
• Samtliga skåp och kommoder är tillverkade 
av pulverlackerad stålplåt och rengörs med 
normala rengöringsmedel, dock INTE med 
skurpulver eller slipande rengöringsmedel, 
eftersom produktens lackade yta då kan 
skadas.  

• Spegelytor rengörs med fönsterputsme-
del. Kontrollera att spegelluckorna och 
gångjärnsskruvarna är åtdragna och dra 
åt vid behov.  

• VIKTIGT! Kom ihåg att testa jordfelsbryta-
ren. Anvisning finns bredvid eluttaget.  
 

• BYTE AV LYSRÖR & TÄNDARE: Defekta rör och 
tändare kan man byta själv utan verktyg:  
Stäng av strömmen med strömställaren. 
Tryck försiktigt upp plastskyddets underkant 
med tummen så att kanten lossnar ur spåret 
- plastskyddet lossnar - ta tag i lysröret och 
dra ut det ur hållaren. Tryck in ett nytt lysrör 
i hållaren så långt att ett klick hörs som teck-
en på att lysröret låser i rätt läge - lägg först 
in plastskyddets underkant i undre spåret 
och pressa försiktigt ihop överkanten samt 
lägg in den i övre spåret. 
 
OBS! Defekt elutrustning får endast repa-
reras av fackpersonal i elbranschen!  

ELUTTAG: Spegelskåp med belysning är 
försedda med ett skyddat eluttag som även 
kan användas för att ladda elapparater konti-
nuerligt. Om elapparater finns utanför skåpet 
kan stickkontakten och kabeln dras in i 
skåpet till eluttaget mellan spegeln och skåp-
stommen – lossa först spegelgångjärnets 
skruvar och flytta spegeln försiktigt så att 
kabeln kan dras via utrymmet; flytta sedan 
tillbaka spegeln i det ursprungliga läget och 
dra åt skruvarna.  

• Rör ALDRIG elutrustning när du är våt! 

• TVÄTTSTÄLL: rengörs med neutrala allren-
göringsmedel och med svamp eller borste 
avsedda för ändamålet. Skurpulver eller sli-
pande rengöringsmedel får INTE användas 
vid rengöring av tvättställen.  
 
Utsätt inte produkten för syror, avloppsren-
göringsmedel som innehåller ammoniak, 
hårfärgningsmedel eller Klorin. Vid rengö-
ring kan till exempel rengörings- och puts-
medlet Clean & Shine som finns i järnaffärer 
användas. Medlet är lämpligt för just pors-
linstvättställ.  

• Funderar du på något, hör av dig till din 
hyresvärd i första hand för att inte orsaka 
skador i onödan.  
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En förutsättning för att eventuella garantier skall gälla är att nedanstående skötsel-
anvisningar har följts. Garantin omfattar ej repor, märken eller hål som uppstår genom 
oaktsamhet vid daglig användning eller olyckshändelse. Tänk på att ALDRIG borra hål eller 
göra annan åverkan som kan skada det skyddande ytskicktet!

Badrumsmöbler & tillbehör

Gäller för leveranser av badrumsmöbler och tillbehör från LIB. 

SKÖTSELANVISNING

Följ dessa anvisningar för 
bästa & längsta hållbarhet!

https://libluck.se/

