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Garanti och skötselanvisningar

Hilding sänggavlar 
Det finns tre olika sänggavlar som passar till Hilding sängar.  Två av dessa – Svängd, som passar till modellerna Start och 
Original, och Svängd Profil, som passar till Family och Family Plus – har avtagbar och tvättbar klädsel vilket gör det enkelt 
att hålla gaveln ren och fräsch år efter år. Knappad gavel, som passar till Family och Family Plus, är genomsydd vilket gör att 
klädseln inte går att ta av. Ytan kan dock skumtvättas.

För att vara säker på att din gavel ser snygg och fräsch ut länge är det viktigt att du tar hand om den på ett bra sätt.

Garanti och skötselanvisningar 

För avtagara klädslar, tvätta enligt anvisningar. 
Fullständiga tvättråd finns insydda i gavelns 
klädsel.

Var noga med att verkligen sträcka tyget väl i 
vått tillstånd så att klädseln får tillbaka optimal 
passform. Var helst två när klädseln sträcks. 
OBS! Dra inte i sömmarna.

Alla klädslar skall hängtorkas. Får ej torktumlas!

Tvättråd

Klädslar som ej går att ta av gaveln kan 
skumtvättas lätt på ytan.

Maskintvätt - avtagbara klädslar

Skumtvätt - fasta klädslar
Garanti
Produkten lyder under de regler som finns i lokal 
konsumentköpslagstiftning gällande rättigheter och 
skyldigheter kring en varas beskaffenhet.

Eventuella anspråk skall göras hos inköpsstället. Du måste 
kunna visa köpbevis för att garantin skall gälla. Denna 
garanti tillsammans med giltigt inköpskvitto är köpbeviset.
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Montering gavelklädsel

Av- och påsättning av klädsel
När klädseln ska tas av eller sättas på så underlättar det att vara två personer.

Att ta av gavelklädseln Att sätta på gavelklädseln

2
Lossa därefter kardborre- 
bandet och drag ned drag- 
kedjan hela vägen ner.

2
Trä försiktigt på klädseln på 
den rättvända gaveln - var 
noga med att få sömmarna 
raka. Knäpp dragkedjan.

3
Tag av klädseln, vänd den 
ut och in och knäpp såväl 
dragkedja som kardborreband 
före tvätt.

3
Vänd gaveln upp och ned, fäst 
kardborrebandet och slå/tryck 
försiktigt fast fotpuckarna.

1
Öppna upp kardborreband 
och dragkedja på klädseln och 
vänd tillbaka klädseln efter 
tvätten.

1
Vänd gaveln upp och ned och 
lossa fotpuckarna med hjälp 
av t ex en mejsel.
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