Råd om
vedligeholdelse
Følg disse nemme råd om vedligeholdelse
for at få den optimale glæde af sengen.

Velkommen til
en ny verden
med din Hästens-seng
Nyd din drømmeseng
– resten af dit liv begynder her.
Din nye Hästens-seng er fremstillet af rene naturmaterialer i
den bedste kvalitet. Derfor kræver den en vis vedligeholdelse.
Når du forbedrer sengens livskvalitet, vil din Hästens-seng
forbedre din i mange år fremover. Følg blot disse nemme råd
om vedligeholdelse, så får du den optimale glæde af din seng.
Hästens senge er en naturlig oplevelse af nordisk luksus.
Sengene er siden 1852 blevet håndbygget i Sverige af
fyr fra Nordsverige, bomuld, hør, uld og ægte hestehår.
Naturmaterialer, som lader luften cirkulere. Du forkæler dig selv
med ekstraordinær komfort og sover i et sundt klima.
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SAMLING

Montering af
Hästens ben
a

Du har besluttet, hvor din seng skal stå, og nu skal benene monteres.
1. Begynd med at fjerne emballagen og stille sengen lodret på
siden.
2. Find beslagene til benene i hvert hjørne af sengen. Den øverste
del af benene er gevindskåret som en skrue. Sæt benet i
beslaget, og drej med uret. Du skal ikke bruge værktøj.
Det underspændte stof dækker beslagene og skal klippes op
med en saks.
3. Vend sengen, når alle benene er monteret. Pas på ikke at lægge
vægt på benene, før de alle fire står fast på underlaget.
Vi anbefaler, at du strammer sengebenene igen efter et par
ugers brug. Din Hästens-seng er fremstillet af robust, holdbart
træ, som er et levende naturmateriale, og som derfor tilpasser
sig ændringer i temperatur og luftfugtighed.
Bemærk: Hvis din Hästens-seng er 120 cm eller bredere, skal
den have støtteben monteret på midten. Støttebenene monteres
midt under sengen på trærammen over det underspændte stof,
som strækker sig fra hoved- til fodenden.
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SAMLING

Hästens
hovedgærde

Hästens hovedgærder kan monteres på væggen eller på sengen.
Hovedgærdet leveres med beslag til vægmontering (skruer og
rawplugs til væggen medfølger ikke) og til montering på en hvilken som
helst Hästens-ramme- eller kontinentalseng. Beslag til montering på
indstillelige senge sælges separat.

d

Montering af hovedgærde på sengen
Når du monterer hovedgærdet på sengen, skal du sikre, at alle dele er
trykket helt ned, og at det er stabilt.
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Du skal bruge følgende værktøj (d):
stjernegaffelnøgle, 10 mm, unbrakonøgle størrelse 5, syl og
skruetrækker PH3. Holder til hovedgærde: 2 hun-dele (metal), 2 handele (pvc), 2 møtrikker, 2 spændskiver, 2 bolte og 6 skruer. Bemærk:
Hvis din seng~65
har en delt undersektion, skal der anvendes dobbelt så
mange dele.
1. Find de forborede huller under stoffet på sengens træramme i
hovedgærdets ende med en finger, og lav et hul med sylen på
hver side (e).
2. Placer hun-delen lodret over hullet. Den underste del på
holderen skal være på højde med sengerammens kant.

f
Kim/Sandi, here are 2 options for this one.

3. Monter den gennemgående bolt med møtrik og spændskive, og
spænd til med stjernegaffelnøglen (f).

5. Både træskruer og gennemgående bolte fikserer holderen.
Monter venstre og højre side på samme måde (g).

g
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Kim/Sandi, here are 2 options for this one.

4. Find den øverste ~65
kant af trærammen for at vælge det rigtige hul
til træskruerne.
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6. Find de forborede huller under stoffet på hovedgærdet med en
finger, og lav et hul med sylen på hver side.

SAMLING

-70

7. Placer han-delen lodret over hullet. Holderens underste del
skal være på linje med hovedgærdets kant. Monter holderen
med skruen og unbrakonøglen. Monter venstre og højre side på
samme måde. (h)
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8. Det er meget vigtigt, at hovedgærdet er skubbet helt ned over
holderen. (i)

Montering af hovedgærde på væggen

i

1. Find de forborede huller under stoffet på hovedgærdet med en
finger, og brug en skarp kniv til at skære huller i stoffet på højre
og venstre side. (j) Bemærk: Hästens Latta-hovedgærde har
synlige nøglehulsbeslag, som ikke er dækket af stof.
2. Mål afstanden mellem nøglehulsbeslagene, og marker, hvor
skruerne skal sidde på væggen.

Kim/Sandi, here are 2 options for this one.
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Du skal bruge forskellige materialer til montering på forskellige
vægtyper. Vi anbefaler, at du spørger en professionel
håndværker til råds om, hvilke materialer du skal bruge til din
væg. Vi påtager os intet ansvar for monteringen.
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3. Brug relevante skruer og rawplugs til at skrue skruerne i væggen
de markerede steder.

Harmoni-hovedgærde
Lukas-hovedgærde

4. Hæng hovedgærdet på væggen

Kim/Sandi, here are 2 options for this one.
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En note til afmontering

~95

Når hovedgærdet skal afmonteres, skal trækket fordeles jævnt over
hele hovedgærdet. Hovedgærdet skal være vandret, da holderne
sætter sig fast, hvis en side afmonteres ad gange.
David-hovedgærde
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Kim/Sandi, here are 2 options for this one.

BESKYTTELSE

En Hästens-seng er en investering. En investering i din søvnkvalitet,
som er en investering i din livskvalitet. Og som en hvilken som helst
god investering vil din Hästens-seng give dig overskud over en
længere periode. Med en smule hjælp fra dig vil din madras give
strålende resultater i mindst 30 år. Følg blot disse nemme råd om
vedligeholdelse.
Din seng udvikler sig
Din Hästens-madras er polstret med 100 % naturmaterialer som
hestehår, bomuld, hør og uld. Disse materialer tilpasser sig din krops
form og sovestil og bliver med tiden mere smidige og eftergivende.
Omhyggelig vedligeholdelse af din madras sikrer, at den bevarer sin
skønhed og, hvad der er endnu vigtigere, giver fantastisk komfort i
mange år.
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Vask
Din Hästens seng er fremstillet af 100% naturmaterialer i topkvalitet.
Derfor kan den ikke vaskes med vand eller renses. Men uheld kan
ikke undgås, og et tekstilrensemiddel eller møbelskum bør være
noktil at fjerne eventuelle pletter. Der er imidlertid en lille risiko for,
at rensemidlet kan misfarve stoffet eller beskadige det naturligt
fremstillede materiale som virker brandhæmmende. For at forhindre det
foreslår vi, at du tester en smule på en skjult del af madrassen. For at
få den ultimative beskyttelse af madrassen anbefaler vi at anvende en
Hästens sengekappe eller madrasovertræk.
Da alle mørke naturlige stoffer har en tendens til at falme når det
udsættes for direkte Sollys, anbefaler vi, at du holder din Hästens
seng væk fra direkte sollys eller beskytter sengen med en Hästens
sengekappe, hvis du ønsker at undgå farvevariationer på sengen.

Sådan kommer du i gang

Duft

Et godt tidspunkt til at undersøge din seng er under rengøring i
soveværelset, eller når du skifter sengetøj. Se efter støvansamlinger og
pletter, og kontroller at madrassen er i god stand.

Når du får din nye madras hjem, mærker du måske en svag lugt fra
de naturmaterialer, din seng er lavet af. Det er helt normalt, og lugten
aftager med tiden. Det går hurtigere, hvis du holder klimaet i rummet så
stabilt som muligt og lufter din madras. Det gør du nemt ved at lægge
sengetøj og topmadras til side. Din topmadras bør luftes grundigere
med regelmæssige mellemrum ved at fjerne det madrasovertræk, som
normalt ligger over den.

Rengøring
Din madras skal støvsuges med jævne mellemrum. Du får det bedste
resultat, hvis du bruger støvsugerens møbelmundstykke. Husk også
det støvhæmmende bomuldsbetræk på undersiden af madrassen.
Du kan rengøre det område ved enten at løfte madrassen eller løfte
hoved- og fodenden, hvis du har en indstillelig seng, så du kan komme
til nedenunder. Du må ikke prøve at banke støvet ud af din topmadras!
Støvsug den i stedet.

Garanti
Hästens-senge har en 25-års skriftlig garanti mod fjeder- og
rammebrud fra leveringsdatoen. Registrer din seng på www.hastens.
com for at aktivere garantien.
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Udpakning af topmadrassen

m

Din madras kan til at begynde med virke mindre end forventet på grund
af emballage og transport. Du skal blot forsigtigt ryste og strække
madrassen, så den får den rigtige form. Hvis det er nødvendigt, kan du
lægge madrassen fladt og presse let med hænderne fra midten og ud
mod kanterne, indtil den har fået den rigtige form. (l)
Vende og rotere madrassen og topmadrassen

n

Vend og roter madrassen hver 6. – 12. uge for at få den optimale
anvendelse. Det sikrer, at en større del af soveoverfladen tilpasser sig
til din krop og dine sovestillinger. Drej madrassen 180 grader hver
gang, skiftevis fra højre til venstre og fra hovedende til fodende. (m-p)
Rotere sengen og kontinentalbasen

o

For at sikre at din Hästens-seng tilpasser sig maksimalt til din krop,
skal den vendes hver 6.-12. uge.
Massage af din madras, seng og kontinentalbase
Din seng bliver ved at være komfortabel, når du masserer den
regelmæssigt. Det bedste tidspunkt er, før du vender eller roterer den.
Begynd med at rulle topmadrassen sammen og sætte den til side.
Knyt hænderne, og tryk ned på sengen, samtidig med at du bevæger
hænderne i et jævnt mønster. Begynd ved fodenden, og arbejd dig op
mod hovedgærdet, til du har masseret hele sengens overflade. (q)

p
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At vælge en Hästens-seng er den mest naturlige
ting i verden. Tillykke med din nye seng.

~30

q

Kontakt butikken, hvor du har købt din Hästens-seng, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere råd og information.
Hästens Sängar, Box 130, SE-731 23 Köping, Sverige. Tlf.: +46 (0) 221-274 00. www.hastens.com

