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VEJLEDNING

REPARATIONSSÆT TIL LAMINAT-, PARKET- OG TRÆGULVE
Læs manual og sikkerhedsanvisninger grundigt, før reparationssættet tages i brug. Reparationssættet er 
udelukkende beregnet til privat brug indendørs til reparation af laminat-, parket- samt trægulve. Sørg altid for, 
at arbejdsste det er godt ventileret. Opbevar manualen.

ADVARSLER!  
Må ikke bruges af børn eller personer med ned satte fysiske, sensoriske eller mentale evner. Fare for 
forbrænding. Smelteren bliver hurtigt meget varm under brug. Ved manglende forsigtighed kan dette medføre 
forbrænding af huden samt ødelæggelse af materialer.

• Rør aldrig ved smelterens spids, når den er i brug eller ikke afkølet.
• Pas på dryppende varm voks.
• Sluk altid smelteren straks efter endt brug. Må aldrig være tændt under transport.
• Rengør aldrig smelteren før den er helt afkølet.
• Ukorrekt håndtering af smelteren kan ødelæg ge produktet.
• Kontroller altid produktet for synlige skader før brug.
• Foretag aldrig ændringer på produktet og åbn aldrig for kabinettet.
• Kasser produktet hvis der er tegn på skader, eller det har været tabt.

Klargøring  
Rengør området så det er fri for fedt, snavs og eventuelle splinter, samt sørg for at overfladen er plan med 
gulvet. Brug om nødvendigt spartlen til at rengøre og udjævne området med. Området skal være helt tørt, før 
reparationen kan begynde.

Vælg voksfarve  
Vælg den/de voksfarver der passer til gulvets farve. Voksen kan blandes for at ramme farven tættest på gulvets 
farve.
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Reparation
1. Fjern beskyttelseshætten fra spidsen af voks smelteren, sæt tænd/sluk 

kontakten på ON og tryk på knappen oven på tænd/sluk kontakten. Udstyret 
varmer så længe knappen er trykket ned, og LED lyset lyser rødt. Efter få 
sekunder bliver smelterens spids meget varm og klar til brug.

2. For at få det pæneste resultat kan området først gives en lysere voks end 
gulvet og dernæst gives en mørkere voks afstemt efter gulvets farve. 

3. Hold smelteren vandret over området, smelt små portioner voks på den forreste del af smelterens spids, 
og bland evt. voksfarverne for at få korrekt farve. Dryp materialet i små por tioner ned i området, indtil det 
er lidt overfyldt. 

4. Sluk for smelteren ved at sætte tænd/sluk knappen på OFF, og placer smelteren et sikkert sted til 
afkøling. 

5. Lad reparationen afkøle i 5-10 sekunder. Fjern overskydende voks ved at bevæge høvlen hen over 
reparationen med et let tryk. Fjern de sidste voksrester med slibesvampen og tilpas samtidig overfladens 
udseende. Hvis årer fra træ skal efterlignes, kan man lave en rille i vok sen med en skarp genstand og 
dernæst fylde rillen op med en mørkere nuance af voks

Rengøring og opbevaring  
Når smelteren er afkølet, rengøres spidsen med høvlen/rengøringskluden. Brug aldrig vand til rengøring. 
Sæt beskyttelseshætten på. Opbevar reparationssættet uden for børns rækkevidde. Må ikke opbevares ikke i 
direkte sollys, i nærheden af varmekilder eller i fugtige/våde omgivelser.


