РЪКОВОДСТВО

ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА КУХНИ ДИАЛОГ
I. ВЪВЕДЕНИЕ
Кухнята започва своя живот след монтажа.
Нейното добро състояние и функционалност зависят от начина на експлоатация и поддръжка.
Кухни Диалог са предназначени за ползване в домашни условия и са направени така, че да Ви
служат безотказно много години.
Съветите, които си позволяваме да дадем по експлоатацията и поддръжката, са превантивна
мярка и помощник в случай на нужда.
Въздействието на водата, влагата, парата, слънцето, на рязката смяна топло – студено, на киселини и основи, хранителни продукти, напитки и мазнини, препарати за почистване, абразиви,
дефектни електроуреди, както и човешка небрежност, причиняват в различна степен поражения
на кухнята, понякога непоправими.
Какво според Диалог означава нормална експлоатация и поддръжка на една кухня?
Нормална експлоатация означава: кухнята да се ползва според основното си предназначение
за съхранение на домакинска посуда и хранителни продукти, както и за приготвяне на храна
в домашни условия.
Нормална поддръжка означава: след приключване на готвенето и работата в кухнята,
старателно да се почисти и подсуши работното място.
Ако трябва да обобщим всички указания в едно, това е най-важното!

II. УКАЗАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ
1.

Когато е прекалено влажно или задушно в помещението на кухнята проветрете, дори и през
зимата. За постигане на нормална влажност 45-65%, може да използвате и влагоуловител или
изсушител на въздух.

2.

Когато забележите влага по стените или тавана в помещението на кухнята:
•

Първо – затворете спирателния кран на водомера във вашето жилище.

•

Второ – установете има ли спукана водопроводна тръба или причина е друга.

•

Трето – разберете дали проблема идва от вас или от съседа.

•

Четвърто – обадете се на Диалог за демонтаж на кухнята.

3.

Когато кухнята или част от нея са изложени на пряка слънчева светлина, пуснете щорите или
дръпнете завесите, особено през лятото. Директно насочената въздушна струя на климатик
в помещението към кухненските мебели също е нежелателно.

4.

Когато миете на мивката, имайте едно на ум, че кухнята не е баня. Не допускайте която и да е
повърхност, кант или връзка да „плува“ във вода.

5.

Когато свършите с миенето, подсушете плотовете, предните им кантове, включително водобрана отдолу към вратите, кантовете на вратите, стенните панели и връзките между тях.
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6.

Когато Ви се наложи да изливате гореща вода в мивката от стомана или силгранит, не го
правете директно. Пуснете студената вода, подложете подходящ съд и сипвайте бавно върху
него.

7.

Когато в модула на мивката се съхраняват различни препарати за почистване, трябва да са
надеждно затворени. Изпаренията на по-агресивните от тях, причиняват корозия на спирателните кранчета и пробиват металната оплетка на гъвкавите връзки.

8.

Когато усетите неприятна миризма от сифона на мивката, сложете препарат за отпушване.
Ако това не помогне, разглобете и почистете арматурата под него, като предварително сложите кофа отдолу.

9.

Когато забележите, че сифона на мивката капе или тече, първо спрете чешмата, подсушете и
после се обадете на водопроводчика за проблема. В първите дни на ползване на мивката, е
добре да бъдете по-наблюдателни.

10. Когато видите, че под миялната машина или пералнята има вода, първо изключете уреда,
второ затворете спирателните кранове в модула на мивката, подсушете и се обадете на сервизния техник.
11. Когато миялната машина завърши програмата си, е препоръчително да се отвори най-малко
след 2 часа. В противен случай парата, която ще излезе от нея ще уводни мебелните повърхности. Ако това се случи подсушете всички мебелни повърхности, кантове и ръбове около и
над уреда.
12. Когато готвите, включете аспиратора и отворете прозорец, врата на тераса или специална
клапа за приток на въздух отвън.
13. Когато ползвате газов котлон, първо сложете съда, после запалете горелката и след това пуснете аспиратора.
14. Когато аспираторът започне да шуми повече от обичайното или намали засмукването, свалете и почистете металните филтри с гореща вода и препарат, измийте ги и в съдомиялната
машина.
15. Когато фурната завърши програмата си, подсушете мебелните повърхности и кантове на
вратите и корпусите около фурната, ако по тях се е образувал конденз.
16. Когато извадите гореща тенджера, тиган и др. от котлона или фурната, не го оставяйте директно върху работния плот от HPL, феникс, гранит, технически камък, кориан, стомана, дърво или стъкло, а използвайте подложна дъска, телена скара или студен съд.
17. Когато почиствате, която и да е повърхност на кухнята, използвайте мека влажна кърпа с
течен сапун или подходящ препарат за почистване на мебели. Не използвайте твърди предмети или абрази.
18. За подсушаване освен мека кърпа, можете да използвате и мека кухненска хартия.
19. Когато работният плот от HPL, феникс, гранит, мрамор или технически камък, както и мебелните врати или други мебелни повърхности на кухнята са изцапани с агресивни хранителни
продукти или течности, е добре да ги почистите по-скоро. Използвайте влажна кърпа с течен
сапун и след това подсушете. Пресните зацапвания се отстраняват по-лесно и не оставят
петна.
20. Когато готвите е възможно парата да кондензира върху аспиратора, върху ръбовете и кантове на мебелните детайли – страници, дъна, врати, бленди, върху връзките на стенните панели, модули и др. Включете аспиратора на подходяща или максимална степен и задължително
подсушете уязвимите места.
21. Когато ползвате, фритюрник, електрическа кана, тостер или подобни електроуреди, изпускащи обилно пара и топлина, не ги поставяйте под окачените горни шкафове. Удачното място
е на котлона под аспиратора.
22. Когато на мивката от неръждаема стомана се образува повърхностен слой – патина, от варовик, прах и нечистотии, те се измиват обилно с топла вода и течен сапун, след което се
използва препарат „Blanco“ за почистване и полиране на мивки от стомана. Не използвайте
телени гъби, други твърди повърхности или абразиви.
23. Когато водната струя на батерията намалее, първо отвъртете и почистете цедката на самата
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батерия и след това цедките на спирателните кранчета в шкафа на мивката.
24. Когато режете, го правете върху дъска за рязане, не директно на кухненския плот.
25. Когато механизъм или чекмедже започне да издава нехарактерен звук, по всяка вероятност
е претоварено или товарът е концентриран в единия край. Отстранете няколко предмета и
подредете равномерно в кошницата или в чекмеджето останалите.
•

Изтеглящ механизъм – ширина 150, 200 мм – полезен товар 12,5 кг – 6,25 кг на кошница

•

Изтеглящ механизъм – ширина 300, 400, 450 мм – полезен товар 25 кг – 12,5 кг на кошница

•

Ъглов механизъм – „маджик корнер“ – полезен товар 32 кг – 8 кг на кошница

•

Ъглов механизъм – „бъбрек“ – полезен товар 16 кг – 8 кг на кошница

•

Чекмедже – „Tandembox“ – ширина 400-700 мм – полезен товар 20 кг

•

Чекмедже – „Tandembox“ – ширина 750-900 мм – полезен товар 35 кг

•

Чекмедже – „Legrabox“ – ширина 400-900 мм – полезен товар 25 кг

26. Когато забележите, че рафтовете са огънати, може да ги завъртите на 180°. Рафтът на модул
900 има полезен товар макс. 20 кг равномерно разпределен.
27. Когато сваляте цоклите и ъглите за почистване под кухнята, ги закопчавайте в обратен ред.
28. Когато искате да почистите вътрешно модулите с врати, вратите могат лесно да се откачат,
защото кухни Диалог са с панти клипс. Първо се откопчава долната панта, после горната.
Закопчаването е в обратен ред.
29. Когато искате да почистите модулите с чекмеджета, чекмеджетата Tandembox и Legrabox се
изкарват като издърпате чекмеджето максимално напред и откопчавате като дръпнете нагоре предния край. Вкарването е по обратния начин. За да откопчеете само челата на чекмеджетата, е необходима отвертка с накрайник PZ2.
30. Когато почиствате корпусите, използвайте мека кърпа и воден разтвор на течен сапун или
прах. Също може да се използват и препарати за почистване на мебели. Не прекалявайте с
търкането по ръбовете и повърхностите.
31. Когато кухнята е направена от материали с тъмни декори и гланцови повърхности, следите
от надраскване и петна личат повече.
32. Когато миете пода и имате страници от МПДЧ, HPL, ЛАК-MDF, FENIX стъпили на пода, не прекалявайте с водата, по възможност ги заобикаляйте, почистете на ръка и подсушете.
33. Когато силиконовата фуга между плота и стенния панел или фаянс хване плесен или почернее, се обадете в Диалог за нанасяне на нова.
Невъзможно е да опишем всички ситуации, които могат да възникнат в кухнята. Когато не
намирате отговор, имате колебания или не знаете как да се справите с определен проблем,
се обадете на Диалог.

III. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА НЯКОИ КОМПОНЕНТИ
3.1. ПЛОТ С HPL ПОКРИТИЕ
Внимание! Не поставяйте горещи съдове директно върху плота от HPL и не режете директно
върху него. Не допускайте връзките плот-плот, плот-стенен панел, както и затварящите кантове
да плуват във вода. Подсушавайте водобрана от долната страна на плота особено в зоната на
мивката, над и от страни на миячната машина. Не стъпвайте на тесните ивици пред и около котлона и мивката. Не почиствайте с абразиви и телени гъби.
Поддръжката на плотовете от HPL се свежда до добро им почистване. Леките замърсявания се
почистват с влажна кърпа, гъба или кухненска хартия. Нормалните замърсявания петна от кафе,
вино, мазнини др. се почистват с мека влажна кърпа и воден разтвор на течен сапун, прах или
препарат за миене на съдове. Упорити замърсявания като засъхнали петна от лепило, водна или
друга боя, маркер, тонер и др. се почистват с текстилна, по-твърда влажна кърпа и воден разтвор
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на прах за пране, органичен разтворител или препарати за почистване на спиртна или алкохолна основа.
Не се полират или импрегнират.
HPL слоят на тези плотове е с дебелина 0,6-0,8 мм и има много висока твърдост и
непопивност.
Цветът на покритието се променя незабележимо, дори след 10 годишна употреба.
3.2. ПЛОТ ОТ ГРАНИТ И МРАМОР
Внимание! Не поставяйте горещи съдове директно върху плота от гранит или мрамор и не режете директно върху тях. Не стъпвайте на тесните ивици пред и около котлона и мивката. Не
почиствайте с абразиви и телени гъби.
Поддръжката на плотовете се свежда до добро им почистване. Замърсяванията се почесват с
вода, влажна кърпа и течен сапун.
Плотовете от гранит и мрамор са импрегнирани и полирани. При интензивна експлоатация е
възможно да възникне необходимост от полиране и импрегниране.
За почистване и полиране на плотовете от естествен камък може да се използват
продуктите на „Bellinzoni“ – Италия и „Akemi“ – Германия.
При необходимост от повторно импрегниране или полиране е препоръчително да се
направи от специалист.
3.3. ПЛОТ ОТ ТЕХНИЧЕСКИ КАМЪК
Внимание! Не поставяйте горещи съдове директно върху плота от технически камък и не режете директно върху него. Не стъпвайте на тесните ивици пред и около котлона и мивката. Не
почиствайте с абразиви и телени гъби. Не търкайте агресивно и продължително на едно място.
Поддръжката на плотове от технически камък с полирана повърхност не изисква защитно третиране. За добър блясък е препоръчително периодично полиране.
Почистването се извършва с вода, влажна кърпа и течен сапун или прах.
Течностите оцет, вино, кафе, сок не влияят на повърхността, за разлика от някой алкални.
Каквито и препарати за почистване или полиране за технически камък решите да
използвате, първо ги изпробвайте на невидимо място.
3.4. ВРАТИ ОТ МАСИВ
Внимание! За почистване на вратите от масив не използвайте твърд груб плат, гъба или абразив. Неподходящи препарати са съдържащите ацетон, хлор, киселина, амоняк и съединения.
Поддържането на влажност 45-65% в помещението на кухнята е препоръчително. Не допускайте
продължително оводняване по кантовете и таблите на масивните врати. Подсушавайте редовно.
Не излагайте на пряка слънчева светлина и продължително нагряване вратите от дърво. Високата влажност и температура, както и прекалено ниската влажност измятат и повреждат вратите.
Когато вратите не се забърсват навреме, се появява отлюспване или изтъркване на лака, най-често по ръбовете на вратите под мивката до фурната и миячната машина и около аспиратора.
Появата на следи от надраскване в следствие на експлоатацията на вратите е нормално.
Грижата за вратите от дърво, се състои в осигуряването на нормален климат в помещението на
кухнята. Блясъка на покритието на вратите на кухни Диалог е мат и сатен.
Ръчното полиране, в домашни условия с качествен препарат, освежава и предпазва покритието. Почистването на вратите преди полиране е задължително. Подходящи са препаратите за
почистване и обезмасляване на стъкло, както и леко влажна кърпа със силно разреден течен
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сапун. Движението е по посока на фладера. Така се почистват в дълбочина и най-малките пори.
При нужда подсушете.
Дървесината е жив материал. Преди производството на вратите, дървесината се подлага
на последователност от изсушителни процеси, с цел постигане на определена влажност.
Най-важното за целия производствен цикъл на вратите е, тази постигната влажност,
да не се променя, повишава, до, и по време на, финалната обработка – лакиране. След тази
обработка фронтовите елементи от масив, издържат на температура от 5 до 35 градуса
и влажност от 50 до 65%, характерни стойности за домашни условия.
Вратите от масив на кухни Диалог са направени от дъб и ясен. Порите са обработени с
изключително красив финиш и гарантиранo качество на покритието.
Дървесината на дъба в сухо състояние е с висока плътност средно 750 кг/м3, твърдост
по „Бринел“ – средно 3,5; ясен – 700 кг/м3, твърдост по „Бринел“ – средно 3,9. Добрите
показатели за твърдост, якост, дълготрайност, непропускливост и красива текстура ги
прави незаменим материал за производители и предпочитан от ценители.
3.5. ВРАТИ С ЛАКОВО ПОЛИУРЕТАНОВО ПОКРИТИЕ
Внимание! За почистване на вратите с лаково покритие не използвайте твърд груб плат, гъба
или абразив. Неподходящи препарати са съдържащите ацетон, хлор, киселина, амоняк и съединения. Не излагайте вратите на директна слънчева светлина и висока температура. Не нараненото лаково покритие е устойчиво на повишена и продължителна влажност.
Замърсяванията се отстраняват с воден разтвор на течен сапун, прах или препарати за почистване и обезмасляване на стъкло. Използвайте мека памучна кърпа.
Лакираните врати се почистват лесно, тъй като покритието е гладко, сравнително твърдо и цялостно, излято, т.е. без прекъсване между повърхнини, кантове, ръбове.
Лакираните врати на кухни Диалог са с полиуретанов лак с UV защита.
Цветът на покритието се променя през годините. Появата на следи от надраскване и
отслабване на гланцовия ефект в следствие на експлоатацията на кухнята е нормално.
3.6. ВРАТИ ОТ МПДЧ И ABS КАНТ
Внимание! За почистване на вратите от МПДЧ не използвайте твърд груб плат, гъба или абразив. Неподходящи препарати са съдържащите ацетон, хлор, киселина, амоняк и съединения. Не
прекалявайте с търкането по ръбовете и кантовете когато почиствате. Не излагайте на директна
слънчева светлина и висока температура.
Повишената и продължителна влажност, продължителните горещи изпарения от фурната, миячната машина и други уреди, могат да доведат до отлепване на канта, раздуване на ПДЧ-то и промяна цвета на декора. Появата на следи от надраскване, в следствие на експлоатацията на кухнята е нормално. Не подлежат на възстановяване.
Замърсяванията се отстраняват с воден разтвор на течен сапун, прах или препарати за почистване и обезмасляване на стъкло. Използвайте мека памучна кърпа. Задължително подсушавайте.
Качеството на плоскостите от дървесни частици се определя от техния състав и от
дебелината на меламиновото покритие. Покритие с грапава структура и дървесен декор, е
по-твърдо, в сравнение с гладка структура и монохромен цвят.
Кантът на вратите на кухни Диалог е ABS залепен с PU – полиуретаново лепило. Вратите
от МПДЧ са уязвими по ръба, в зоната на слепване на плочата и канта. Всяка течност,
попаднала на ръба на канта, прониква в дълбочина и раздува материала независимо от
качеството на слепване.
Цветът на покритието се променя слабо през годините.
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3.7. ДВИЖЕЩИ СЕ ЧАСТИ
Пантите, водачите на чекмеджетата, изтеглящите се и въртящи ъглови механизми, както и механизмите за горно отваряне не изискват смазване.
IV. ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Изключете предпазителя на ел. таблото, когато правите основно почистване на ел. уред.
Изключете предпазителя на ел. таблото за кухнята или главния предпазител, когато оставяте
сами без наблюдение, малки деца в жилището.
Не включвайте с мокри ръце в контакта кухненски уред :тостер, кафемашина, миксер др.
Затваряйте вентила на газовата бутилка след края на готвенето, особено ако е вътре в кухнята.
Не забравяйте че когато запалите газовия котлон, без съд върху него и работещ аспиратор е
възможно да предизвикате пожар.
Не се увисвайте на окачените шкафове, не се люлейте на отворена врата, на отворено чекмедже
или механизъм, не стъпвайте в чекмеджетата, на дъно или рафт в модулите, възможно е да се
нараните от счупването или изкъртването на някой детайл.
Инструкциите за експлоатация и поддръжка на електродомакинските уреди за вграждане,
на аспираторите, на кухненските мивки за вграждане и друга техника за кухнята, може да
намерите на сайта на съответната марка.

Диалог ЕООД не носи отговорност за възникнали повреди и нанесени материални щети по
кухненското обзавеждане, причинени от умишлени действия, небрежност или незнание,
както и от неспазване на указанията за ползване и поддръжка.
Диалог ЕООД си запазва правото да променя и актуализира настоящото Ръководство за
ползване и поддръжка на кухни Диалог.
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