln. 
Vårdande olja för rostfria ytor ger din apparat glans och fungerar smuts- och fettavvisande. Rengörings- 
och underhållsprodukter finns att köpa i vår eShop.  
 
För den miljömedvetne finns alternativet Melamin svamp av märket 3M / Scotch-Brite   
(OBS! Ej traditionell Scotch-Brite) eller mikrofibertrasa. Dessa finns i välsorterade dagligvarubutiker. 
 

 
 
 

 

 
  

  

Köp av tillbehör, 
rengöringsmedel  
och reservdelar:   

 
 
bosch-eshop.se  

 
 
siemens-eshop.se 

 
 
gaggenau-eshop.se 

   

Bruksanvisningar för 
nedladdning: 

 
bosch-home.se/bruksanvisningar 

 
siemens-home.se/bruksanvisningar 

 
gaggenau.se 



 
 
 

B O S C H  A N D  S I E M E N S  H O M E  A P P L I A N C E S  G R O U P  
 

BSH Hushållsapparater AB 
Box 503 
Landsvägen 32 
S-169 29 SOLNA 
Telefon: +46 771 11 22 77 
 

 

Bankgiro: 709-1705 
Plusgiro: 7 24-5 
Org nr: 556201-4182 
VAT nr: SE556201418201 

 

Säte: Stockholm 
Företaget innehar F-skattebevis 
Tillämpar EHL 
branschbestämmelser www.ehl.se 

 

 

Välkommen till er nya bostad! Silverdalsbacken, 
Margreteborgsvägen 11,13,17,19,21 i Silverdal Sollentuna                                 
December 2011 
 
Vi hoppas att ni kommer att trivas och vara nöjda med er köksutrustning.  
Om ni har frågor eller om någon av era köksapparater inte fungerar tillfredställande, ber vi er att kontakta 
BSH Hushållsapparater AB. Uppge att ni bor i ett byggprojekt som byggts av JM, ha även ert kontrakt med 
byggföretaget tillgängligt där inflyttningsdagen visas. Ni hittar även svar på många av era frågor i 
bruksanvisningen.  
 
Skriv ned E-numret och FD-numret, ex. WM145471DN/18, FD8810, innan ni kontaktar oss. Dem finns på 
produktens typskylt (se nedan) eller i bruksanvisningen, där det ligger en extra typskylt. Om ni har separat 

häll ber vi er att fästa den lösa etiketten på lämpligt ställe i bruksanvisningen. Typskyltens plats: 
 

 
 
 
Med vänlig hälsning, 
BSH Hushållsapparater AB 
 

Kyl,  frys, kyl/frys: Vänster innervägg långt ner 
 

Diskmaskin, ugn, mikro: Luckans kant 
 

Tvätt, Torktumlare: Luckans insida 
 

Spis: Lådan under ugnen eller på ugnsluckans kant 
 

Häll: Undersidan 
 

 
VIKTIGT: Vid längre frånvaro, bryt vattentillförseln i bostaden till de apparater som har vattenanslutning. 

 
   

 

För ytterliggare information 
om hur du hittar din 
typskylt: 

 
 
bosch-home.se/typskylt 

 
 
siemens-home.se/typskylt 

 
 
gaggenau.se 

    
Allmänna frågor: 08-734 12 00 08-734 12 00 08-734 12 00 
 

Boka servicebesök online:  
bosch-home.se/servicebesok 

 
siemens-home/servicebesok 

 
 

På telefon: 0771-11 22 77 0771-11 22 77 08-734 1370 
 

Köp av tillbehör,   
rengöringsmedel  
och reservdelar:   

 
 
bosch-eshop.se  

 
 
siemens-eshop.se 

 
 
gaggenau-eshop.se 

   

Bruksanvisningar 
för nedladdning: 

 
bosch-home.se/bruksanvisningar 

 
siemens-home.se/bruksanvisningar 

 
gaggenau.se 

 

Hemsida: bosch-home.se siemens-home.se gaggenau.se 
 

Besök gärna våra 
Showroom! 

 
Landsvägen 32, Solna. Tel: +46 (0) 8 734 12 00 



 
 
 

B O S C H  A N D  S I E M E N S  H O M E  A P P L I A N C E S  G R O U P  
 

BSH Hushållsapparater AB 
Box 503 
Landsvägen 32 
S-169 29 SOLNA 
Telefon: +46 771 11 22 77 
 

 

Bankgiro: 709-1705 
Plusgiro: 7 24-5 
Org nr: 556201-4182 
VAT nr: SE556201418201 

 

Säte: Stockholm 
Företaget innehar F-skattebevis 
Tillämpar EHL 
branschbestämmelser www.ehl.se 

 

 

Välkommen till er nya bostad! Silverdalsbacken, 
Johannesbergsplan 2,4,10 i Silverdal Sollentuna                                 
  December 2011 
 
Vi hoppas att ni kommer att trivas och vara nöjda med er köksutrustning.  
Om ni har frågor eller om någon av era köksapparater inte fungerar tillfredställande, ber vi er att kontakta 
BSH Hushållsapparater AB. Uppge att ni bor i ett byggprojekt som byggts av JM, ha även ert kontrakt med 
byggföretaget tillgängligt där inflyttningsdagen visas. Ni hittar även svar på många av era frågor i 
bruksanvisningen.  
 
Skriv ned E-numret och FD-numret, ex. WM145471DN/18, FD8810, innan ni kontaktar oss. Dem finns på 
produktens typskylt (se nedan) eller i bruksanvisningen, där det ligger en extra typskylt. Om ni har separat 

häll ber vi er att fästa den lösa etiketten på lämpligt ställe i bruksanvisningen. Typskyltens plats: 
 

 
 
 
Med vänlig hälsning, 
BSH Hushållsapparater AB 
 

Kyl,  frys, kyl/frys: Vänster innervägg långt ner 
 

Diskmaskin, ugn, mikro: Luckans kant 
 

Tvätt, Torktumlare: Luckans insida 
 

Spis: Lådan under ugnen eller på ugnsluckans kant 
 

Häll: Undersidan 
 

 
VIKTIGT: Vid längre frånvaro, bryt vattentillförseln i bostaden till de apparater som har vattenanslutning. 

 
   

 

För ytterliggare information 
om hur du hittar din 
typskylt: 

 
 
bosch-home.se/typskylt 

 
 
siemens-home.se/typskylt 

 
 
gaggenau.se 

    
Allmänna frågor: 08-734 12 00 08-734 12 00 08-734 12 00 
 

Boka servicebesök online:  
bosch-home.se/servicebesok 

 
siemens-home/servicebesok 

 
 

På telefon: 0771-11 22 77 0771-11 22 77 08-734 1370 
 

Köp av tillbehör,   
rengöringsmedel  
och reservdelar:   

 
 
bosch-eshop.se  

 
 
siemens-eshop.se 

 
 
gaggenau-eshop.se 

   

Bruksanvisningar 
för nedladdning: 

 
bosch-home.se/bruksanvisningar 

 
siemens-home.se/bruksanvisningar 

 
gaggenau.se 

 

Hemsida: bosch-home.se siemens-home.se gaggenau.se 
 

Besök gärna våra 
Showroom! 

 
Landsvägen 32, Solna. Tel: +46 (0) 8 734 12 00 



 

Skötselpärm –JM AB Silverdalsbacken, augusti 2011  
Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 

Mikrovågsugn 
Skötselanvisningar för din mikrovågsugn finns i leverantörens bruksanvisning som 
ligger i en låda i köket vid inflyttning. Vi rekommenderar att du förvarar 
skötselanvisningen bakom den här fliken i en plastficka.  

Om du misstänker att det är något fel på din mikrovågsugn gör du i första hand en 
felanmälan till leverantören.  

 



  

B O S C H  A N D  S I E M E N S  H O M E  A P P L I A N C E S  G R O U P  
 

BSH Hushållsapparater AB 
Box 503 
Landsvägen 32 
S-169 29 SOLNA 
Telefon: +46 771 11 22 77 

 

Bankgiro: 709-1705 
Plusgiro: 7 24-5 
Org nr: 556201-4182 
VAT nr: SE556201418201 

 

Säte: Stockholm 
Företaget innehar F-skattebevis 
Tillämpar EHL branschbestämmelser 
www.ehl.se 

 

TIPS & RÅD 
 
Vi hoppas ni kommer att trivas med er köksutrustning.  
Nedan följer några enklare underhållstips, vilka bidrar till att spara energi och öka  
livslängden för din maskin. I vår eShop hittar du rengörings- och underhållsprodukter  
som är specialanpassade för detta. För mer utförlig information hänvisar vi till respektive produkts bruksanvisning.  
 

 
Plattspis 
Rostfri skena kring spisplattan rengörs bäst med rengöringsmedel och stålull. Lätt nedsmutsad ugn kan tvättas ur med varmt vatten och diskmedel 
eller ättiksvatten. Ugnsrengöring får bara användas på de emaljerade ytorna inuti ugnen, var noga med att allt rengöringsmedel tas bort. Ett 
miljövänligt alternativ är att använda naturlig såpa. Stryk då ut såpa i ugnen, stäng luckan, välj över-/undervärme och värm till 100°C i 10 minuter. 
Tvätta ugnen rent med vatten då den har svalnat.  
 
Hällspis 
För glashällen rekommenderas rengöringsmedel speciellt gjort för glashällar, samt mekanisk bearbetning med skrapa.  
 
Inbyggnadsugn 
Lätt nedsmutsad ugn kan tvättas ur med varmvatten med diskmedel eller ättiksvatten. Ugnsrengöring får bara användas på de emaljerade ytorna 
inuti ugnen, var noga med att allt rengöringsmedel tas bort. Ugnsrengöring får aldrig användas till katalytisk emalj. Katalytisk emalj har en 
självrengörande effekt och rengöring sker när ugnen är i gång. Ett miljövänligt alternativ är att använda naturlig såpa. Stryk då ut såpa i ugnen, 
stäng luckan, välj över-/undervärme och värm till 100°C i 10 minuter. Tvätta ugnen rent med vatten då den har svalnat.  
 
Glashäll 
För glashällen rekommenderas rengöringsmedel från Bosch eller annat rengöringsmedel speciellt gjort för glashällar, samt mekanisk bearbetning 
med skrapa.  
 
Mikrovågsugn 
Rengörs med milt diskmedel och mjuk trasa.  
 
Kylskåp 
Rengöres invändigt vid behov med ett milt diskmedel och mjuk trasa. Rengöring en gång per år på baksidan av skåpet och runt kompressorn, 
förlänger livslängden på skåpet.  
 
Diskmaskin 
För att säkerställa ett gott diskresultat och förlänga livslängden för din apparat, bör silar, pump och spolarmar rengöras regelbundet. Kör maskinen 
tom på högsta temperatur då och då för att hålla maskinen fräsch, detta förlänger även livslängden för apparaten. För kraftfull rengöring av 
diskmaskinen, rekommenderar vi en maskinrengöring några gånger per år.  
 
Tvättmaskin 
Använd tvättmedel av kända märken, rengör sil och pump vid behov. Rengör tvättmedelsfacket och områdena kring detta, där det 
kan bildas vallar av olöst tvättmedel. Kör maskinen tom på högsta temperatur då och då för att avlägsna eventuella 
tvättmedelsrester och avlagringar som kan bildas.  
 
Torktumlare 
Rengör filter, ventilationskanaler och kondensor vid behov. Rengöring i övrigt utförs med ett milt diskmedel och mjuk trasa.  
 
Rostfria produkter 
Rengöres med Bosch rengöringsmedel eller annat för ändamål avsett rengöringsmedel ute i handeln. 
Vårdande olja för rostfria ytor ger din apparat glans och fungerar smuts- och fettavvisande. Rengörings- 
och underhållsprodukter finns att köpa i vår eShop.  
 
För den miljömedvetne finns alternativet Melamin svamp av märket 3M / Scotch-Brite   
(OBS! Ej traditionell Scotch-Brite) eller mikrofibertrasa. Dessa finns i välsorterade dagligvarubutiker. 
 

 
 
 

 

 
  

  

Köp av tillbehör, 
rengöringsmedel  
och reservdelar:   

 
 
bosch-eshop.se  

 
 
siemens-eshop.se 

 
 
gaggenau-eshop.se 

   

Bruksanvisningar för 
nedladdning: 

 
bosch-home.se/bruksanvisningar 

 
siemens-home.se/bruksanvisningar 

 
gaggenau.se 



 
 
 

B O S C H  A N D  S I E M E N S  H O M E  A P P L I A N C E S  G R O U P  
 

BSH Hushållsapparater AB 
Box 503 
Landsvägen 32 
S-169 29 SOLNA 
Telefon: +46 771 11 22 77 
 

 

Bankgiro: 709-1705 
Plusgiro: 7 24-5 
Org nr: 556201-4182 
VAT nr: SE556201418201 

 

Säte: Stockholm 
Företaget innehar F-skattebevis 
Tillämpar EHL 
branschbestämmelser www.ehl.se 

 

 

Välkommen till er nya bostad! Silverdalsbacken, 
Margreteborgsvägen 11,13,17,19,21 i Silverdal Sollentuna                                 
December 2011 
 
Vi hoppas att ni kommer att trivas och vara nöjda med er köksutrustning.  
Om ni har frågor eller om någon av era köksapparater inte fungerar tillfredställande, ber vi er att kontakta 
BSH Hushållsapparater AB. Uppge att ni bor i ett byggprojekt som byggts av JM, ha även ert kontrakt med 
byggföretaget tillgängligt där inflyttningsdagen visas. Ni hittar även svar på många av era frågor i 
bruksanvisningen.  
 
Skriv ned E-numret och FD-numret, ex. WM145471DN/18, FD8810, innan ni kontaktar oss. Dem finns på 
produktens typskylt (se nedan) eller i bruksanvisningen, där det ligger en extra typskylt. Om ni har separat 

häll ber vi er att fästa den lösa etiketten på lämpligt ställe i bruksanvisningen. Typskyltens plats: 
 

 
 
 
Med vänlig hälsning, 
BSH Hushållsapparater AB 
 

Kyl,  frys, kyl/frys: Vänster innervägg långt ner 
 

Diskmaskin, ugn, mikro: Luckans kant 
 

Tvätt, Torktumlare: Luckans insida 
 

Spis: Lådan under ugnen eller på ugnsluckans kant 
 

Häll: Undersidan 
 

 
VIKTIGT: Vid längre frånvaro, bryt vattentillförseln i bostaden till de apparater som har vattenanslutning. 

 
   

 

För ytterliggare information 
om hur du hittar din 
typskylt: 

 
 
bosch-home.se/typskylt 

 
 
siemens-home.se/typskylt 

 
 
gaggenau.se 

    
Allmänna frågor: 08-734 12 00 08-734 12 00 08-734 12 00 
 

Boka servicebesök online:  
bosch-home.se/servicebesok 

 
siemens-home/servicebesok 

 
 

På telefon: 0771-11 22 77 0771-11 22 77 08-734 1370 
 

Köp av tillbehör,   
rengöringsmedel  
och reservdelar:   

 
 
bosch-eshop.se  

 
 
siemens-eshop.se 

 
 
gaggenau-eshop.se 

   

Bruksanvisningar 
för nedladdning: 

 
bosch-home.se/bruksanvisningar 

 
siemens-home.se/bruksanvisningar 

 
gaggenau.se 

 

Hemsida: bosch-home.se siemens-home.se gaggenau.se 
 

Besök gärna våra 
Showroom! 

 
Landsvägen 32, Solna. Tel: +46 (0) 8 734 12 00 



 
 
 

B O S C H  A N D  S I E M E N S  H O M E  A P P L I A N C E S  G R O U P  
 

BSH Hushållsapparater AB 
Box 503 
Landsvägen 32 
S-169 29 SOLNA 
Telefon: +46 771 11 22 77 
 

 

Bankgiro: 709-1705 
Plusgiro: 7 24-5 
Org nr: 556201-4182 
VAT nr: SE556201418201 

 

Säte: Stockholm 
Företaget innehar F-skattebevis 
Tillämpar EHL 
branschbestämmelser www.ehl.se 

 

 

Välkommen till er nya bostad! Silverdalsbacken, 
Johannesbergsplan 2,4,10 i Silverdal Sollentuna                                 
  December 2011 
 
Vi hoppas att ni kommer att trivas och vara nöjda med er köksutrustning.  
Om ni har frågor eller om någon av era köksapparater inte fungerar tillfredställande, ber vi er att kontakta 
BSH Hushållsapparater AB. Uppge att ni bor i ett byggprojekt som byggts av JM, ha även ert kontrakt med 
byggföretaget tillgängligt där inflyttningsdagen visas. Ni hittar även svar på många av era frågor i 
bruksanvisningen.  
 
Skriv ned E-numret och FD-numret, ex. WM145471DN/18, FD8810, innan ni kontaktar oss. Dem finns på 
produktens typskylt (se nedan) eller i bruksanvisningen, där det ligger en extra typskylt. Om ni har separat 

häll ber vi er att fästa den lösa etiketten på lämpligt ställe i bruksanvisningen. Typskyltens plats: 
 

 
 
 
Med vänlig hälsning, 
BSH Hushållsapparater AB 
 

Kyl,  frys, kyl/frys: Vänster innervägg långt ner 
 

Diskmaskin, ugn, mikro: Luckans kant 
 

Tvätt, Torktumlare: Luckans insida 
 

Spis: Lådan under ugnen eller på ugnsluckans kant 
 

Häll: Undersidan 
 

 
VIKTIGT: Vid längre frånvaro, bryt vattentillförseln i bostaden till de apparater som har vattenanslutning. 

 
   

 

För ytterliggare information 
om hur du hittar din 
typskylt: 

 
 
bosch-home.se/typskylt 

 
 
siemens-home.se/typskylt 

 
 
gaggenau.se 

    
Allmänna frågor: 08-734 12 00 08-734 12 00 08-734 12 00 
 

Boka servicebesök online:  
bosch-home.se/servicebesok 

 
siemens-home/servicebesok 

 
 

På telefon: 0771-11 22 77 0771-11 22 77 08-734 1370 
 

Köp av tillbehör,   
rengöringsmedel  
och reservdelar:   

 
 
bosch-eshop.se  

 
 
siemens-eshop.se 

 
 
gaggenau-eshop.se 

   

Bruksanvisningar 
för nedladdning: 

 
bosch-home.se/bruksanvisningar 

 
siemens-home.se/bruksanvisningar 

 
gaggenau.se 

 

Hemsida: bosch-home.se siemens-home.se gaggenau.se 
 

Besök gärna våra 
Showroom! 

 
Landsvägen 32, Solna. Tel: +46 (0) 8 734 12 00 



 

Skötselpärm –JM AB Silverdalsbacken, augusti 2011  
Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 

Tvättmaskin och torktumlare 
Skötselanvisningar för din tvättmaskin och torktumlare finns i leverantörens 
bruksanvisning som ligger i en låda i köket vid inflyttning. Vi rekommenderar att du 
förvarar skötselanvisningen här i en plastficka.  

Om du misstänker att det är något fel på din tvättmaskin eller torktumlare gör du i 
första hand en felanmälan till leverantören.  



  

B O S C H  A N D  S I E M E N S  H O M E  A P P L I A N C E S  G R O U P  
 

BSH Hushållsapparater AB 
Box 503 
Landsvägen 32 
S-169 29 SOLNA 
Telefon: +46 771 11 22 77 

 

Bankgiro: 709-1705 
Plusgiro: 7 24-5 
Org nr: 556201-4182 
VAT nr: SE556201418201 

 

Säte: Stockholm 
Företaget innehar F-skattebevis 
Tillämpar EHL branschbestämmelser 
www.ehl.se 

 

TIPS & RÅD 
 
Vi hoppas ni kommer att trivas med er köksutrustning.  
Nedan följer några enklare underhållstips, vilka bidrar till att spara energi och öka  
livslängden för din maskin. I vår eShop hittar du rengörings- och underhållsprodukter  
som är specialanpassade för detta. För mer utförlig information hänvisar vi till respektive produkts bruksanvisning.  
 

 
Plattspis 
Rostfri skena kring spisplattan rengörs bäst med rengöringsmedel och stålull. Lätt nedsmutsad ugn kan tvättas ur med varmt vatten och diskmedel 
eller ättiksvatten. Ugnsrengöring får bara användas på de emaljerade ytorna inuti ugnen, var noga med att allt rengöringsmedel tas bort. Ett 
miljövänligt alternativ är att använda naturlig såpa. Stryk då ut såpa i ugnen, stäng luckan, välj över-/undervärme och värm till 100°C i 10 minuter. 
Tvätta ugnen rent med vatten då den har svalnat.  
 
Hällspis 
För glashällen rekommenderas rengöringsmedel speciellt gjort för glashällar, samt mekanisk bearbetning med skrapa.  
 
Inbyggnadsugn 
Lätt nedsmutsad ugn kan tvättas ur med varmvatten med diskmedel eller ättiksvatten. Ugnsrengöring får bara användas på de emaljerade ytorna 
inuti ugnen, var noga med att allt rengöringsmedel tas bort. Ugnsrengöring får aldrig användas till katalytisk emalj. Katalytisk emalj har en 
självrengörande effekt och rengöring sker när ugnen är i gång. Ett miljövänligt alternativ är att använda naturlig såpa. Stryk då ut såpa i ugnen, 
stäng luckan, välj över-/undervärme och värm till 100°C i 10 minuter. Tvätta ugnen rent med vatten då den har svalnat.  
 
Glashäll 
För glashällen rekommenderas rengöringsmedel från Bosch eller annat rengöringsmedel speciellt gjort för glashällar, samt mekanisk bearbetning 
med skrapa.  
 
Mikrovågsugn 
Rengörs med milt diskmedel och mjuk trasa.  
 
Kylskåp 
Rengöres invändigt vid behov med ett milt diskmedel och mjuk trasa. Rengöring en gång per år på baksidan av skåpet och runt kompressorn, 
förlänger livslängden på skåpet.  
 
Diskmaskin 
För att säkerställa ett gott diskresultat och förlänga livslängden för din apparat, bör silar, pump och spolarmar rengöras regelbundet. Kör maskinen 
tom på högsta temperatur då och då för att hålla maskinen fräsch, detta förlänger även livslängden för apparaten. För kraftfull rengöring av 
diskmaskinen, rekommenderar vi en maskinrengöring några gånger per år.  
 
Tvättmaskin 
Använd tvättmedel av kända märken, rengör sil och pump vid behov. Rengör tvättmedelsfacket och områdena kring detta, där det 
kan bildas vallar av olöst tvättmedel. Kör maskinen tom på högsta temperatur då och då för att avlägsna eventuella 
tvättmedelsrester och avlagringar som kan bildas.  
 
Torktumlare 
Rengör filter, ventilationskanaler och kondensor vid behov. Rengöring i övrigt utförs med ett milt diskmedel och mjuk trasa.  
 
Rostfria produkter 
Rengöres med Bosch rengöringsmedel eller annat för ändamål avsett rengöringsmedel ute i handeln. 
Vårdande olja för rostfria ytor ger din apparat glans och fungerar smuts- och fettavvisande. Rengörings- 
och underhållsprodukter finns att köpa i vår eShop.  
 
För den miljömedvetne finns alternativet Melamin svamp av märket 3M / Scotch-Brite   
(OBS! Ej traditionell Scotch-Brite) eller mikrofibertrasa. Dessa finns i välsorterade dagligvarubutiker. 
 

 
 
 

 

 
  

  

Köp av tillbehör, 
rengöringsmedel  
och reservdelar:   

 
 
bosch-eshop.se  

 
 
siemens-eshop.se 

 
 
gaggenau-eshop.se 

   

Bruksanvisningar för 
nedladdning: 

 
bosch-home.se/bruksanvisningar 

 
siemens-home.se/bruksanvisningar 

 
gaggenau.se 



 
 
 

B O S C H  A N D  S I E M E N S  H O M E  A P P L I A N C E S  G R O U P  
 

BSH Hushållsapparater AB 
Box 503 
Landsvägen 32 
S-169 29 SOLNA 
Telefon: +46 771 11 22 77 
 

 

Bankgiro: 709-1705 
Plusgiro: 7 24-5 
Org nr: 556201-4182 
VAT nr: SE556201418201 

 

Säte: Stockholm 
Företaget innehar F-skattebevis 
Tillämpar EHL 
branschbestämmelser www.ehl.se 

 

 

Välkommen till er nya bostad! Silverdalsbacken, 
Margreteborgsvägen 11,13,17,19,21 i Silverdal Sollentuna                                 
December 2011 
 
Vi hoppas att ni kommer att trivas och vara nöjda med er köksutrustning.  
Om ni har frågor eller om någon av era köksapparater inte fungerar tillfredställande, ber vi er att kontakta 
BSH Hushållsapparater AB. Uppge att ni bor i ett byggprojekt som byggts av JM, ha även ert kontrakt med 
byggföretaget tillgängligt där inflyttningsdagen visas. Ni hittar även svar på många av era frågor i 
bruksanvisningen.  
 
Skriv ned E-numret och FD-numret, ex. WM145471DN/18, FD8810, innan ni kontaktar oss. Dem finns på 
produktens typskylt (se nedan) eller i bruksanvisningen, där det ligger en extra typskylt. Om ni har separat 

häll ber vi er att fästa den lösa etiketten på lämpligt ställe i bruksanvisningen. Typskyltens plats: 
 

 
 
 
Med vänlig hälsning, 
BSH Hushållsapparater AB 
 

Kyl,  frys, kyl/frys: Vänster innervägg långt ner 
 

Diskmaskin, ugn, mikro: Luckans kant 
 

Tvätt, Torktumlare: Luckans insida 
 

Spis: Lådan under ugnen eller på ugnsluckans kant 
 

Häll: Undersidan 
 

 
VIKTIGT: Vid längre frånvaro, bryt vattentillförseln i bostaden till de apparater som har vattenanslutning. 

 
   

 

För ytterliggare information 
om hur du hittar din 
typskylt: 

 
 
bosch-home.se/typskylt 

 
 
siemens-home.se/typskylt 

 
 
gaggenau.se 

    
Allmänna frågor: 08-734 12 00 08-734 12 00 08-734 12 00 
 

Boka servicebesök online:  
bosch-home.se/servicebesok 

 
siemens-home/servicebesok 

 
 

På telefon: 0771-11 22 77 0771-11 22 77 08-734 1370 
 

Köp av tillbehör,   
rengöringsmedel  
och reservdelar:   

 
 
bosch-eshop.se  

 
 
siemens-eshop.se 

 
 
gaggenau-eshop.se 

   

Bruksanvisningar 
för nedladdning: 

 
bosch-home.se/bruksanvisningar 

 
siemens-home.se/bruksanvisningar 

 
gaggenau.se 

 

Hemsida: bosch-home.se siemens-home.se gaggenau.se 
 

Besök gärna våra 
Showroom! 

 
Landsvägen 32, Solna. Tel: +46 (0) 8 734 12 00 



 
 
 

B O S C H  A N D  S I E M E N S  H O M E  A P P L I A N C E S  G R O U P  
 

BSH Hushållsapparater AB 
Box 503 
Landsvägen 32 
S-169 29 SOLNA 
Telefon: +46 771 11 22 77 
 

 

Bankgiro: 709-1705 
Plusgiro: 7 24-5 
Org nr: 556201-4182 
VAT nr: SE556201418201 

 

Säte: Stockholm 
Företaget innehar F-skattebevis 
Tillämpar EHL 
branschbestämmelser www.ehl.se 

 

 

Välkommen till er nya bostad! Silverdalsbacken, 
Johannesbergsplan 2,4,10 i Silverdal Sollentuna                                 
  December 2011 
 
Vi hoppas att ni kommer att trivas och vara nöjda med er köksutrustning.  
Om ni har frågor eller om någon av era köksapparater inte fungerar tillfredställande, ber vi er att kontakta 
BSH Hushållsapparater AB. Uppge att ni bor i ett byggprojekt som byggts av JM, ha även ert kontrakt med 
byggföretaget tillgängligt där inflyttningsdagen visas. Ni hittar även svar på många av era frågor i 
bruksanvisningen.  
 
Skriv ned E-numret och FD-numret, ex. WM145471DN/18, FD8810, innan ni kontaktar oss. Dem finns på 
produktens typskylt (se nedan) eller i bruksanvisningen, där det ligger en extra typskylt. Om ni har separat 

häll ber vi er att fästa den lösa etiketten på lämpligt ställe i bruksanvisningen. Typskyltens plats: 
 

 
 
 
Med vänlig hälsning, 
BSH Hushållsapparater AB 
 

Kyl,  frys, kyl/frys: Vänster innervägg långt ner 
 

Diskmaskin, ugn, mikro: Luckans kant 
 

Tvätt, Torktumlare: Luckans insida 
 

Spis: Lådan under ugnen eller på ugnsluckans kant 
 

Häll: Undersidan 
 

 
VIKTIGT: Vid längre frånvaro, bryt vattentillförseln i bostaden till de apparater som har vattenanslutning. 

 
   

 

För ytterliggare information 
om hur du hittar din 
typskylt: 

 
 
bosch-home.se/typskylt 

 
 
siemens-home.se/typskylt 

 
 
gaggenau.se 

    
Allmänna frågor: 08-734 12 00 08-734 12 00 08-734 12 00 
 

Boka servicebesök online:  
bosch-home.se/servicebesok 

 
siemens-home/servicebesok 

 
 

På telefon: 0771-11 22 77 0771-11 22 77 08-734 1370 
 

Köp av tillbehör,   
rengöringsmedel  
och reservdelar:   

 
 
bosch-eshop.se  

 
 
siemens-eshop.se 

 
 
gaggenau-eshop.se 

   

Bruksanvisningar 
för nedladdning: 

 
bosch-home.se/bruksanvisningar 

 
siemens-home.se/bruksanvisningar 

 
gaggenau.se 

 

Hemsida: bosch-home.se siemens-home.se gaggenau.se 
 

Besök gärna våra 
Showroom! 

 
Landsvägen 32, Solna. Tel: +46 (0) 8 734 12 00 



 

Skötselpärm –JM AB Silverdalsbacken, augusti 2011  
Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 

Kakel och klinker 
Våtrumsväggar och golv 
Badrummet har ett tätskikt som säkerställer att fukt inte kan tränga in i väggen eller 
ner i golvet. Undvik därför att göra hål i en kakelklädd vägg, särskilt vid duschplats 
och kring badkar. Om du ändå måste göra hål är det viktigt att du tätar hålet kring 
skruven med våtrumssilikon. Material hittar du hos välsorterade fackhandlare. Anlita 
en hantverkare/plattläggare om du känner dig minsta tveksam. Punkteras tätskiktet 
utan erforderlig tätning kan fuktskador uppstå. 

Rengöring 
Väggar och golv beklädda med kakelplattor eller glaserade klinkerplattor rengörs i 
första hand med vatten och eventuellt rengöringsmedel (exempelvis diskmedel eller 
allrengöringsmedel). Vid kraftig nedsmutsning används skursvamp eller skurborste 
med alkaliskt allrengöringsmedel. Tänk på att fogarna är porösa och lätt smutsas 
ned. Eventuella mjuka fogar bör torkas rena så att smuts inte fastnar i fogmaterialet.  

Kalkavlagringar som bildats av kalkhaltigt vatten avlägsnas enklast med ett svagt, surt 
rengöringsmedel. Utspädd hushållsättika fungerar utmärkt. Kom ihåg att vattenmätta 
fogarna före tvättning. Vissa kakelplattor har glasyrer eller speciella dekorer som kan 
vara känsliga för starkt sura rengöringsmedel, kontrollera därför leverantörens 
anvisningar. Avsluta rengöringen med rent vatten och mjuk svamp, avsluta alltid 
med att torka ytorna med torr trasa.  

Oglaserade plattor  
För att få bort smuts som fastnat i beläggningens yta används vatten och 
återfettande rengöringsmedel eller såplösning. Behandling med såplösning ger på 
sikt en effekt som liknar den man uppnår genom efterbehandling med klinkerolja. 
Om plattorna är kraftigt nedsmutsade rengörs de med vatten och alkaliskt 
allrengöringsmedel eller grovrengöringsmedel. Torka med rent vatten efteråt. 

Glaserade plattor, mosaik och ”granitkeramik”  
För att få bort smuts som fastnat i beläggningens yta används vatten och svagt 
alkaliskt allrengöringsmedel. Såplösning skall inte användas. Den ger en tunn 
beläggning på plattornas täta yta där smutsen lätt får fäste. Om plattorna är kraftigt 
nedsmutsade används vatten och alkaliskt allrengöringsmedel eller 
grovrengöringsmedel. Torka med rent vatten efteråt. 

Under garantitiden gör du i första hand en felanmälan till JM Kundservice om du 
misstänker att det uppstått en skada på våtrumsvägg. Efter garantitidens utgång 
kontaktar du din styrelse direkt.   



OOggllaasseerraaddee rruussttiikkaa kklliinnkkeerr -- ggoollvv
Installationsstädning och daglig rengöring

Skötselanvisning
Nr S 001                      Sep 04

Installationsstädning Dagligt underhåll
Höganäs FB 9200 KlinkerRent

Tag bort all lös smuts. 
Blanda en brukslösning av FB 9200.

Blötlägg golvet med rent vatten
påför därefter KlinkerRentlösningen
och låt verka 5-10 minuter.

Håll ytan våt under hela 
verkningstiden. Skura golvet 
manuellt eller maskinellt.

Sug upp eller raka golvet torrt.

Skölj en gång med rent vatten.
Raka golvet torrt.

För att få ett mer lättstädat och 
smutsavvisande golv bör nu
golvet impregneras.

Impregnera
FB 9700 Klinker & Fogimpregnering

FB 9700 impregnerar plattan och skyddar den mot
angrepp av flytande föroreningar. Produkten 
förändrar ej plattans ursprungliga utseende.

Lägg ett skikt FB 9700 med en
mopp eller applikator. Håll ytan
fuktig i 5 minuter (FB 9700 får ej 
torka under verkningstiden).
Upprepa ovanstående ytterligare
en gång. 
Om ett överflöd av produkten 
finns kvar efter torktiden, moppa 
av med en torr mopp.

Höganäs FB 9900 Stentvål
Milt, miljöanpassat rengörings och 

impregneringsmedel

Manuell rengöring
Finns det lös smuts dammsugs 
golven först. Fuktmoppa / skura
golvet med en brukslösning av 
Höganäs FB 9900 Stentvål och 
efterskölj med rent vatten.

Kombimaskinskurning
Fyll maskinen med en brukslösning
av FB 9900. 
Skura av golvet, använd borste.

Periodiskt underhåll
Bättring
Av ytans skydd kan göras vid behov på hela eller
delar av ytan (testa ytans porositet genom att droppa
vatten och se om plattan suger åt sig).
Tvätta av ytan med FB 9800 GrovRent och låt torka,
applicera FB 9700 Klinker & FogImpregnering och
låt ligga fuktig i 5 minuter. Moppa av eventuellt
överflöd av produkten. Upprepa vid behov.

Fläckborttagning
Spill och läckage ska alltid torkas upp med trasa eller
mjuk svamp så snart som möjligt. Vid rengöring med
starka kemikalier är det lämpligt att alltid börja med
väl utspädd lösning och vid behov koncentrationen.
Förvattna alltid cementfogarna.
Observera att anvisningarna för fläckborttagning
endast gäller keramikplattor, eftersom natursten är
känsligare för lösningsmedel.

Frågor rörande metoder och produkter
Kontakta
CC Höganäs Byggkeramik AB
Box 501, 260 51 Ekeby
Tel. 042-17 39 00    Fax. 042- 89 475
www.cchoganas.se

    



GGllaasseerraaddee kkaakkeell oo kklliinnkkeerr -- vväägggg
Installationsstädning och daglig rengöring

Skötselanvisning
Nr S 004                      Sep 04

Installationsstädning Dagligt underhåll
Höganäs FB 9200 KlinkerRent

Tag bort all lös smuts. 
Blanda en brukslösning av FB 9200.

Blötlägg med rent vatten påför
KlinkerRentlösningen och låt 
verka 5-10 minuter.

Impregnera
FB 9700 Klinker & Fogimpregnering

FB 9700 impregnerar fogen och skyddar den mot
angrepp av flytande föroreningar.

FB 9800 GrovRent
Mild, miljöanpassad rengöringsmedel

Manuell rengöring
Torka med alternativt spraya på 
en brukslösning av Höganäs
FB 9800 GrovRent låt verka 
några minuter och efterskölj
med rent vatten.

Periodiskt underhåll
Fläckborttagning
Spill och läckage ska alltid torkas upp med trasa eller
mjuk svamp så snart som möjligt. Vid rengöring med
starka kemikalier är det lämpligt att alltid börja med
väl utspädd lösning och vid behov koncentrationen.
Förvattna alltid cementfogarna.
Observera att anvisningarna för fläckborttagning
endast gäller keramikplattor, eftersom natursten är
känsligare för lösningsmedel.

Frågor rörande metoder och produkter
Kontakta
CC Höganäs Byggkeramik AB
Box 501, 260 51 Ekeby
Tel. 042-17 39 00    Fax. 042- 89 475
www.cchoganas.se

    



GGllaasseerraaddee kklliinnkkeerr -- ggoollvv
Installationsstädning och daglig rengöring

Skötselanvisning
Nr S 003                      Sep 04

Installationsstädning Dagligt underhåll
Höganäs FB 9200 KlinkerRent

Tag bort all lös smuts. 
Blanda en brukslösning av FB 9200.

Blötlägg med rent vatten påför
KlinkerRentlösningen och låt 
verka 5-10 minuter.

Håll ytan våt under hela 
verkningstiden. Skura golvet 
manuellt eller maskinellt.

Sug upp eller raka golvet torrt.

Skölj en gång med rent vatten.
Raka golvet torrt.

För att få ett mer lättstädat och 
smutsavvisande golv bör nu
golvet impregneras.

Impregnera
FB 9700 Klinker & Fogimpregnering

FB 9700 impregnerar fogen och skyddar den mot
angrepp av flytande föroreningar.

FB 9800 GrovRent
Mild, miljöanpassad rengöringsmedel

Manuell rengöring
Finns det lös smuts dammsugs 
golven först. Fuktmoppa / skura 
golvet med en brukslösning av
Höganäs FB 9800 GrovRent och 
efterskölj med rent vatten.

Kombimaskinskurning
Fyll maskinen med en brukslösning
av FB 9800. 
Skura av golvet, använd borste.

Periodiskt underhåll
Fläckborttagning
Spill och läckage ska alltid torkas upp med trasa eller
mjuk svamp så snart som möjligt. Vid rengöring med
starka kemikalier är det lämpligt att alltid börja med
väl utspädd lösning och vid behov koncentrationen.
Förvattna alltid cementfogarna.
Observera att anvisningarna för fläckborttagning
endast gäller keramikplattor, eftersom natursten är
känsligare för lösningsmedel.

Frågor rörande metoder och produkter
Kontakta
CC Höganäs Byggkeramik AB
Box 501, 260 51 Ekeby
Tel. 042-17 39 00    Fax. 042- 89 475
www.cchoganas.se

    



OOggllaasseerraaddee kklliinnkkeerr -- ggoollvv
Installationsstädning och daglig rengöring

Skötselanvisning
Nr S 002                      Sep 04

Installationsstädning Dagligt underhåll
Höganäs FB 9200 KlinkerRent

Tag bort all lös smuts. 
Blanda en brukslösning av FB 9200.

Blötlägg golvet med rent vatten
påför därefter KlinkerRentlösningen
och låt verka 5-10 minuter.

Håll ytan våt under hela 
verkningstiden. Skura golvet 
manuellt eller maskinellt.

Sug upp eller raka golvet torrt.

Skölj en gång med rent vatten.
Raka golvet torrt.

För att få ett mer lättstädat och 
smutsavvisande golv bör nu
golvet impregneras.

Impregnera
FB 9700 Klinker & Fogimpregnering

FB 9700 impregnerar plattan och skyddar den mot
angrepp av flytande föroreningar. Produkten 
förändrar ej plattans ursprungliga utseende.

Lägg ett skikt FB 9700 med en
mopp eller applikator. Håll ytan
fuktig i 5 minuter (FB 9700 får ej 
torka under verkningstiden).
Upprepa ovanstående ytterligare
en gång. 
Om ett överflöd av produkten 
finns kvar efter torktiden, moppa 
av med en torr mopp.

Höganäs FB 9800 GrovRent
Milt, miljöanpassadt rengöringsmedel

Manuell rengöring
Finns det lös smuts dammsugs 
golven först. Fuktmoppa / skura 
golvet med en brukslösning av
Höganäs FB 9800 GrovRent  
och efterskölj med rent vatten.

Kombimaskinskurning
Fyll maskinen med en brukslösning
av FB 9800. 
Skura av golvet, använd borste.

Periodiskt underhåll
Bättring
Av ytans skydd kan göras vid behov på hela eller
delar av ytan (testa ytans porositet genom att droppa
vatten och se om plattan suger åt sig).
Tvätta av ytan med FB 9800 GrovRent och låt torka,
applicera FB 9700 Klinker & FogImpregnering och
låt ligga fuktig i 5 minuter. Moppa av eventuellt
överflöd av produkten. Upprepa vid behov.

Fläckborttagning
Spill och läckage ska alltid torkas upp med trasa eller
mjuk svamp så snart som möjligt. Vid rengöring med
starka kemikalier är det lämpligt att alltid börja med
väl utspädd lösning och vid behov koncentrationen.
Förvattna alltid cementfogarna.
Observera att anvisningarna för fläckborttagning
endast gäller keramikplattor, eftersom natursten är
känsligare för lösningsmedel.

Frågor rörande metoder och produkter
Kontakta
CC Höganäs Byggkeramik AB
Box 501, 260 51 Ekeby
Tel. 042-17 39 00    Fax. 042- 89 475
www.cchoganas.se
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Parkettgolv 
Parkettgolv är ett levande material som förändras med tiden och ett välskött parkettgolv 
håller i många år.  

Vid mycket torrt inomhusklimat vintertid kan sprickor uppstå i golvet, som sedan 
försvinner när luftfuktigheten höjs igen. Där solen ligger på kan golven påverkas av 
UV-ljus . 

Vid daglig rengöring behövs normalt endast torra städmetoder såsom torrmoppning 
eller dammsugning. Vid grundligare rengöring, fukttorka golvet med väl urvriden 
trasa. Tillsätt eventuellt milt rengöringsmedel utan ammoniak i vattnet. Använd inte 
svabbgarn eftersom det lämnar mycket vatten efter sig. Underhåll gärna golvet med 
specialmedel för parkettgolv för att få ett extra skydd. Det rekommenderas i 
hemmiljö två gånger per år. 

Genom att sätta möbeltassar av filt under benen på stolar, bord och övriga möbler 
undviker du att repa ditt parkettgolv. När du ska flytta pianot, den tunga hyllan eller 
soffan kan du ställa möbeln på en filt eller matta och försiktigt skjuta till önskad plats. 
Ställ inte blomkrukor direkt på golvet.  

Under garantitiden gör du i första hand en felanmälan till JM Kundservice det 
uppstår fel på parkettgolvet som du inte själv har orsakat. Efter garantitidens utgång 
kontaktar du en behörig hantverkare direkt.



Skötsel & Underhåll

LACKERADE TRÄGOLV WOOD



Allmänt

Tarketts unika golvvårdsprodukter förenklar underhållet 

och förlänger trägolvens redan långa livslängd. Tänk på att 

olika träslag har olika egenskaper såsom hårdhet, intryck- 

och repkänslighet, färg mm. Alla trägolvs färg förändras då 

paketen öppnas och golvet utsätts för UV-ljus. Körsbär, 

valnöt samt värmebehandlade träslag förändras mest.

Inomhusklimat

Rätt rumsklimat och luftfuktighet är viktigt för att trägolv 

inte skall formförändras mer än normalt. I nya hus bör man 

vara speciellt uppmärksam på detta. Byggfukt och hög som-

marfukt kräver god ventilation och eventuellt uppvärmning. 

Luftens relativa fuktighet inomhus skall ligga mellan 30% 

och 60% RF. Under eldningssäsong kan det ibland bli för 

torrt, under 30% RF, då krävs att luften tillförs fuktighet med 

hjälp av t ex luftfuktare.

Rengöring

 •  Vid daglig rengöring behövs normalt endast   

  torra städmetoder, torrmoppning eller damm- 

  sugning.
 

 •  Vid grundligare rengöring, fukttorka golvet 

  med väl urvriden microfi bermopp. Svabbgarn  

  rekommenderas inte eftersom det lämnar för  

  mycket vatten efter sig på trägolvet. Tillsätt ev.  

     några droppar Tarkett Bioclean eller milt synte 

  tiskt rengöringsmedel utan ammoniak i vattnet.  

  Såpa rekommenderas inte på lackade ytor då  
  
  
  det kan bildas en fet hinna.

 •  Efter många års bruk kan lackytan fräschas 

  upp med Tarkett Lackrefresher. Golvet får en   

  ny lyster och blir mer lättstädat. Tarkett Lack-

  refresher skall appliceras tunnt, gärna med   

  microfi bermopp och i brädornas längsriktning.  

  Skaka fl askan före användning.

Stoppa smutsen redan vid entrén

Stoppa smutsen vid ytterdörren med lämpliga avtorknings-

mattor. Ju mer smuts du stoppar vid dörren, desto mindre 

städning inuti lokalen. Kom ihåg att grus nöter och skadar 

golvet. Möbeltassar och skyddsmatta under rullande hjul 

minskar risken för repor. Vätska ska genast torkas upp.

Fläckborttagning

Tarkett lackerade trägolv har hög fl äckhärdighet. För bästa 

resultat bör dock fl äckar avlägsnas när de är färska. När fl äcken 

är borta skall golvet fukttorkas med rent vatten. Använd en 

ren, väl urvriden fuktig trasa.

Proteco

Proteco ytbehandling inkluderar ett komplett sortiment av 

rengörings- och underhållsprodukter för dagligt och perio-

diskt underhåll, speciellt framtagna för trägolv från Tarkett. 

Använd bara Tarketts produkter på trägolv från Tarkett och 

följ våra utförliga anvisningar och instruktioner – då får du 

garanterat bästa resultat!

Giltig från och med Februari 2009.

www.tarkett.se

Tarkett Sverige AB, Box 4538, 191 24 Sollentuna. Telefon 0771-25 19 00. Telefax 08-96 62 83. info.se@tarkett.com | www.tarkett.se

Fläck av: Tas bort med:

Frukt, bär, saft, läsk, öl, vin,  Syntetiskt rengöringsmedel 

mjölk, grädde, kaff e, te utan ammoniak, t ex Tarkett   

 Bioclean i ljummet vatten

Choklad, fett, skokräm,  Tvättnafta, lacknafta

gummiklackmärken, olja, 

tjära, asfalt

Färgband, färgstänk, stencil,  T-sprit

bläck, kulspetspenna, 

läppstift

Urin, kräkningar  Syntetiskt rengöringsmedel 

 utan ammoniak, t ex Tarkett   

 Bioclean i ljummet vatten

Blod  Kallt vatten
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Tapeter och målade ytor 
Tapeter 
Var varsam vid rengöring av dina tapeter, följ leverantörens anvisningar för just din 
tapet noga. Tänk på att tapeterna i de olika rummen kan vara gjorda i olika material 
även om de är från samma leverantör och därför vara olika känsliga. 

Målade ytor 
Var försiktig med nymålade ytor, färgens goda egenskaper uppnås först efter några 
veckor. Efter att färgen har härdats används handdiskmedel alternativt 
allrengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel. Missfärgningar som 
uppkommit då metall gnidits mot ytan försvinner lätt med ett suddgummi. 

Tak 
Målade ytor torkas av med en väl urvriden trasa efter rengöring. Matta ytor kan bli 
flammiga vid kraftig tvättning. Var extra varsam om ditt tak är grängat (dvs taket har 
en knottrig ytstruktur), då är det känsligt för fukt och bör inte torkas med fuktig 
trasa.  

Halvmatta och halvblanka färger 

Gör ren ytan med diskmedel alternativt allrengöringsmedel nerifrån och upp. Torka 
med vatten och vädra för att minska luftfuktigheten.  

Listverk 
Golvsocklar är tillverkade i fabriksmålat trä i kulör NCS S 0502-Y, vit. Dörrfoder är 
tillverkade i fabriksmålat trä i kulör NCS S 0502-Y, vit . 

Information om de tapeter och färger som är valda i din bostad finns i 
specifikationen över dina inredningsval. Sätt gärna in skötselanvisningar för 
exempelvis speciella tapeter bakom denna flik.  
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Att sätta upp saker på väggen  
Väggarna sätter den personliga prägeln på ditt hem, var noggrann när du sätter upp 
tavlor, krokar och liknande för att undvika onödiga hål i väggarna. Olika väggmaterial 
kräver olika metoder för uppfästning, ta kontakt med kunnig person om du är osäker. 
Om du har skjutdörrar i din bostad, tänk på att spiken eller skruven som du använder 
för att hänga upp din tavla med kan skada eller låsa skjutdörren.  

 Hårda väggar 
I betong- och tegelväggar gör du hål med en slagborrmaskin.  

 Porösa vägar 
Till gipsskivor och lättbetongväggar använder du drillborr, borrsväng eller 
borrmaskin. Alla hål måste pluggas. Din järnaffär kan ge dig råd om vilka skruvar 
och krokar du bör använda för respektive väggmaterial. Undvik självhäftande 
krokar, de lossnar lätt och lämnar fula limmärken efter sig. 

 I våtrum 
Undvik att göra hål i en kakelklädd vägg, särskilt vid duschplats och kring badkar. 
Läs mer under fliken ”Kakel och klinker” 

 Vägg-TV 
Det är förberett för vägg-TV på en vägg i vardagsrum och största sovrum, 
placeringen är markerad på din ritning. Observera att förstärkningen är plywood 
och är anpassad för att TV monteras mot vägg. Om du väljer en mycket stor TV 
eller om du sätter din TV på en ”arm”, tänk på att det medför mycket stora 
belastningar som kräver ytterligare förstärkningar innan montering.     

 Idolaffischen 
Sätt gärna upp affischen på barnens stora idol, världskartan eller almanackan. 
Men använd häftstift eller nålar. Tejp och fästlera ger fula märken på tapeten. 

 Så här gör du ”osynliga” hål 
Vid upphängning av exempelvis större tavlor eller hyllor då du behöver borra i 
väggen kan du enkelt gömma borrhålen. Börja med att göra två snitt i ett kryss i 
tapeten med en skarp kniv där du vill borra. Lyft undan tapetflikarna och borra. 
När du inte ska använda hålet längre tar du ut skruven, viker tillbaka 
tapetflikarna och hålet ”försvinner”. 
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Köksinredning 
Ditt kök håller hög standard och är byggt för att användas varje dag under lång tid. 
Genom att ta hand om dess inredning får du ett kök som kan användas varje dag i 
många år. Om du har bänkytor av trä är det extra viktigt att du följer leverantörens 
anvisningar för att bevara dess egenskaper.  På följande sidor får du 
skötselanvisningar från din köksleverantör.  

Under garantitiden gör du i första hand en felanmälan till JM Kundservice om det 
uppstår något fel på inredningen i ditt kök. Efter garantitidens utgång kontaktar du 
själv leverantören direkt.   



Marbodal AB 522 81 TIDAHOLM  Tel. 0502-170 00  Internet. www.marbodal.se 
Ett bolag inom Nobia-koncernen 

                         2007-01 

SKÖTSELRÅD  
 
FRONTER. Luckor och lådor är ytbehandlade med vattenburen lack, härdlack eller belagda med ett ytskikt av melamin, 
vilket ger en tålig och slät yta. Den dagliga rengöringen sker genom avtorkning med en trasa och ljummet vatten. 
Använd vatten med milt rengöringsmedel (max I tesked per liter vatten). Eftertorka med torr trasa. Fettfläckar kan 
avlägsnas med såplösning. Färgämnen från skor eller liknande tas bort med kemisk ren bensin. Eftertorka med fuktig 
trasa. Se till att ämnen som förorsakar frätskador eller missfärgningar inte kommer i beröring med skåpsytorna. 
Koncentrerade mineralsyror, slipmedel och starkt färgade ämnen som väteperoxid, jod och bläck hör till de ämnen som 
bör undvikas. 
 
FOLIERADE FRONTER. För att stärka luckans ytskikt och göra den tåligare mot repor utförs följande behandling innan 
användning: Ta bort skyddsfilmen när luckor och lådor har monterats. Torka av den högblanka ytan med en mjuk trasa 
som fuktats med en tvållösning (max 1% tvål) och låt luckan torka. Efter 24 timmar får avtorkningen sin effekt. Vid den 
dagliga rengöringen används vatten och tvållösning enligt ovanstående. Observera att alkoholhaltigt rengöringsmedel 
inte ska användas. 
  

SKÅPSTOMMAR. Skåpsidor, hyllor, bottnar och tak har ett ytskikt av melamin, som är mycket slitstark. Rengör med 
vatten och diskmedel (se fronter). Svåra fläckar tas bort med T-röd. 
 
LAMINATBÄNKSKIVOR. Laminatbänkskivor har en yta av högtryckslaminat som är hållbar, lättskött och hygienisk. 
Den dagliga rengöringen görs med handdiskmedel och vatten eller med milt rengöringsmedel (se fronter). Svårare 
fläckar kan ev. tas bort med vatten och klorin (blandningsförhållade 1:1) eller med T-Röd, förtunning eller med aceton 
(utan olja). Används dessa lösningsmedel måste man se till att det finns god tillförsel av frisk luft. Observera att 
kantlister av trä inte tål dessa rengöringsmedel. Skär aldrig med vassa knivar direkt på bänkskivan. Använd alltid 
skärbräda. 
Ställ ALDRIG varma grytor, stekpannor eller liknande direkt på bänkskivan. Använd alltid värmeisolerande grytunderlägg. 
Garantin gäller inte om det uppstår skador orsakade av knivar eller andra repande föremål eller av starka kemikalier 
etc. Vidare gäller inte garantin om man använder slipande rengöringsmedel så som skurpulver, stålull, nylonsvamp eller 
liknande eftersom dessa rengöringsmedel repar ytan. Utförlig monterings- och skötselinstruktion bipackas bänkskivan. 
 

LAMINATBÄNKSKIVOR MED LACKERADE TRÄKANTER. För att få mest glädje av den nya bänkskivan, skall 
träkanten vid behov efterbehandlas med lack en gång per år. Detta göres bäst genom att man mattar träkanten med fint 
slippapper, kornstorlek ca 240, men utan att slipa laminatytans översida eller slipa bort träkantens bets. Maskera 
därefter laminatytan och lackera träkanten med klarlack, Syntema NM320-0020 eller likvärdig. 
 

BÄNKSKIVOR AV MASSIVT TRÄ 
OLJADE BÄNKSKIVOR. Första tidens behandling av oljade bänkskivor är oerhört väsentlig för att de skall bli lättskötta 
och vackra under lång tid framåt. Träskivans fibrer behöver mättas med olja för att skivan skall bli formstabil och motstå 
fukt och smuts. Efter montering oljas samtliga sidor och kanter in med olja. Lägg på flödigt och arbeta in oljan med 
trasa. För att få en extra len yta, använd en mjuk slipkloss (extra fin). Låt oljan ligga på i 30 min. Fördela överskottet av 
oljan till de delar av skivan som suger mycket. Gnugga sedan ytorna torra med en luddfri trasa. (OBS – risk för 
självantändning av oljiga trasor) Upprepa behandlingen minst en gång första veckan, därefter en gång i veckan i tre 
veckor. Upprepa efter en månad, tre månader och sex månader. Behandla sedan en eller två gånger per år. 
 

HÅRDVAXOLJADE BÄNKSKIVOR. En hårdvaxoljad bänkskiva har ett ytskikt med ett mycket bra skydd. Vi 
rekommenderar dock att skivorna efter montering och ev. kakelsättning behandlas en gång med hårdvaxolja innan den 
tas i bruk. Eftersom varje bänkskiva (liksom varje stav i skivan) är unik krävs olika mängd hårdvaxolja för att mätta ytan 
och bygga upp ett fullgott ytskikt. Detta framträder först efter en tids användning. Kontrollera speciellt under det första 
året om bänkskivorna behöver underhållas med hårdvaxolja. Detta gäller även om ytan blivit sliten eller skadad. Om 
skivan har en underlimmad vask, är det extra viktigt att ändträet och kanter vid diskhon har ett bra skydd. Slipa vid 
behov med fint sandpapper eller slipsvamp. Torka rent. Lägg på ett tunt lager hårdvaxolja. Torka i träets längdriktning 
med torr trasa. Se till att en tunn film uppstår. Låt torka i minst åtta timmar. (OBS – risk för självantändning av oljiga 
trasor och svampar) 
Utförlig monterings- och skötselinstruktion bipackas samtliga träbänkskivor. 
 

STENBÄNKSKIVOR. Stenskivan rengörs och impregneras med STENTVÅL, en naturprodukt som rengör och ger 
lyster åt stenytan, samtidigt som den ger ett varaktigt skydd mot smuts. Produkten är miljövänlig och skonsam både 
mot människa och mot miljö. Varje rengöring gör att stenytan blir både smuts- och vattenavvisande.  
Utförlig monterings- och skötselinstruktion samt bruksanvisning för STENTVÅL bipackas bänkskivan. 
 
ROSTFRIA BÄNKSKIVOR OCH DISKBÄNKAR. Rostfria ytor rengöres normalt med milt rengöringsmedel och  fuktig 
trasa eller svamp. Om missfärgning uppstår finns specialpreparat för rengöring av de rostfria ytorna.  
Utförlig monterings- och skötselinstruktion bipackas samtliga rostfria bänkskivor. 
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Fullhöjd (F-höjd)

Standardhöjd (S-höjd)

Takhöjden är kanske den faktor som
varierar mest från hus till hus. Tre skåphöj-
der är därför en förutsättning för rationellt
utnyttjande av rummets volym, såväl vid
nyproduktion som vid ombyggnad av äldre
bostäder.

Marbodal har därför tre kompletta höjder att
välja på: Kontinentalhöjd (K), Standardhöjd
(S) och Fullhöjd (F).

Dessutom finns vissa skåpstyper i den
halvhöga högskåpshöjden (L), höjd 1414
mm inkl. sockel, samt i väggskåpshöjden,
höjd 320 och 576 mm.

I högskåp 1414 mm och väggskåp 320 och
576 mm är regeln för infästning placerad
53 mm under skåpens översidor.

I vårt produktsortiment ingår även lämpliga
anslutningar mellan skåpsöverkant och tak.

Kontinentalhöjd (K-höjd)

KÖKKÖK
Måttinformation
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KÖK
Måttinformation
KÖK

956 956
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Dörrar och garderober 
Dörrarna i och till din bostad är utformade för att vara funktionella och hållbara. På 
följande sidor finns anvisningar för hur du rengör dina dörrar och smörjer gångjärnen. 

Garderobernas dörrar kan justeras vid behov genom att skruva vid gångjärnen. Följ 
din leverantörs anvisningar. 

Under garantitiden gör du i första hand en felanmälan till JM Kundservice om du får 
problem med dörrar eller garderober. Efter garantitidens utgång kontaktar du i första 
hand leverantören direkt. 



Rengöringstips för spegel

Om du får smuts eller fläckar på spegelytan använd först fönsterputs. Om detta inte hjälper kan du använda ett rak-
blad eller stålull av typen ”Svinto”. (OBS! endast stålull EJ Scotch brite eller liknande). Glaset blir inte repat av varken 
rakblad eller stålull.

Rengöringstips för målade ytor

Rengöres med milda och i hushållet vanligt förekommande rengöringsmedel. Använd ALDRIG skurmedel, stålull eller 
liknande preparat, som innehåller slipmedel eller medel med ammoniak.

Rengöringstips för lackerade träytor

Fanerade och massiva träytor är mer eller mindre poriga. Var därför sparsam med vatten vid rengöring. Använd lätt 
fuktad trasa och torka efter med väl urvriden trasa. Lämpliga rengöringsmedel är samma som målade ytor. Använd 
aldrig thinner för fläckborttagning.

Rengöringstips för laminat- och melaminbelagda ytor

Rengöres med i hushållet förekommande rengöringsmedel i likhet med målade och lackerade ytor.
Ämnen som kan förorsaka missfärgningar eller frätskador, (jod, vätesuperoxid, bläck, mineralsyror etc.), skall givetvis 
undvikas.

Rengöringstips för backar och inredningsdetaljer

Efter rengöring med lämpligt syntetiskt rengöringsmedel, eftertorkas med fuktig trasa för att undvika statisk elektrici-
tet. Kristawlolja, aceton och liknande medel får ej användas då dessa medel kan skada plastdetaljer.

Rengöringstips för oljade ytor

Oljade ytor ska inte underhållsbehandlas med olja. Rengöring görs med fuktad trasa, ev med lite mild tvållösning, 
varefter ytorna torkas väl.

Rengöringstips för profiler och skenor

Torka vid behov av profilerna och fronten med en fuktig trasa. golvskenan dammsugs med jämna mellanrum för bästa 
möjliga gång.

Skötselanvisning
Skjutdörrar och inredning

Elfa Lumi AB 
Elfagatan 5, 593 87 Västervik 
Tel: 0392-389 10 Fax: 0392-361 25. 
E-post: info@elfalumi.com 
www.lumi.se
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SKÖTSELRÅD  
 
FRONTER. Luckor och lådor är ytbehandlade med vattenburen lack, härdlack eller belagda med ett ytskikt av melamin, 
vilket ger en tålig och slät yta. Den dagliga rengöringen sker genom avtorkning med en trasa och ljummet vatten. 
Använd vatten med milt rengöringsmedel (max I tesked per liter vatten). Eftertorka med torr trasa. Fettfläckar kan 
avlägsnas med såplösning. Färgämnen från skor eller liknande tas bort med kemisk ren bensin. Eftertorka med fuktig 
trasa. Se till att ämnen som förorsakar frätskador eller missfärgningar inte kommer i beröring med skåpsytorna. 
Koncentrerade mineralsyror, slipmedel och starkt färgade ämnen som väteperoxid, jod och bläck hör till de ämnen som 
bör undvikas. 
 
FOLIERADE FRONTER. För att stärka luckans ytskikt och göra den tåligare mot repor utförs följande behandling innan 
användning: Ta bort skyddsfilmen när luckor och lådor har monterats. Torka av den högblanka ytan med en mjuk trasa 
som fuktats med en tvållösning (max 1% tvål) och låt luckan torka. Efter 24 timmar får avtorkningen sin effekt. Vid den 
dagliga rengöringen används vatten och tvållösning enligt ovanstående. Observera att alkoholhaltigt rengöringsmedel 
inte ska användas. 
  

SKÅPSTOMMAR. Skåpsidor, hyllor, bottnar och tak har ett ytskikt av melamin, som är mycket slitstark. Rengör med 
vatten och diskmedel (se fronter). Svåra fläckar tas bort med T-röd. 
 
LAMINATBÄNKSKIVOR. Laminatbänkskivor har en yta av högtryckslaminat som är hållbar, lättskött och hygienisk. 
Den dagliga rengöringen görs med handdiskmedel och vatten eller med milt rengöringsmedel (se fronter). Svårare 
fläckar kan ev. tas bort med vatten och klorin (blandningsförhållade 1:1) eller med T-Röd, förtunning eller med aceton 
(utan olja). Används dessa lösningsmedel måste man se till att det finns god tillförsel av frisk luft. Observera att 
kantlister av trä inte tål dessa rengöringsmedel. Skär aldrig med vassa knivar direkt på bänkskivan. Använd alltid 
skärbräda. 
Ställ ALDRIG varma grytor, stekpannor eller liknande direkt på bänkskivan. Använd alltid värmeisolerande grytunderlägg. 
Garantin gäller inte om det uppstår skador orsakade av knivar eller andra repande föremål eller av starka kemikalier 
etc. Vidare gäller inte garantin om man använder slipande rengöringsmedel så som skurpulver, stålull, nylonsvamp eller 
liknande eftersom dessa rengöringsmedel repar ytan. Utförlig monterings- och skötselinstruktion bipackas bänkskivan. 
 

LAMINATBÄNKSKIVOR MED LACKERADE TRÄKANTER. För att få mest glädje av den nya bänkskivan, skall 
träkanten vid behov efterbehandlas med lack en gång per år. Detta göres bäst genom att man mattar träkanten med fint 
slippapper, kornstorlek ca 240, men utan att slipa laminatytans översida eller slipa bort träkantens bets. Maskera 
därefter laminatytan och lackera träkanten med klarlack, Syntema NM320-0020 eller likvärdig. 
 

BÄNKSKIVOR AV MASSIVT TRÄ 
OLJADE BÄNKSKIVOR. Första tidens behandling av oljade bänkskivor är oerhört väsentlig för att de skall bli lättskötta 
och vackra under lång tid framåt. Träskivans fibrer behöver mättas med olja för att skivan skall bli formstabil och motstå 
fukt och smuts. Efter montering oljas samtliga sidor och kanter in med olja. Lägg på flödigt och arbeta in oljan med 
trasa. För att få en extra len yta, använd en mjuk slipkloss (extra fin). Låt oljan ligga på i 30 min. Fördela överskottet av 
oljan till de delar av skivan som suger mycket. Gnugga sedan ytorna torra med en luddfri trasa. (OBS – risk för 
självantändning av oljiga trasor) Upprepa behandlingen minst en gång första veckan, därefter en gång i veckan i tre 
veckor. Upprepa efter en månad, tre månader och sex månader. Behandla sedan en eller två gånger per år. 
 

HÅRDVAXOLJADE BÄNKSKIVOR. En hårdvaxoljad bänkskiva har ett ytskikt med ett mycket bra skydd. Vi 
rekommenderar dock att skivorna efter montering och ev. kakelsättning behandlas en gång med hårdvaxolja innan den 
tas i bruk. Eftersom varje bänkskiva (liksom varje stav i skivan) är unik krävs olika mängd hårdvaxolja för att mätta ytan 
och bygga upp ett fullgott ytskikt. Detta framträder först efter en tids användning. Kontrollera speciellt under det första 
året om bänkskivorna behöver underhållas med hårdvaxolja. Detta gäller även om ytan blivit sliten eller skadad. Om 
skivan har en underlimmad vask, är det extra viktigt att ändträet och kanter vid diskhon har ett bra skydd. Slipa vid 
behov med fint sandpapper eller slipsvamp. Torka rent. Lägg på ett tunt lager hårdvaxolja. Torka i träets längdriktning 
med torr trasa. Se till att en tunn film uppstår. Låt torka i minst åtta timmar. (OBS – risk för självantändning av oljiga 
trasor och svampar) 
Utförlig monterings- och skötselinstruktion bipackas samtliga träbänkskivor. 
 

STENBÄNKSKIVOR. Stenskivan rengörs och impregneras med STENTVÅL, en naturprodukt som rengör och ger 
lyster åt stenytan, samtidigt som den ger ett varaktigt skydd mot smuts. Produkten är miljövänlig och skonsam både 
mot människa och mot miljö. Varje rengöring gör att stenytan blir både smuts- och vattenavvisande.  
Utförlig monterings- och skötselinstruktion samt bruksanvisning för STENTVÅL bipackas bänkskivan. 
 
ROSTFRIA BÄNKSKIVOR OCH DISKBÄNKAR. Rostfria ytor rengöres normalt med milt rengöringsmedel och  fuktig 
trasa eller svamp. Om missfärgning uppstår finns specialpreparat för rengöring av de rostfria ytorna.  
Utförlig monterings- och skötselinstruktion bipackas samtliga rostfria bänkskivor. 



Med reservation för konstruktionsändringar
2010-01-01

11:711:7

Skötselanvisning 
Innerdörrar

Som vägledning vid val av material för rengöring och repara-
tion av dörrsnickerier, lämnar vi här en kortfattad beskrivning 
av den ytbehandling våra produkter genomgår före leverans. 
Ni finner här vidare uppgifter om rengöringsmedel samt fär-
ger och annat ytbehandlingsmaterial som vi rekommenderar.

Täckmålade produkter
Produkterna är målade med lacker för inomhusbruk med halvmatt glans, 
som uppfyller höga krav på fyllighet, repfasthet, nötning och utseende samt 
har hög härdighet mot de flesta hushållskemikalier, fett och lösningsmedel.

Rengöring: Använd allmänt förekommande rengöringsmedel. dock 
ej alkalisk. Förslagsvis vanligt diskmedel. Använd inte 
medel som kan repa eller lösa upp ytan. Undvik därför 
lösningsmedel, skurpulver, stålull etc. Fukta ytan  
nedifrån och upp men rengör uppifrån och ned. Annars 
finns risk för att ränder uppstår. Eftertorka

Underhåll: Som regel krävs enbart rengöring om ej skador uppstått 
eller förslitningen varit onormal.

Bättring: Mindre skador penselbättras. Fråga i er färghandel efter 
produkt lämpad för inomhussnickerier. Större skador 
kräver som regel spackling och total ommålning. Testa 
lämpligen först på ett mindre parti på t.ex. dörrens 
bakkant för att säkerställa att den tänkta produkten är 
förenlig med den ursprungliga ytbehandlingen. Beakta 
att karm och dörrblad kan ha olika ytbehandling.

Fanerade klarlackerade produkter
Fanerade produkter är ytbehandlade med klarlacker som ger god fyllighet, 
repfasthet och ytfinish samt god härdighet mot de flesta hushållskemikalie.

Rengöring: Använd allmänt förekommande rengöringsmedel. För-
slagsvis vanligt diskmedel. Doppa en svamp eller trasa 
i lösningen och vrid ur väl. Rengör uppifrån och ned. 
Eftertorka. Avänd ej överskott av vatten och inte medel 
som kan repa eller lösa upp lacken. Undvik därför lös-
ningsmedel, skurpulver, stålull etc.

Underhåll: Som regel krävs enbart rengöring om ej skador uppstått 
eller förslitningen varit onormal. Produkter som an-
vänds för möbelunderhåll t.ex. möbelvax och vaxpolish 
kan användas men krävs normalt inte.

Kvistgulning: I virke till målade karmar förekommer kvistar. Beroende 
på träets egenskaper och miljön som karmen är

 monterad i så ingår det i virkets naturliga åldrande att 
kvistarna med tiden kan urskiljas genom 

 ytbehandlingen. Bättring av kvistgulning se rubrik 
”Bättring”.

Bättring: Mindre skador penselbättras med klarlack i lämplig ton 
och glans. Större skador kräver nerslipning och total 
omlackering. Testa lämpligen först på ett mindre parti 
på t.ex. dörrens bakkant för att säkerställa att den tänkta 
produkten är förenlig med den ursprungliga ytbe-
handlingen. Beakta att karm och dörrblad kan ha olika 
ytbehandling.

 



Med reservation för konstruktionsändringar
2010-01-01

11:811:8

Skötselanvisning 
Massiv-, Tambur- och Inbrottsskyddande 
dörrar  (Del 1)

Som vägledning vid val av material för rengöring och repara-
tion av dörrsnickerier, lämnar vi här en kortfattad beskrivning 
av den ytbehandling våra produkter genomgår före leverans. 
Ni finner här vidare uppgifter om rengöringsmedel samt fär-
ger och annat ytbehandlingsmaterial som vi rekommenderar.

Täckmålade dörrblad 
Färgen är en tvåkomponents halvblank, syrahärdande täckfärg (härdlacks-
färg) som uppfyller höga krav på fyllighet, repfasthet, nötning och utseende 
samt har hög härdighet mot de flesta hushållskemikalier, fett och lösnings-
medel.

Rengöring: Använd allmänt förekommande rengöringsmedel, för-
slagsvis vanligt diskmedel. Använd inte medel som kan 
repa eller lösa upp ytan. Undvik därför lösningsmedel, 
skurpulver, stålull etc. Fukta ytan nedifrån och upp men 
rengör uppifrån och ned. Annars finns risk för att ränder 
uppstår. Eftertorka.

Underhåll: Som regel krävs enbart rengöring om ej skador uppstått 
eller förslitningen varit onormal.

Bättring: Mindre skador penselbättras. Fråga i er färghandel efter 
produkt lämpad för inomhussnickerier. Större skador 
kräver som regel spackling och total ommålning. Testa 
lämpligen först på ett mindre parti på t.ex. dörrens 
bakkant för att säkerställa att den tänkta produkten är 
förenlig med den ursprungliga ytbehandlingen. Beakta 
att karm och dörrblad kan ha olika ytbehandling.

Fanerade dörrblad 
Fanerade dörrblad är lackerade med en halvmatt UV-härdande klarlack 
(härdlack) som ger god fyllighet, repfasthet och ytfinish samt god härdighet 
mot de flesta hushållskemikalier.

Rengöring: Använd allmänt förekommande rengöringsmedel, för-
slagsvis vanligt diskmedel. Doppa en svamp eller trasa 
i lösningen och vrid ur väl. Rengör uppifrån och ned. 
Eftertorka. Använd ej överskott av vatten och inte medel 
som kan repa eller lösa upp lacken. Undvik därför lös-
ningsmedel, skurpulver, stålull etc.

Underhåll: Som regel krävs enbart rengöring om skador ej uppstått 
eller förslitningen varit onormal. Produkter som an-
vänds för möbelunderhåll t.ex. möbelvax och vaxpolish 
kan användas men krävs normalt inte.

Bättring: Mindre skador penselbättras med klarlack i lämplig ton 
och glans. Större skador kräver nerslipning och total 
omlackering. Testa lämpligen först på ett mindre parti 
på t.ex. dörrens bakkant för att säkerställa att den tänkta 
produkten är förenlig med den ursprungliga ytbe-
handlingen. Beakta att karm och dörrblad kan ha olika 
ytbehandling.

Laminatbelagda dörrblad samt våtrumsdörr
Ytan har god resistens mot de flesta kemikalier, fett och lösningsmedel. Den 
är nötningstålig men kan repas av vassa föremål.

Rengöring: Vatten med såpa, tvål eller vanligt syntetiskt rengö-
ringsmedel löser de flesta smutsfläckar. Speciellt svår 
nedsmutsning fordrar behandling med koncentrerat 
rengöringsmedel, T-sprit eller lacknafta. Använd aldrig 
stålull eller liknande. Undvik rengöring med skurmedel. 
Nitrocellulosaförtunning får heller inte användas. 

 OBS! Vid användande av petroleumbaserade lösnings-
medel får dessa ej komma i kontakt med tätningslister, 
då listens egenskaper kan försämras.

Underhåll:  Enbart rengöring. 

Bättring: Mindre skador, repor etc., kan med gott resultat lagas 
med lagningsmassa speciellt framtagen för laminatytor. 



Med reservation för konstruktionsändringar
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Skötselanvisning 
Massiv-, Tambur- och Inbrottsskyddande 
dörrar  (Del 2)

Täckmålade träkarmar
Ytbehandling utföres med en miljövänlig vattenburen täckfärg som väl upp-
fyller högt ställda krav för målad karm.

Rengöring: Använd allmänt förekommande rengöringsmedel, dock 
ej alkaliskt, förslagsvis vanligt diskmedel. Använd inte 
medel som kan repa eller lösa upp ytan. Undvik därför 
lösningsmedel, skurpulver, stålulletc. Eftertorka.

Underhåll: Som regel krävs enbart rengöring om ej skador uppstått 
eller förslitningen varit onormal. 

Kvistgulning: I virke till målade karmar förekommer kvistar. Bero-
ende på träets egenskaper och miljön som karmen är 
monterad i så ingår det i virkets naturliga åldrande att 
kvistarna med tiden kan urskiljas genom ytbehandling-
en. Bättring av kvistgulning se rubrik ”Bättring”.

Bättring: Mindre skador penselbättras. Fråga i er färghandel efter 
produkt lämpad för inomhussnickerier. Större skador 
kräver som regel spackling och total ommålning. Testa 
lämpligen först på ett mindre parti på t.ex. dörrens 
bakkant för att säkerställa att den tänkta produkten är 
förenlig med den ursprungliga ytbehandlingen. Beakta 
att karm och dörrblad kan ha olika ytbehandling.

Klarlackade träkarmar /Fanerade träkarmar
Ytbehandling utföres med en miljövänlig vattenburen klarlack som väl upp-
fyller högt ställda krav för klarlackad karm.

Rengöring: Använd allmänt förekommande rengöringsmedel, dock 
ej alkaliskt, förslagsvis vanligt diskmedel. Använd inte 
medel som kan repa eller lösa upp ytan. Undvik därför 
lösningsmedel, skurpulver, stålull etc. Eftertorka.

Underhåll: Som regel krävs enbart rengöring om ej skador uppstått 
eller förslitningen varit onormal. 

Bättring: Mindre skador penselbättras med klarlack i lämplig ton 
och glans. Större skador kräver nerslipning och total 
omlackering. Testa lämpligen först på ett mindre parti 
på t.ex. dörrens bakkant för att säkerställa att den tänkta 
produkten är förenlig med den ursprungliga ytbehand-
lingen. 

 Beakta att karm och dörrblad kan ha olika ytbehandling.

Täckmålade stål- och minikarmar
Samt natureloxerad  och målad aluminiumkarm (till våtrumsdörr)

Ytbehandling utföres med en miljövänlig pulverlack som väl uppfyller högt 
ställda krav för målad karm.

Rengöring: Använd allmänt förekommande rengöringsmedel, dock 
ej alkaliskt, förslagsvis vanligt diskmedel. Använd inte 
medel som kan repa eller lösa upp ytan. Undvik därför 
lösningsmedel, skurpulver, stålulletc. Eftertorka.

Underhåll: Som regel krävs enbart rengöring om ej skador uppstått 
eller förslitningen varit onormal. 

Bättring: Skador penselbättras lämpligen med alkydbaserad 
bättringsfärg eller motsvarande. 

 Testa lämpligen först på ett mindre synligt parti för att 
säkerställa att den tänkta produkten är förenlig med den 
ursprungliga ytbehandlingen. 

Beslag: Samtliga gångjärnsskruvar i karmen skall efterdragas 
vid behov.
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Skötselanvisning 
Spegeldörrar

Här är det i första hand tal om dörrar i naturträ. Det kan där-
för förekomma mindre avvikelser i färg och patina. Det beror 
bl.a. på vilken yta det är tal om. 

De olika ytbehandlingarna gör också att behovet behovet av 
underhåll varierar:

Ytbehandling
Klarlackerad: Dörrar i klarlack, lutbehandling/lack, vitpigmentering/

lack har alla en mycket tacksam yta. Dörrarna kräver 
ingen efterbehandling, är vatten- och smutsavvisande 
många år framöver och i stort sett underhållsfria.

TIPS: Med jämna mellanrum kan man fräscha upp dörren 
med möbelpolish. Det gör att den bättre står emot 
smuts och fettfläckar.

Obehandlad: En obehandlad dörr är alltid mottaglig för smuts och 
damm. Det är möjligt att efterbehandla dörren med lack 
eller lutbehandling. I så fall är det viktigt att ge båda 
sidorna samma behandling.

TIPS: Obehandlat: Skulle det med tiden uppstå tryckmärken 
och repor, läggs en fuktig trasa på området. Trasan 
värms därefter försiktigt med ett varmt strykjärn, så att 
träet ”reser” sig.

Rengöring: Oavsett yta skall dörren vid behov torkas av med en 
fuktig trasa, urvriden i såpvatten eller ett milt rengö-
ringsmedel. Eftertorka dörren med en väl urvriden trasa. 

Täckmålade produkter
Produkterna är målade med lacker för inomhusbruk med halvmatt glans, 
som uppfyller höga krav på fyllighet, repfasthet, nötning och utseende samt 
har hög härdighet mot de flesta hushållskemikalier, fett och lösningsmedel.

Rengöring: Använd allmänt förekommande rengöringsmedel. 
dock ej alkalisk. Förslagsvis vanligt diskmedel. Använd 
inte medel som kan repa eller lösa upp ytan. Undvik 
därför lösningsmedel, skurpulver, stålull etc. Fukta ytan 
nedifrån och upp men rengör uppifrån och ned. Annars 
finns risk för att ränder uppstår. Eftertorka

Underhåll: Som regel krävs enbart rengöring om ej skador uppstått 
eller förslitningen varit onormal.

Kvistgulning: I virke till målade karmar förekommer kvistar. Bero-
ende på träets egenskaper och miljön som karmen är 
monterad i så ingår det i virkets naturliga åldrande att 
kvistarna med tiden kan urskiljas genom ytbehandling-
en. Bättring av kvistgulning se rubrik ”Bättring”.

Bättring: Mindre skador penselbättras. Fråga i er färghandel efter 
produkt lämpad för inomhussnickerier. Större skador 
kräver som regel spackling och total ommålning. Testa 
lämpligen först på ett mindre parti på t.ex. dörrens 
bakkant för att säkerställa att den tänkta produkten är 
förenlig med den ursprungliga ytbehandlingen. Beakta 
att karm och dörrblad kan ha olika ytbehandling.



 

Skötselpärm –JM AB Silverdalsbacken, augusti 2011  
Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 

Fönster och fönsterbänkar
Dina fönster håller hög standard och är valda för att bevara ett bra och sunt 
inomhusklimat. Fönstren har bättre värmeisolerande egenskaper än genomsnittet på 
marknaden (Up-värde= 1,1 W/m2C) och sparar på så sätt energi.  

Kondens 
Fönster med god isoleringsförmåga (lågt Up-värde) kan efter kalla nätter få kondens 
på ytterrutans utsida. Det har inget samband med dålig kvalitet, snarare tvärtom. 
Det beror på att fönstret isolerar så effektivt att nästan ingen värme tränger ut till 
det yttersta glaset. Under en klar och kall natt kan den yttre glasskivan kylas ner och 
när värmen återvänder kan glaset vara kallare än utomhusluften. Om det dessutom 
är hög luftfuktighet kan det sätta sig som kondens på glasrutan. Kondensen 
förekommer i regel under korta perioder på våren och hösten när 
temperaturskillnaden är stor mellan dag och natt. Kondensen bildas på natten och 
försvinner oftast på morgontimmarna så snart uteluften blir varmare. 

Persienner 
Om du sätter egna persienner i fönstren, tänk på att mörka persienner kan bli 
mycket varma av solinstrålning, vilket gör att temperaturen mellan glasen kan bli så 
hög att sprickor i glaset uppstår. Att sätta persienner mellan glasen kan orsaka 
skador på dina fönster, sätt därför endast ljusa persienner på insidan av fönstret. 
Tänk på att du kan få ljudproblem om du borrar i karmen. 

Rengöring och underhåll 
Fönsterglaset måste rengöras och fönstrets gångjärn behöver smörjas regelbundet. 
Följ anvisningarna från din fönsterleverantör.   

Fönsterbänkar av natursten 
För regelbundet underhåll räcker det att du torkar av ytan med en fuktig trasa. 
Observera att ytan som ofta är polerad är känslig mot sura vätskor. Det är därför 
viktigt att torka upp vattenspill.  

Utförliga skötsel- och underhållsanvisningar från din leverantör finns på följande 
sidor under denna flik.  

Under garantitiden gör du i första hand en felanmälan till JM Kundservice om det 
uppstår fel på dina fönster eller fönsterbänkar som du inte själv har orsakat. Efter 
garantitidens utgång kontaktar du din leverantör direkt.  
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LAGRING PÅ BYGGPLATSEN

Allmänt
Fönster och fasta karmar skall under lagring, hantering samt under mon-
tering skyddas mot nederbörd, markfukt eller annan fukt och nedsmuts-
ning. Hantering skall ske med sådan varsamhet att de inte skadas eller
deformeras.

Lagring – inomhus
I första hand skall fönster och fasta karmar lagras inomhus
skyddade mot nederbörd. Observera härvid att:
• lokalen skall vara väl ventilerad.
• luftfuktigheten hålls konstant låg.
• produkterna placeras på högkant på ett plant

underlag minst 10 cm över golv och så att
beslagen inte skadar andra fönster, se fig 2.

Lagring – utomhus
Om produkterna måste lagras utomhus skall detta ske endast tillfälligt
och under kortare tid. Härvid skall följande observeras:
• lagring bör ske under tak t ex i kallförråd, garage eller liknande.
• lokalen skall vara väl ventilerad och god luftning

anordnas under och mellan fönstren.
• endast i undantagsfall kan lagring ske under

presenning, som då skall täcka fönsterpartiets
översida och sidor väl och förankras så att neder-
börd ej kan tränga in, se fig 3.

• produkterna placeras på högkant på ett plant
underlag med minst 20 cm fritt avstånd mellan
fönster/dörr och mark

• utrymmet under presenningen skall vara väl
ventilerat.

• beslag m m som levereras separat skall förvaras inomhus

L E V E R A N S S K E D E T
Förutom nedanstående anvisningar kan kompletterande information
erhållas i HusAMA 98, kap NSC.

LEVERANS
Under transport skall fönster och fasta karmar skyddas mot fukt och
nederbörd samt nedsmutsning. De skall därför transporteras med täckta
fordon. Produkterna skall transporteras stående på kant och ej liggande,
se fig 1.

Kontrollera godset vid leveransmottagning
Vid leverans skall godset besiktigas utvändigt för
eventuella synliga skador på emballage eller gods
som uppkommit under transporten, samt att leve-
ransens omfattning är korrekt.

Transportskada eller brist/fel i leverans
Upptäcks skada, eller brist/fel i leveransens omfattning, skall detta noteras
av mottagaren på fraktsedelns kvittensdel som också skall skrivas under av
chauffören. Anmärkningen behöver inte vara detaljerad, men den krävs för
att skadan/bristen skall kunna regleras. Mottagaren skall spara en kopia på
fraktsedeln och/eller fraktsedelsnummer/kvittensnummer. Transportskadan/
felet anmäls därefter snarast av mottagaren till inköpsstället, dock senast
fyra dagar efter leverans.

Snarast efter leveransmottagning skall godset packas upp och besiktigas.
Synliga fel som upptäcks när godset packats upp och som inte upptäckts
direkt vid leveransmottagningen enligt ovan, måste anmälas av mottagaren
till inköpsstället innan produkten monteras och senast inom fyra dagar efter
leveransmottagandet. I övrigt gäller bestämmelser i ABM 07.

Transportskada eller brist/fel i leveransens omfattning enligt ovan kan ej
åberopas om den angivna tidsramen ej uppfyllts.

YTBEHANDLING AV OBEHANDLADE FÖNSTER

Allmänt
Obehandlade fönster och fasta karmar ska alltid ytbehandlas in- och
utvändigt före montering. För lämpliga ytbehandlingsmaterial, såsom ren-
göringsmedel, täckfärg, lasyr och verktyg erhålles information från färgle-
verantör eller färghandel. Nedanstående anvisningar anger endast typ av
rengöringsmedel och ytbehandlingsmedel och ej något fabrikat.

Observera! Tätlist mellan karm och båge samt tätningsband vid isolerrutor
får inte övermålas/laseras. Ev. färg eller lasyr som kommer på lister, band
eller skenor ska genast torkas av. Spanjoletter, fönsterbromsar, koppelbe-
slag, gångjärn och övriga beslag får ej övermålas eftersom deras funktion
då försämras.

MONTERING

Allmänt
Förutom de anvisningar för montering som vi lämnar i det här kapitlet
hänvisar vi till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder:
• HusAMA 98, kap NSC
• Svensk Standard SS 81 73 32 Dörrar och fönster -

Karminfästning – Klassindelning och val av don.
• ”Fönster och Ytterdörrar projektering, montage, skötsel och under-

håll”, publikation utgiven av TMF (Trä- och Möbelindustriförbundet)

OBS! Obehandlade fönster och fasta karmar skall alltid ytbehandlas ut- och
invändigt innan montering.

Fönster och fasta karmar skall monteras så att de vid behov kan demonteras
utan avsevärda ingrepp i fönster eller väggstomme, t ex vid återanvändning
av fönster eller väggdelar. Samtidigt skall karmen monteras i vägghålet så att
krafter från bågens eller dörrbladets egenvikt eller från vindbelastning kan
överföras till väggstommen utan deformationer.

Karmar till fönster och fasta karmar är förborrade för montering av
karmhylsa med tillhörande skruv och uppfyller kraven för Svensk Standard SS
81 81 43 “Fästhål för justerbara infästningsdon”.

Elitfönster rekommenderar starkt användning av justerbar karmskruv+hylsa
som uppfyller krav enligt svensk standard SS 81 73 32. Vid användning av
dessa behöver ej kilar anbringas invid fästställena. Vid användning av infäst-
ningsdon som ej uppfyller ovanstående standard, hänvisas till de skrifter
(bl a HusAMA) som nämns i början av avsnittet.

Monteringsanvisning: fönster och fönsterdörrar
Läs först informationen under rubriken “Montering - Allmänt”.

1. Fäst två stödklotsar (a) i vägghålet som stöd, se fig 4:1.
Lägg nivåregleringsklotsar (b) under båda karmsidorna och under ev
mittpost. Placera en riktbräda på klotsarna och kontrollera med
vattenpass att fönstret kommer att stå horisontellt.
Justera vid behov med nivåregleringsklotsarna, se fig 4:1.
Detalj av nivåregleringsklots, se fig 4:2.

2. Karmhylsor monteras utifrån i samtliga förborrade hål, se fig 4:3.

3. Lyft in fönstret i hålet och placera på nivåregleringsklotsarna,
se fig. 4:4.

4. Lyft in fönstret/karmen i hålet och placera på nivåregleringsklotsarna,
se fig. 4:3.

5. Kontrollera med vattenpass (a) att karmen varken lutar inåt eller utåt,
se fig. 4:4.

Fig 1

Fig 3

200 mm
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Fig 4:5

a

Fig 4:3

Fig 2

100 mm
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6. Skruva med insexnyckel ut de nedre karm-
hylsorna, så att de ligger an mot fönster-
hålets väggsidor, se fig. 4:6 a och 4:6 b.

7. Skruva med insexnyckel ut de övre karmhylsorna, så att de ligger an
mot fönsterhålets väggsidor, se fig. 4:7 a och 4:7 b.

Observera! Höga fönster fästs
alltid med ytterligare karm-
hylsor på karmsidorna.
Skruvas ut sist!
Se fig. 4:6 b.

8. Kontrollera med vattenpass så att fönstret
är rakt i alla sidor och inte lutar inåt eller
utåt. Kontrollera så att karmsidorna inte
böjs inåt på mitten, se fig. 4:8.

Kontrollera, ev flera gånger, med mätsticka
att diagonalmåtten är lika, se fig. 4:9.

Justera vid behov med karmhylsorna.

Att på detta sätt säkerställa att karmen blir
rätvinklig är helt avgörande för fönstrets
täthet liksom en god öppnings- och
stängningsfunktion.

9. Karmen infästes i väggstommen med
därför avsedd skruv. Infästningslängden
i väggstommen ska vara minst 45 mm.
Fästdonet ska ha ett korrossionsskydd
motsvarande minst 12µm, se fig. 4:10.

10. Upprepa steg 9. Kontrollera med vattenpass så att fönstret är rakt i
alla sidor och inte lutar inåt eller utåt.
Kontrollera att karmsidorna inte böjs inåt på mitten, se fig. 4:8.

Justera vid behov med skruvarna/karmhylsorna (vid justering
lossas skruven först och sedan karmhylsan).

11. Häng tillbaka bågar/dörrblad på karmen och
stäng fönstret/fönsterdörren.

12. Efterdrag alla skruvar och täck infästnings-
hålen i karmen med täckpluggarna,
se fig. 4:11.

Montering av fönsterbleck
Fönsterbleck utformas och monteras i enlighet med HusAMA, kap JT.-52 och
svensk standard SS 36 45 10.

Montering av spröjs
Montering av spröjs framgår av anvisning som medföljer spröjsförpackningen.

FOGNING/DREVNING

Allmänt
Fog mellan karm och vägg skall utföras så att den fungerar som en fort-
sättning av väggen fram mot fönsterkarmen. Utförandet skall därför ge:

vid fogens utsida vid fogens mittdel vid fogens rumssida
– regnskydd – värmeisolering – lufttätning
– vindskydd – ljudisolering – ångtätning
– ventilation – ljudtätning
– dränering – brandtätning

(brandfönster)

Anvisningar
Fogning/drevning av fog mellan karm och vägg utförs enligt fig 5.
Drevning får inte utföras så hårt att karm böjer inåt från väggen och
skall göras med ett icke fuktupptagande isoleringsmaterial.

Fogskum eller liknande skall ej användas (risk att karmen deformeras vid
skummets expansion).

Fogmassa vid fogens rumssida skall vara diffusionstät, elastisk och ha hög
vidhäftning mot väggmaterialet och karmen.

Vid montering av ljudisolerande fönster är det av stor vikt att tätning av
fogen utförs med stor noggrannhet så att små hål eller springor
ej uppkommer. Minsta läckage för luft nedsätter i betydande grad
luftljudreduktionen.

JUSTERING

Karmen
Vid sättningar i byggnadsstommen kan karmen
behöva efterjusteras. Detta sker enkelt med
hjälp av karmskruvarna.

Höjdjustering av utåtgående fönster, (fig 6:1)
1. Öppna gångjärnets ”hatt” genom att

skruva motsols.
2. Öppna insexlåsskruven med en 2,5 mm

insexnyckel.
3. Vrid en 5 mm insexnyckel under hatten. Bågen/dörrbladet rör sig upp

när du vrider medsols, ner när du vrider motsols.

Justeringar av bågen på inåtgående fönster
Inåtgående fönsterbågar med bultgångjärn kan lätt efterjuste-
ras. Genom att vrida gångjärnets cylindriska del på bågen ett
eller flera halvvarv korrigeras bågens läge i förhållande till kar-
men, se fig 6:2.

Ett halvvarv ger ca 1/2–1 mm på ett normalstort fönster.
Normalt behöver bågen ej lyftas ur karmen utan det räcker
med att ta ur övre eller nedre gångjärnssprinten.
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Eventuellt
förborrade
hål för de
mellersta
karmhylsorna
på höga
fönster.

Skruvas
ut sist.
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Fig 5

1 Fönsterkarm

2 Värmeisolering/ljudisolering (drevning), utförs
med icke fuktupptagande isoleringsmaterial

3, 4 Luft- och ångtätning (tätfog). Ska placeras vid
karmens rumssida. Utförs med bottningslist (3)
och elastisk fogmassa (4). Fogmassan skall ha
god vidhäftningsförmåga mot aktuella material
i karm och vägg. Fogmassa och bottningslist kan
ersättas med EPDM-gummiprofil, fogband e dyl.

5 a Invändig smyglist. Användes där risk föreligger
för mekanisk åverkan på synlig fogmassa eller
där dold fog önskas.

5 b Utvändig smyglist. Trälist kan ersättas med smyg-
bleck e dyl. Listen förhindrar slagregnsintrång

6 Luft- och dräneringskanal. Underlättar luftning
och uttorkning av ev. fukt i fogutrymmet mellan
karm och vägg. Kanalen skall vara minst 15 mm
och löpa runt hela fönsterkarmen.

Fig 4:6 a

Fig 4:7 a
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SKYDD AV MONTERAT FÖNSTER UNDER BYGGNADSTIDEN
Under byggnadstiden skall fönstret skyddas väl mot varje form av yttre
åverkan. Beslag får inte utsättas för färg, puts- eller murbruk, betongvatten
eller andra frätande ämnen. Färg får inte heller förekomma på tätlister,
beslagens rörliga delar eller på glidskenor. Glas skall skyddas noggrant vid
arbete med vinkelslip eller svetsutrustning i närheten av fönstret. Om plast-
folie och tejp används för att skydda fönstret observera risken för skador
på fönstrets ytbe-handling av folien (kontaktmissfärgning) eller tejpen samt
vid borttagning av tejp eller folien, t ex vidhäftning mellan folie respektive
tejp och målade ytor (färgsläppning).

Se till att fukten i byggnaden vädras ut genom forcerad ventilation och
god värmetillförsel.

Då fönstret hålls öppet för utventilering av byggfukt skall observeras
att den invändiga ytbehandlingen kan ta skada av fuktpåkänningen,
t ex av regnvatten eller kondensvatten.

BARNSÄKERHETSBESLAG

Barnspärr på sidhängda inåtgående fönster
Barnspärr är ej standard. Som tillval finns t ex handtagsspärr KISI, eller
vädringsbeslag Fix 92.

Barnspärr på sidhängda utåtgående fönster
Barnspärr är ej standard. Som tillval finns t ex handtagsspärr KISI, eller
vädringsbeslag Fix 93.

UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL
Vi hänvisar till Elitfönsters webbplats, där finns det utförliga skötselanvis-
ningar från oss och våra samarbetspartners:
Gå till www.elitfonster.se, klicka på handböcker.

Allmänt om underhåll av ytbehandling
Behovet av underhåll av ytbehandling är beroende av bl a fönstrets placering
i väggen, takutsprång, fönstrets orientering i olika väderstreck, byggnadens
geografiska placering, klimatiska påkänningar såsom regn, sol och vind.
Underhållsintervallen kan därför variera t o m för fönster i samma byggnad.
För lämpliga material, såsom rengöringsmedel, täckfärg, lasyr och verktyg
erhålles information från färgleverantör eller färghandel.

Observera! Tätlist mellan karm, båge och tätningsband vid isolerrutor får
inte övermålas/laseras. Ev. färg eller lasyr som kommer på lister, band
eller skenor ska genast torkas av. Spanjoletter, fönsterbromsar, koppelbe-
slag, gångjärn och övriga beslag får ej övermålas eftersom deras funktion
då försämras.

Underhåll av täckmålade fönster
Täckmålade fönster ska kontrolleras årligen. Om färgen uppvisar
blåsor, sprickor, flagor eller matthet ska ommålning ske enligt följande:

Utvändiga ytor
• Tvätta fönstret med milt alkaliskt rengöringsmedel (kontrollera

innehållet på förpackningen).
• Skrapa och slipa bort sprucken och löst sittande färg samt skrapa bort

ev. framträngandekåda.
• Laga ev sprickor t ex i hörnfogar eller vid fönsterbleck med plastisk

fogmassa.
• Grunda renskrapade ytor med alkydgrundfärg. Låt torka.
• Stryk en andra gång med oljealkydfärg. Var särskilt noggrann och stryk

på flödigt vid fönstrets nedre delar, på ändträ och vid hörnfogar.

Invändiga ytor
• Normalt krävs här endast rengöring i form av tvättning med vatten och

milt rengöringsmedel.
• Vid ev. ommålning görs först en lätt slipning med fint slippapper därefter

grundning med alkydfärg.
• Stryk en andra gång med alkydfärg.

S I D H Ä N G D A F Ö N S T E R • FA S TA K A RM A R

Underhåll av laserade fönster
Laserade fönster ska kontrolleras och vid utsatta lägen underhållas varje
år. Om utvändiga ytor visar tecken på uttorkning (t ex ytsprickor), matt-
het eller grånad ska ommålning ske enligt följande:

Utvändiga ytor
• Slipa ytan med fint slippapper och skrapa bort eventuellt fram-

trängande kåda.
• Tvätta med en trasa indränkt i lacknafta.
• Laga ev sprickor t ex i hörnfogar eller vid fönsterbleck med plastisk

fogmassa.
• Stryk träytorna med pigmenterad alkydlasyr med hjälp av en trasa

eller pensel.

Invändiga ytor
• Normalt krävs här endast rengöring i form av tvättning med vatten

och milt rengöringsmedel.
• Vid eventuell ommålning görs först en lätt slipning med fint

slippapper varefter ytan stryks med opigmenterad klarlack.

Skötsel av beslag och tätlister
För att fönster ska fungera tillfredsställande skall beslagen rengöras och
smörjas minst en gång om året. Spanjolettens låskolvar, låshus och gång-
järn smörjs med tunn siliconolja eller annan vattenfri olja. Tätlister ska
hållas rena och hela. Skadade lister ger luftläckage och ska bytas.

Smörjning av gångjärn
1. Öppna gångjärnets ”hatt” och applicera

smörjmedel direkt på insexskruven.
2. Skruva åt insexslåskruven och stäng hatten.

RENGÖRING AV ENERGIGLAS
Ta hänsyn till följande:

• Undvik att vidröra glasytan med fingrar eller
smutsiga handskar.

• Använd flytande fönsterputsmedel, mycket
vatten och mjukt luddfritt tyg eller gummiskrapa.

• Svåra fläckar kan tas bort med industrisprit eller aceton.

• Mild metallpolish kan användas för att avlägsna andra fläckar. Notera
dock att medlet ska tvättas bort med industrisprit och använd därefter
fönsterputsmedel.

• Använd aldrig vassa metallföremål eller stålull vid rengöringen.

SKÖTSEL AV SJÄLVRENGÖRANDE GLAS
För optimal funktion, följ nedanstående anvisning:

1. När fönstret är nyinstallerat bör glaset rengöras utvändigt enligt nedan.
Låt därefter glasytan få ca en vecka på sig att aktiveras.

2. Tvätta glaset med ljummen tvållösning och mjuk trasa. Skölj med vatten
och torka torrt med ren och luddfri trasa. Om fönsterskrapa används,
se till att inga metalldelar kommer i kontakt med glaset!

3. Färgstänk avlägsnas med mjuk trasa och denaturerad sprit, lacknafta
el.dyl.

4. Använd inte rengöringsmedel med slipverkan, rengöringskrämer eller
specialprodukter.

5. Regelbunden rengöring är normalt inte nödvändig under förutsättning
att regnvatten kommer åt att skölja bort smutsen. Vid längre perioder
av torr väderlek; skölj glaset med slang och låt det torka naturligt.

Fig 6:1
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B R U K S S K E D E T
KONDENS

Kondens på fönstrets insida
Kondens på fönstrets insida uppkommer då varm och
fuktig rumsluft kyls ned vid en kall glasyta och avsätts
i form av imma eller vattendroppar på glaset. I ett ny-
byggt hus finns under lång tid kvarvarande fukt från
inbyggda byggmaterial, s k byggfukt, som lätt ger
upphov till kondens. Fukten försvinner med tiden men
kan upphöra snabbare genom vädring.

Otillräcklig eller icke fungerande ventilation ger även
upphov till kondens på fönster. Djupa fönsternischer
och fönsterbänkar liksom täta gardinarrangemang
kan hindra värmen från radiatorer att strömma upp
utefter fönstret och värma glasytan. Fönsterbänkar
bör därför monteras med en springa mellan fönstret
och fönsterbänken, se fig 8.

Risken för kondens minskar hos fönster, som monterats med glasets insi-
da långt in mot rummet. Genom att höja rumstemperaturen minkas kon-
densrisken medan sänkt rumstemperatur nattetid ökar risken.

Kondens på fönstrets utsida
Under perioder av hög luftfuktighet och
när temperaturskillnaderna mellan natt
och dag är stora (framför allt under höst
och vår) finns det risk att utvändig kon-
dens (imma) och i vissa fall iskristaller bil-
das på välisolerade fönster med begrän-
sad sikt som följd. Det är ett naturligt
fenomen som uppstår på grund av att
fönstret isolerar så effektivt att nästan
ingen rumsvärme läcker ut genom fön-
stret. Kondensen uppstår i regel på nat-
ten och försvinner under morgontimmar-
na när glaset efterhand värms upp
utifrån.

Vissa platser och lägen gör fönstren mera utsatta för kondensbildning.
Avsaknad av buskar och träd som skärmar av framför fönstret, inget eller litet
takutsprång ovanför, placering långt ut i fasaden etc är några faktorer som kan
ha betydelse. Likaså om fönstret sitter i en fuktig omgivning tex riktat ut mot ett
vattendrag eller annan fuktig plats. se fig 9.

Risken för denna typ av kondens minskar alltså om glaset är avskärmat mot
himlen, tex av träd eller buskar eller av markiser. Något högre rumstemperatur
de nätter då risk för utvändig kondens föreligger verkar också förebyggande.
Om fönstret vid monteringen placeras så långt in i fasaden som möjligt, minskar
detta också kondensrisken.

5 (5)

Elitfönster AB Box 153 574 22 Vetlanda
Tel: 010-451 40 00 Fax: 010-451 40 01

Elitfönster AB 360 73 Lenhovda
Tel: 010-451 40 00 Fax: 010-451 40 02

info@elitfonster.se www.elitfonster.se

S I D H Ä N G D A F Ö N S T E R • FA S TA K A RM A R

FELANMÄLAN

Transportskada eller brist/fel i leverans
Transportskada eller fel i leveransens omfattning skall anmälas enligt
anvisningarna under rubriken LEVERANSMOTTAGNING, senast fyra
dagar efter leverans.

Övrig felanmälan
Fel på produkten som upptäcks därefter, eller som upptäcks av annan,
tex vid besiktning, skall anmälas till inköpsstället senast två månader där-
efter. Elitfönsters ansvar härvid är vad som framgår under rubriken
GARANTI och vad som följer av lag.

GARANTI

Garantiåtagande och omfattning
Under förutsättning att ovanstående anvisningar om lagring, montering,
skötsel och underhåll följs lämnar Elitfönster garanti i enlighet med ABM
92, § 17 enligt följande:

”Om inte annat föreskrivs i övriga avtalshandlingar ansvarar säljaren för
fel i varan som framträder inom två år från varans avlämnande. Har varan
levererats till ett projekt för vilket slutbesiktning skall ske, räknas angiven
tid från den dag projektet blivit godkänt. Säljaren är inte ansvarig enligt
första stycket om han gör sannolikt att felet beror på en olyckshändelse
eller därmed jämförlig händelse eller bristfällig lagring, hantering eller
montering av varan eller på annat förhållande som kan hänföras till
köparen”

Under förutsättning att ovanstående anvisningar om lagring, montering,
skötsel och underhåll följs, lämnar Elitfönster dessutom 10 års garanti i
Sverige på impregnerade och i fabrik ytbehandlade fönster och fönsterdör-
rar med isolerglas. Garantin har följande omfattning:
• Mot rötskador i produktens virkesdelar
• Mot kondens mellan glasen i isolerrutor
• På fönstrets inklusive beslagens funktion

Förlängd garanti mot röta
Elitfönster AB lämnar utöver de garantier som beskrivs ovan, 30 års
garanti mot rötskador i fönstrets virkesdelar på produkter ur serierna
Elit Extreme och Elit Secure.

För fönster i objekt som slutbesiktigats gäller datum för slutbesiktning
För fönster i icke slutbesiktigade byggnadsobjekt räknas denna garantitid
från fakturans datum.

MILJÖSKYDD
För närmare studier av fönstrets miljöegenskaper hänvisar vi till
Elitfönster byggvarudeklaration upprättade i enlighet med anvisningar
från Byggsektorns Kretsloppsråd.
Deklarationerna kan på begäran erhållas från Elitfönster.
Vid destruktion av större mängder utrangerat virke var god kontakta
kommunens miljökontor.

Fig 8
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för kondensbildning. Fig 9
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SKÖTSELANVISNINGAR - Fönsterbänkar/Bänkskivor av natursten

Rengöring och underhåll

Marmor/Kalksten:
Dammtorka med dammduk. Torka med fuktig duk, använd såpa/tvållösning som ger bra ytskydd. 
Om en polerad yta etsas av sura ämnen, t.ex. fruktjuice, vin, ättika eller kolsyra kan det vara svårt att återställa den 
blanka ytan. Den säkraste metoden är att slipa om hela ytan maskinellt. 
I vissa fall kan förbättringar göras manuellt genom att ytan slipas med vattenslippapper eller kloss med diamantkorn. 
Sedan används finfördelat bivax löst i lacknafta för att försöka återställa ytans glans, alternativt terpentin blandat med 
paraffinolja som arbetas in med mjuk duk. 
Färdigblandade lösningar ofta med beteckningen ”stenglans” finns på marknaden. 
Prova alltid först på en liten undanskymd yta!
Fläckar, se Fläckborttagning.

Granit/Skiffer: 
Dammtorka med dammduk. Torka med fuktig duk, använd diskmedel om så krävs. 
Fläckar, se Fläckborttagning.

Fläckborttagning:
Stenens känslighet för fläckar varierar. De viktigaste faktorerna är stentyp
om stenen är granit, skiffer (silikatsten) eller marmor, kalksten (karbonatsten)
och stenens täthet. Även färg, textur, ytbearbetning och stenytans allmänna tillstånd påverkar. Det innebär att inga 
absoluta regler gäller, utan fläckborttagningen får anpassas till varje situation.

Generellt: 
Fläckar ska tas bort snabbt för att hindra dem att sprida sig i stenmaterialet. Tränger fläcken djupt ned 
kan den vara mycket svår eller omöjlig att få bort. Det gäller också att vara försiktig, för att inte förvärra fläcken eller 
skada stenen. Man bör alltid först välja enkla metoder framför kemikalier. Grundprincipen bygger på ”pastametoden”, 
där en lösande vätska kombineras med absorberande medel. 

Pastametoden 
innebär att det aktuella lösningsmedlet blandas med ett absorberande pulver, t.ex. krita, bentonitlera 
eller potatismjöl, till en pasta. Denna läggs på fläcken, som eventuellt först fuktas med lösningsmedlet. Pastan 
får ligga kvar tills den torkat, varefter den borstas bort och ytan tvättas med vatten. Prova först på liten yta! 
Vid behov upprepas behandlingen.
Som första åtgärd: Försök först suga upp fläcken med hushållspapper eller absorberande medel, bearbeta sedan
med fuktig duk och vatten. Därefter används en lösning av vatten och diskmedel eller Allrent. Arbeta alltid utifrån 
och in mot fläckens mitt för att undvika spridning av fläcken. Används någon form av lösningsmedel så skölj noga 
med vatten och Allrent efteråt.

”Använd aldrig kraftfullare medel än fläckborttagningen kräver! Vid användning av lösnings- 
och rengöringsmedel ska skyddsföreskrifter för dessa följas. Kontakta stenleverantören 
vid tveksamhet om lämplig metod”

Marmor/Kalksten: 
Materialet är känsligt för syror och salter. Medel som innehåller sådana ämnen ska inte användas.
Dessa stentyper består av relativt mjuka mineraler och påverkas av hårda mekaniska metoder. Efter 
fläckborttagning får i regel ytan en avvikande färg och lyser mot omgivande sten, vilket beror på att den rengjorda
ytan inte har den porfyllnad man får med regelbundet underhåll med såpa/tvål. Den rengjorda ytan behöver då 
mättas med såpa/tvållösning för att få samma lyster som den omgivande ytan. Vissa rengöringsmetoder kan 
leda till att stenens ytbeskaffenhet avviker mot den omgivande stenytan. Området kan då, med stor försiktighet, 
slipas med fint vatten-slippapper, stålull eller nylonduk beroende på den omgivande stenens ytbeskaffenhet. 
Prov görs på liten yta. Därefter mättas den rengjorda ytan med såpa/tvållösning. En polerad yta är mycket svår 
att återställa med denna metod.

Granit och Kvartsitskiffer: 
Stentyperna är tåliga både vad gäller kemisk och mekanisk påverkan, vilket innebär att 
ett flertal medel kan användas.
Lerskiffer: Lerskiffer är mjuk och bleks lätt av mekanisk och kemisk påverkan

NATURSTENSENTREPRENADER   •   NATURSTENSLEVERANSER
Stenentreprenader i Hessleholm AB Tfn: +46 (0) 451-457 70 BG: 5947-0716

Helsingborgsvägen 8 Fax: +46 (0) 451-457 96 Bank: Sparbank 1826

S-281 49  HÄSSLEHOLM (säte) E-mail: info@stenentreprenader.se Org.nr och F-skattsedel

SWEDEN www.stenentreprenader.se 556509-4702
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Datum: 2009-05-27
Nr:  SKOTSEL_OCH_UNDERHALL-GLAS - 1

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL: GLAS

PUTSNING AV ENERGIGLAS

Allmänt

• Undvik att vidröra glasytan med fingrar eller smutsiga handskar.

• Rengöringsutrustningar, trasor etc skall vara fria från grus och skräp för att undvika repning. 

• Glasytan skall vara fri från löst sittande grus och skräp, för att undvika repning. 

• Använd endast milda tvätt- och rengöringsmedel som rekommenderas för glas. Använd rikligt med 
vatten.

• Använd aldrig metallföremål eller stålull vid rengöringen.

• För självrengörande glas och andra specialglas finns särskilda skötselinstruktioner från tillverkaren!

• Glas skall inte göras rent vid hög temperatur eller i direkt solljus.

TIPS!

”Sidol”, ett rengöringsmedel för keramikspishällar kan användas för att ta bort svåra fläckar och even-
tuella runda märken efter sugklocka (endast vanligt floatglas, ej självrengörande eller andra special-
glas). Efteråt skall medlet tvättas av med industrisprit, därefter putsas glaset som vanligt med fönster-
putsmedel enligt ovan.

En blandning av 1 del ättika och 10 delar vatten är ett effektivt och skonsamt rengöringsmedel bla vid 
borttagning av beläggningar som härrör från tillverkningen(endast vanligt floatglas, ej självrengörande 
eller andra specialglas).

Elitfönster AB • Box 153, 574 22 Vetlanda • 360 73 Lenhovda • tel 010 451 40 00
info@elitfonster.se • www.elitfonster.se



Garanti

Garantins omfattning
Elitfönster AB lämnar i Sverige garanti för i fabrik 
ytbehandlade och glasade fönster och fönster-
dörrar med isolerglas i följande omfattning 
(se grå ruta):
• mot rötskador i fönstrets virkesdelar
• mot kondens mellan glasen i isolerrutor
• på fönstrets – inklusive beslagens – funktion 

Garantiförutsättningar
För att garantin skall gälla krävs: 
att fönstret levererats, lagrats, monterats och 
underhållits enligt Elitfönsters anvisningar och 
TMF:s skrift ”Fönster och ytterdörrar, projektering, 
montering, skötsel och underhåll” att fönstret ej 
använts på onormalt sätt eller utsatts för yttre åver-
kan och därvid skadats eller att det reparerats eller 
ändrats av annan än Elitfönsters servicepersonal 
att på fönstret fastsatt kontrollmärke (P-märke) ej 
avlägsnats eller övermålats. 
För annan kulör än vit, frånsäger sig Elitfönster allt 
ansvar för kulörens ljusbeständighet och för skador 
som kan uppstå genom ökad värmeabsorption
 
Det är av största vikt att Elitfönsters anvisningar 
för hantering, skötsel och montering följs noga 
för att garantierna skall gälla. Angående monte-
ring, notera särskilt att användning av fogskum 
eller liknande inte är tillåten. Inga garantier gäller 
för någon produkt från Elitfönster om fogskum 
använts vid montage. 
 
Rötskyddsgaranti gäller ej obehandlade 
produkter. 

Garantiåtagande
Garantin innebär att Elitfönster avhjälper sådant 
fel på fönstret som omfattas av garantin enligt 
ovan. Elitfönster svarar härvid för alla uppkomna 
kostnader för material och arbete som krävs för att 
åtgärda felet. Felet kan avhjälpas antingen genom 
reparation av befintligt fönster, utbyte av felaktig 
komponent i fönstret eller utbyte av hela fönstret. 
Elitfönsters åtagande omfattar arbetskostnader 
för återställande av foder och övriga anslutningar 
kring fönster. Garantin ersätter ej kostnader för 
eventuella lyftanordningar eller byggnadsställning-
ar, som är nödvändiga för reparation eller utbyte 
av fönster.

Elitfönster AB, Box 153, 574 22 Vetlanda, Tel: 010-451 40 00, Fax: 010-451 40 01

Elitfönster AB, 360 73 Lenhovda, Tel: 010-451 40 00, Fax: 010-451 40 01

info@elitfonster.se, www.elitfonster.se
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DATUM:
TILL:
MED ERT MÄRKE:
ENLIGT VÅR ORDER:

Garantitid 
Garantitid gäller från leveransdatum. 
För isolerrutor räknas tiden från det datum som är stämplat i 
isolerrutans list.

På isolerglas med en eller flera skivor av sk polykarbonat 
(t ex Hammerglass) lämnas ingen garanti.

Elit Extreme: 
• 10 års garanti mot röta enligt ovan. 
• 10 års garanti på glas och funktion enligt ovan. 

Elit Original Trä, Elit Original Trä/Aluminium: 
• 10 års garanti mot röta enligt ovan. 
• 10 års garanti på glas och funktion enligt ovan. 

Hajom Skjutdörrar: 
• 10 års garanti mot röta enligt ovan. 
• 10 års garanti på glas och funktion enligt ovan. 

Elit Takfönster: 
• 10 års garanti mot röta enligt ovan. 
• 10 års garanti på glas och funktion enligt ovan. 

Kopplat 2+1 utåtgående: 
• 5 års garanti mot röta enligt ovan. 
• 10 års garanti på glas och funktion enligt ovan. 

Kopplat 1+1 utåtgående: 
• 2 års garanti mot röta enligt ovan. 
• 2 års garanti på glas och funktion enligt ovan. 

Elit Harmoni, inåtgående programmet: 
• 10 års garanti mot röta enligt ovan. 
• 10 års garanti på glas och funktion enligt ovan.
 
Reklamation
Reklamation skall göras utan dröjsmål efter det att 
felet observerats eller borde observerats. 
Skador på produkterna som inte dokumenterats 
innan montering i vägg, accepteras inte som 
reklamation.  

Övrigt
För leverans gäller såsom tillägg till denna garanti 
Elitfönsters leveransbestämmelser med villkor en-
ligt ABM 92 med däri angivna ansvarar under ett 
år för eventuella andra fel på fönstret.

Garanti för glassprickor, se sep info på elitfonster.se

Frågor beträffande garantin kan ställas till Elitfönster, 
Försäljningsavdelningen.
Telefon 010 – 451 40 00

Hasse Ståhlgren
ELITFÖNSTER AB
Försäljningsavdelningen

2011-05-30

JM AB/Silverdalsbacken

P.061614.1.4

ex. 10446776



 

Skötselpärm –JM AB Silverdalsbacken, augusti 2011  
Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 

Lås, nycklar och posthantering 
Genom att sköta om låsen till din bostad kommer de att fungera under en lång tid. 
Skötselanvisningar för låscylinder och nycklar finns på nästa sida från leverantören.  

Nycklar 
Kontrollera de nycklar som används ofta, de slits med tiden. Om du vill beställa fler 
nycklar till din bostad, kontakta den som är säkerhetsansvarig i din 
bostadsrättsförening för information om hur du går till väga. Det är viktigt att du 
visar kontraktet för bostaden och legitimation så att ingen obehörig får tillgång till 
nyckar.  

Posthantering 
Posten levereras till din postbox i husets entré.  

Tidningshållare 
Tidningen levereras till en tidningshållare utanför din dörr.  

Kodlås 
Trapphusentréerna är försedda med kodlås. Läs mer under fliken ”Kodlås”.  

Under garantitiden gör du i första hand en felanmälan till JM Kundservice vid fel på 
lås. Efter garantitidens utgång kontaktar du din styrelse direkt.  





 

Skötselpärm –JM AB Silverdalsbacken, augusti 2011  
Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 

Fasaden 
Den yttre miljön i ditt bostadsområde påverkas i stor utsträckning av utseendet på 
byggnadernas fasader. Förutom att vara en del av husets exteriör är fasaden också en 
viktig detalj i det klimatskal som skyddar ditt hus från yttre faktorer, såsom vatten och 
vind.  

För att säkerställa en hög standard och rätt kvalitet arbetar vi med omfattande 
kvalitetssystem under byggtiden eftersom noggrannhet i utförandet är avgörande 
för att uppnå ett gott resultat. För att upprätthålla funktion och utseende är det av 
stor vikt att du som boende är varsam och inte skadar fasaden. Eftersom det är 
bostadsrättsföreningen som äger huset måste styrelsen godkänna all typ av 
håltagning (exempelvis för belysning, vädringsstång eller vägghängda blomkrukor) i 
fasaden.  

Putsad fasad 
Vi har många års god erfarenhet av putsade fasader. Fasaden har ett tätskikt som 
säkerställer att fukt inte kan tränga in i väggen, gör därför inte hål i putsen. 
Håltagning i fasaden måste alltid godkännas av styrelsen och utföras av en behörig 
person. Punkteras tätskiktet utan erforderlig tätning kan fuktskador uppstå. 

Under garantitiden kontaktar du i första hand JM Kundservice om du misstänker att 
det uppstått en skada på fasaden. Efter garantitidens utgång kontaktar du din 
styrelse direkt. 



 

Skötselpärm –JM AB Silverdalsbacken, augusti 2011  
Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 

Balkong och uteplats 
För att göra balkongen lite extra trevlig är det många som sätter sin personliga prägel 
på balkongen. Inred din balkong med eftertanke och var aktsam med husets fasad. Vill 
du sätta upp blomlådor så gör det på insidan av balkongräcket.  

Inglasning av balkong 
För att få glasa in en balkong krävs bygglov från kommunen och godkännande från 
bostadsrättsföreningens styrelse.  

Uteplats 
Om du har lägenhet i markplan ansvarar du själv för att sköta om växter och 
markbeläggnig på uteplatsen. Kontakta din styrelse om du har några frågor.   

 



Weland skötselinstruktion
Handhavandebeskrivning, balkonger och räcken

Skötselinstruktion.qxd  07-03-15  10.03  Sida 1



Weland Aluminium 
handhavandebeskrivning

Sid 

Smide varmförzinkat 3
Smide (lackat, duplex) 4
Balkong (betong) 5
Balkong (aluminium) 6
Balkong (stål) 7
Räcke (anodiserat) 8
Räcke (lackerat) 9
Inglasning 10-11

Övrig information

• Weland Aluminium ansvarar 
endast för produkter som 
levererats av Weland.

OBS! 
Bilder i denna broschyr är endast
principbilder.

Grattis till en 
Weland Aluminiumprodukt
I denna skötselinstruktion har vi sammanställt tips och råd på
rengöring och underhåll för att förlänga livslängden på produkten.

Beroende på olika materialegenskaper finns olika krav på under-
håll för att livslängd och garantier skall gälla. 

Anmärkningar, upptagna som inte reklamationsbara i denna
skötselanvisning, är materialleverantörens eller branschspecifika
regler och därmed inte påverkningsbart från Weland Aluminium.

Skötselinstruktion.qxd  07-03-15  10.03  Sida 2
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Räcke (lackerat)
Weland aluminiumräcke kan även levereras i pulverlackerat ut-
förande. Pulverlackeringen levereras enligt IVF:s kvalitetskrav.
Med ytfinish typ B = Betraktningsavstånd 3 meter för exteriört
bruk. Pulverlackerat räcke kan tvättas med vatten och svagt
tvättmedel/tvållösning. Pulverlackeringen är väderbeständig
och bibehåller sin ytfinish.

Anm:
Kapsnitt efterbehandlas ej.

Skötselinstruktion.qxd  07-03-19  13.28  Sida 9



Weland Aluminium AB
Gåvetorp • 342 92 Alvesta
Tel. 0472-445 00 • Fax 0472-400 29
info@welandalumi.se • www.welandalumi.se
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Skötselpärm –JM AB Silverdalsbacken, augusti 2011  
Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 

Leverantörsregister 
Här finns en förteckning över leverantörer till produkter i din bostad. En 
fullständig förteckning över de produkter som används vid byggandet av 
huset finns hos din styrelse.  
 
Produkter               Leverantör 
  
Badrumsinredning Svedbergs www.svedbergs.se  
  
Balkonginglasning Svenska Lumon AB www.lumon.com 
  
Blandare FM Mattsson www.fmmattsson.se  
  
Brandvarnare Dafo www.dafo.se 
  
Duschväggar Inredningsglas AB www.inredningsglas.com 
  
Dörrar Swedoor www.swedoor.se 
  
Golvbrunn Purus Group www.purus.se 
  
Fönster och balkongdörrar  Elitfönster AB www.elit.se 
  
Fönsterbänkar Stenentreprenad i Hessleholm www.stenentreprenader.se 
  
Kakel och  Höganäs kakel www.cchoganas.se 
klinkerplattor  
  
Kökssnickerier och Marbodal www.marbodal.se 
garderober  
  
Parkettgolv Tarkett Sverige AB www.tarkett-floors.com  
  
Radiatorfilter Acticon AB www.acticon.se 

  
Skjutdörrsgarderober Elfa Lumi AB www.lumi.se 
  
Spiskåpa Franke AB www.franke.se 
  
Tapeter Boråstapet www.borastapeter.se 
  
 Eco Tapeter AB www.eco.se 
  
 DécorMaison www.decormaison.se  
  
 Flügger Färg www.flugger.se  
  
Vitvaror BSH Hushållsapparater AB www.bosch-hushall.com 



 

Skötselpärm –JM AB Silverdalsbacken, augusti 2011  
Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 

JM Kundservice                            
-felanmälan under garantitiden 
Vem som ska ta emot din felanmälan beror på vilken typ av fel som uppstått. Om 
något inträffar på funktioner i din bostad kan du under garantitiden kontakta JM 
Kundservice. Uppge alltid vad felet är samt namn, adress och telefon när du 
felanmäler.  

Vitvaror 
Vid fel på vitvaror i bostaden kontakta din vitvaruleverantör direkt,  
BHS Hushållsapparater på telefon 08-734 13 10 
Uppge alltid vad felet är samt namn, adress, telefon, produktnummer och FD-
nummer. 
 
Tv, telefoni och dator 
Om du får problem med TV-, telefon- eller Internetanslutning se instruktion under 
fliken ”Tv, telefoni och dator”. 

Hiss 
Vid fel på hissen, kontakta leverantören Kone direkt på telefon 020-72 20 20. 

 
JMs Kundservice 
Tel. 020-731 731 

E-mail: kundservice@jm.se 
Öppettider: Mån-Fre 07.00-16.00 (Lunchstängt 11.30-12.30) 

 

Felanmälan efter kontorstid, dvs efter 16.00 på vardagar samt 
helger. 
Vid akuta jourfall kopplas samtalet vidare till larmcentral, 08-657 64 00. 
Detta bör undvikas och ska endast ske:  

 Vid fel eller haveri där det finns risk för följdskador (exempelvis 
vid vattenläckage). 

 Vid andra brådskande fall, exempelvis om värmeanläggningen 
inte fungerar vintertid. 

 
Kontakt på JM 
Bostadsrättsförvaltare: Britt Delfs-sjöberg – 08-782 11 16 

Teknisk förvaltning: Ylva Filipsson – 08-782 87 83 

OBS! 
Jour utryckning för icke akuta fel, debiteras den som anmält felet. Om du själv 
orsakat felet (t.ex. stopp i avloppet) blir du betalningsskyldig. 
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