Garanti

Garantins omfattning
• Rambrott på träram som ett resultat av material- eller
tillverkningsfel täcks av 15 års garanti
• Resårbrott som ett resultat av material- eller
tillverkningsfel täcks av 15 års garanti
• Motorer på ställbara sängar täcks av 5 års garanti

Villkor
• Gör dina garantianspråk till inköpsstället
• Du måste kunna visa köpbevis för att garantin skall gälla. Denna
garanti tillsammans med giltigt inköpskvitto är köpbeviset
• Garantin gäller endast för reparation eller utbyte av produkt
• Om produkten eller delar av produkten reparerats under
garantiperioden så förlängs inte garantitiden
• Sortimentet utvecklas kontinuerligt och produktspecifikationen
kan förändras över tid varför en exakt likadan säng som reklameras
kanske inte finns att tillgå. I det fallet ersätt den reklamerade
produkten med en likvärdig produkt. Det samma gäller reservdelar
vid reparation
• Returnera inte din säng utan att ha kommit överens om det med
inköpsstället
• Vid retur bekostar köparen transporten till inköpsstället. Inköpsstället/Hilding Anders kan kräva ersättning för sina kostnader i
samband med en ogiltig reklamation

När garantin inte gäller
• Om våra anvisningar för användning och underhåll inte har följts.
• Om produkten har använts på ett ovarsamt sätt. Till detta
räknas felaktigt eller dåligt underhåll av produkten. Det
innefattar även en onormalt smutsig och ohygienisk produkt
• Om produkten har blivit ändrad på eller blivit reparerad utan
tillåtelse från Hilding Anders
• Den här garantin ger inte innehavaren av garantin några ytterligare
rättigheter gentemot inköpsstället/Hilding Anders utöver vad som
anges i garantins omfattning och villkor.
Dock inskränker inte denna garanti köparens rättigheter enligt
gällande lokal konsumentköplagstiftning
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Skötselanvisningar

Skötsel
För att vara säker på att din säng ger dig god sovkomfort länge är det viktigt att du tar hand om den på ett bra sätt.

Låt sängen forma sig efter dig
Stjärnbädden sängar är gjord av mjuka, flexibla material som erbjuder bra sovkomfort. Efter en tids användning kan du både märka och se hur
sängen formar sig efter dig och hur du sover. Detta är helt naturligt och beror på normalt användande. Varken funktion eller hållfasthet av
sängen påverkas av denna anpassning till dig och din kropp.

Skötselinstruktioner
• Rotera din säng (ram- och kontinentalsäng) 180 grader en till två
gånger om året för att bibehålla ursprunglig komfort i sängen. Denna rotering gör att sängens märkning hamnar på sängens baksida
varannan gång. Notera att resårmadrassen för kontinentalsängen
bara har en komfortsida vilket är den sida som bär en etikett

• Ställbara sängar har många rörliga delar och det är normalt att
det förekommer ljud när sängen regleras. Konstruktionens skruvar
behöver efterdras och även leder smörjas regelbundet och/eller vid
behov för att minimera eventuella missljud. Vid smörjning använd
symaskinsolja eller liknande

• För kontinentalsängen kan man behöva rätta till de lösa resårkassetterna (gäller endast vid delade resårkassetter) som ligger i
fodralet emellanåt då de kan röra sig något vid användning

• I kontinentalsängen med förvaring kan varje låda hålla max 30 kg.
Belastar man med mer vikt kan beslag och låda gå sönder

• För att undvika eventuellt missljud så skall sängben alltid efterdras
cirka två månader efter montage och därefter årligen. På hårda golv
skall benen förses med filttassar

Om motorer

• Kontrollera att motorn är riktigt ansluten innan sängen tas
i bruk

• Utvändig rengöring av motorn kan göras med milda
rengöringsmedel med pH-värde mellan 6–8

• Motorn får endast anslutas till den på motoretiketten angivna
nätspänningen 230 V

• Motorerna får inte demonteras medan sängen används

• En ställbar säng har eldrivna, rörliga delar. Klämrisk kan finnas
i sängens öppningar och länksystem. Lek eller ovarsam användning kan innebära skaderisk. Handkontroll rekommenderas
därför att förvaras oåtkomlig för barn

• Sängen måste vara helt nersänkt, dvs när motorn tystnat,
innan motorn lossas. Detta är en säkerhetåtgärd för att
förhindra risken för klämskador och andra tillbud
• Vid eventuella ingrepp i sängen skall alltid motorn vara
avlastad och nätspänningen frånskild
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