
 
 

 

 

Användning och underhåll 
 

 
Mirror Line Oy som företag 

 
Mirror Line Oy tillverkar och importerar högkvalitativa 
lösningar för skjutdörrar och förvaringssystem. Vår 
verksamhet är kundorienterad och vi tillverkar de flesta av 
våra produkter skräddarsytt enligt kundens önskemål. 

 
Vår LADON Ovi -dörrselektion består av två olika dörrbredder och fyra olika färgalternativ, utöver vilka 
vi erbjuder en skenmekanism utan dörr. 

 
Kontaktinformation: Tel. 020 7562 550  mirror@mirrorline.fi www.mirrorline.fi  

 

 

                      DÖRREN LEVERERAS SOM BYGGSATS 
 

Dörren är förpackad så att den tål normal transport. Se till att förpackningen är intakt. I förpackningen 
av dörrar föredrar vi material som kan återvinnas eller kasseras utan att miljön belastas.  
 
LADON Ovi -dörrens transport pall är INTE avsedd för långtidsförvaring av dörren. Ta ut dörren ur pallen 
och se till att dörren förvaras helt rak tills installationen. 
 

Paketet innehåller monteringsanvisningar och en lista över nödvändiga verktyg. När du tar emot dörren, 
se till att paketet innehåller alla tillbehör som anges i monteringsanvisningarna. Genom att följa 
instruktionerna kommer du att se till att inga överraskningar sker under monteringsfasen, och att dörren 
kommer till den användning som den är avsedd för. 

 

ANVÄND PRODUKTEN RÄTT 

 
-       Använd inte dörren för att klättra, stödja eller hänga. Överbelasta inte dörren. 
-       Se till regelbundet att beslag och skruvar fortfarande är åtdragna. 
-       Se till att urspårningsskydden fortfarande är fastsatta och på plats. 
-       Se till att ditt golvmaterial tål spänningen som orsakas av stabiliseraren. 
-       Se till att ditt väggmaterial tål vikten av dörren och den övre skenan. 
-       Utsätt inte dörren för fukt. Det kan orsaka att träets form förändras. 
- Placera inte dörren i starkt solljus eller mot en värmeapparat. Det kan orsaka ändringar i 

dörrens form. 
- Lämna inte dörren ute. Dörrarna är endast avsedda för inomhusbruk.  Om produkten används på                                                          

allmänna platser följs reducerade garantivillkor.  
-       Följ monteringsanvisningarna som levereras med dörren och dess underhållsinstruktioner.  
-       Var särskilt uppmärksam på rätt användning av mekanismen. 
-       Se till att dörren är helt rak och kan inte böjas i någon riktning under förvaring före installation. 
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Skenmekanismen av dörrarna har en 5 års begränsad garanti. Garantin gäller hjulens funktionalitet, lager och 
strukturella hållbarhet av metallstrukturer. Garantin täcker inte slitage av ytor på grund av installation eller försumlig 
hantering. Om glidmekanismen, hjul eller andra delar ändras, upphör garantin att gälla. 

 
Hantering av den obehandlade / råa dörren tar bort produktansvaret från tillverkaren vid dörrbladet. Produkten är 
då inte längre lämplig för retur, och det är inte längre möjligt att använda vanliga returvillkor. 

 
 

DÖRRENS EGENSKAPER: 

 
Dörrbredden kan variera några millimeter från angett mått. Dimensionerna är mellan 910-914mm och 1060-1067mm. Dörren kan 
också böja +/- 10 mm, men detta påverkar inte dörrens funktionalitet eller användbarhet. 

 

Dörrmaterialet beror på vilken produkt du väljer.  LADON Ovi -dörren finns med rå yta i Nya Zeelands tall (Obehandlad) och i belagd 
MDF skiva (Vit, Rödjerök, Sandsten). 
 
OBEHANDLADE DÖRRAR 
Släta träytor kan vara snedställda, krökta eller böjda. Trädörren ska inte utsättas för starka förändringar i värme eller fuktighet.  
När du har öppnat dörren från sin plast, låt den vara i rummet du ska installera den i för minst 24 timmar och upp till 48 timmar 

innan du hanterar och installerar den. Se till att dörren är helt rak och kan inte böja i någon riktning under förvaring före 
installation. 
 

Observera att varje produkt är unik, och man kan inte påverka utseende av ytmönstret.  Det kan finnas skillnader i dörrens ytmönster 
från modellbilderna som presenteras i webbutiken. 
 

DÖRRENS UNDERHÅLL: 
Sköt dörren på ett sätt som är specifikt för dörrens material och ytbehandling.  Ta bort smuts och torr spilld vätska så snart som 
möjligt. Följ tvättmedlens bruksanvisningar. I oklara situationer försök alltid tvätta först på ett ställe som inte är synligt. Det är bäst 
att alltid börja med det milda tvättmedlet. 

 
Obehandlat trä nersmutsas lätt, så det är vanligtvis bra att behandla ytor med färg, lack, olja eller vax. Ytan behandlas alltid enligt 
dess behandling. Det lönar sig att slipa ytan lätt innan hantering. 

 

Obehandlad träyta Obehandlad träyta kan tvättas enkelt även med skurmedel eller en grov skursvamp. Ytan är bra att först tvätta 

med cirkulära rörelser och slutligen längs riktningen mot träets ådring, för att träet slits jämnare. Ytan sköljs med kallt vatten; i detta 

fall drar träporerna sig ihop och träet håller sig vitare. Det är också bra att använda kallt vatten i rengöring. Varmt vatten sväller träet 

och gör att smuts kan tränga in i de öppna porerna. Efter noggrann tvättning kan ytan skyddas genom oljning, men endast en sliten 

yta bör oljas. 
 

Målad träyta Färgen bildar en skyddande film. Färgens yta är antingen skinande, halvskinande eller matt. Levande trä splittrar lätt 

den hårda färg ytan. 
 

Skötsel och skydd: Torka med en fuktig trasa med neutralt tvättmedel. Efter våttorkning är ytan bra att torka. Den skinande ytan 

skyddas endast då och då med vax. 
 

Lackerad träyta Lack är ett transparent filmbildande ytbehandlingsmedel och det finns i varierande grader av glans. På den lackade 

ytan visas mindre slitage som på en målfärgade yta. Träytan kan betsas före lackering. Med betsning blir träets ådrar synligare, och 

ytan får en mer lämplig nyans. 
 

Skötsel och skydd: Torka med en fuktig trasa fuktat med neutralt tvättmedel (t.ex. diskmedel). Efter våttorkning är ytan bra att torka. 

Håll kemikaliernas verkningstid så låg som möjligt. Matt och halvmatt ytor är de mest känsliga. Skurning bör undvikas eftersom ytorna 

börjar att glänsa lätt. 
 

Oljad träyta Obehandlat trä kan oljas.  Oljan jämnar ut och fördjupar träets färg och ökar dess fuktmotstånd. Om behandlingen är 

gjord med till exempel fernissa eller linolja måste de oljiga tygbitarna brännas eller nedsänkas i vatten, eftersom det oljeinnehållande 

tyget kan antända sig själv. 
 

Skötsel och skydd: Torr och fuktig torkning med en trasa. Träytan oljas några gånger i året med till exempel möbelolja. Oljan gnids i 

en ren och torr träyta med kraftiga roterande rörelser. Den extra oljan gnids bort med en torr trasa  efter att ytan har torkat. Ytan kan 

också tvättas försiktigt. 
 
 
 
 
 
 
 



  KONSUMENTSKYDD, PRODUKTSÄKERHET OCH PRODUKTANSVAR 

Konsumenten har rätt att överklaga den felaktiga produkten enligt konsumentskyddslagen. Säljaren ansvarar för fel i produkten. 
Köparen har rätt att få en felfri produkt, en prisminskning eller kräva att köpet hävs. Om säljaren erbjuder att rätta felet, måste 
köparen godkänna det. Reparation måste ske utan dröjsmål och den kan inte sänka produktens värde.  Konsumentjuridisk rådgivare 
guidar och hjälper konsumenten.  

 

Enligt lagen om produktansvar kan konsumenten kräva ersättning för skador som orsakas av konsumentvaran. Lagen gäller inte skada 
som orsakas själva produkten, utan skadan som orsakas av produkten till mänsklig eller privat egendom. Ansvarig för 
skadekompensation är: 1. tillverkaren, 2. Företaget som produkten är tillverkad för, eller 3. importören. Säljaren är endast ansvarig 
om hen inte anger ovan nämnda enheter inom en månad. 
 

Ersättningsansvar uppstår om produkten inte är så trygg som användaren kan ha tänkt. I så fall måste instruktionerna i 
bruksanvisningen och övriga instruktioner följas.  Ersättningens ansökare är den som har lidit skada, inte produktens ägare eller 
köpare. Ersättning måste vara ansökt inom tre år efter skadan och senast tio år efter att produkten satts i leverans. Om ingen 
överenskommelse träffas med den ansvariga parten, kan konsumenten skicka en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden. 
 

Produktansvar tas bort när produkten missbrukas. Mirror Line Oy kompenserar inte indirekta kostnader. 
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