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Warning!
This item of furniture must be secured to the
wall. Make sure that your bathroom walls
are strong enough to bear the weight of the
washstand. A washstand that is not correctly
installed can topple over and cause injury or
damage.
Important:
There are many different types of wall
materials, so screws for anchoring the
washstand to the wall are not included. For
advice on suitable screws and screw plugs,
please contact your local specialist hardware
store.
Care and cleaning:
For day-to-day cleaning, simply wipe the
washstand with a soft, damp cloth and a
little mild detergent if necessary. Avoid
cleaning agents that include ammonia,
alcohol, bleach or abrasives. Rinse
afterwards with clean water and then dry
with a clean, dry cloth.
Our bathroom furnishings have been
specially developed for use in bathrooms
and are made of moisture-resistant
materials inside and out. Despite this, they
should not be left to stand in pools of water
or be subjected to extremely high levels of
humidity. Always dry off any splashes as
quickly as possible to prevent moisture from
penetrating the surface.
Make sure that the bathroom is well
ventilated and do not place the washstand
near to a bathtub or shower.

4

עברית

אזהרה!
יש לקבע מוצר זה לקיר .וודאו כי הקירות בחדר
האמבטיה שלכם חזקים מספיק לתמיכה במשקל
הכיור .כיור המותקן שלא כראוי עלול ליפול ולגרום
לנזק או פגיעה גופנית.
חשוב:
קירות שונים עשויים מחומרים שונים ,ולכן האריזה
אינה כוללת ברגים לקיבוע הכיור לקיר .לקבלת
מידע על הברגים והדיבלים המתאימים לסוג הקירות
בחדר האמבטיה שלכם ,אנא פנו לחנות כלי עבודה
הקרובה לביתכם.
הוראות ניקוי וטיפול
לניקוי יום יומי ,נקו את ארון הכיור במטלית לחה
ומעט חומר ניקוי נוזלי .הימנעו משמוש בחומרי
ניקוי הכוללים אמוניה ,אלכוהול ,חומרי הלבנה או
חומרי קרצוף .לאחר הניקוי שטפו במים נקיים ויבשו
במטלית יבשה ורכה.
מוצרי הריהוט שלנו לחדר האמבטיה פותחו במיוחד
לשימוש בחדרי אמבטיה ועשויים מחומרים עמידים
בפני לחות ,מבפנים ומבחוץ .למרות זאת ,אין
להשאיר את הרהיטים בתוך שלוליות מים או לחשוף
אותם לרמות גבוהות מאוד של לחות .יש תמיד
לייבש נתזי מים במהירות האפשרית על מנת למנוע
חדירת לחות לשכבות העץ העליונות של הרהיטים.
וודאו כי חדר האמבטיה שלכם מאוורר כראוי
והימנעו מלמקם את ארון הכיור בקרבת האמבטיה
או המקלחת.

AA-2097111-1
© Inter IKEA Systems B.V. 2012

