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Geachte gebruiker:
De keuken die u net heeft aangeworven werd gefabriceerd volgens de filosofie van
Santos, die staat voor comfort, gemakkelijke schoonmaak, veel opslagruimte en duurzame
materialen.
Onze keukens bieden een maximum aan comfort zonder onder te doen in schoonheid en
steeds optimale, praktische en gezellige ruimtes te creeren.
Dag na dag, terwijl u de keuken gebruikt, zal u veelvuldige oplossingen ontdekken die de
keuken u aanbiedt om dagdagelijkse taken te vergemakkelijken.
Vervolgens bieden we u enkele aanbevelingen die u zullen helpen bij het onderhoud van
uw keuken, om deze gedurende lange tijd als nieuw te behouden.

Hartelijk bedankt voor uw vertrouwen.
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Schoonmaak:
algemene indicaties

Het correcte onderhoud van het meubilair en de installaties van uw keuken vragen een
regelmatige schoonmaak. Houd alstublieft in gedachten dat met het verstrijken van tijd
bepaalde vlekken nog moeilijker te verwijderen zijn.
Gebruik nooit schuursponzen of agressieve materialen die het oppervlak van het meubilair
kunnen beschadigen: bleekmiddelen, oplosmiddelen, agguarras, zuren, alcohol, amoniak,
enz.

Bleekmiddelen, Oplosmiddelen, Amoniak, Enz.

Om gewone vlekken te verwijderen gebruikt u best een vochtige doek met een neutraal
detergent, en om het daarna af te drogen gebruikt u best een zachte doek uit katoen.
Om hardnekkige vlekken te verwijderen gebruikt u best een vochtige spons met neutrale
zeep, en dan droogt u daarna de zijkanten van de deur met een katoenen doek of een
dweil uit cellulose.
Het veelvuldige contact met waterdamp of met hoge temperaturen zal het meubilair
beschadigen. Daarom is het volgende noodzakelijk:
— Schakel steeds de dampkap aan als u kookt. Om te vermijden dat vetresten op het
meubilair blijven raden we u aan om de filter van de dampkap regelmatig schoon te
maken.
— In geval van condensatie of het morsen van vloeistoffen droogt u de deuren en het
meubilair het best af met een katoenen doek of een dweil uit cellulose.
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— Geen schoonmaakapparaten gebruiken die met waterdamp functioneren.

— Geen koffiezetapparaten of andere kleine huishoudtoestellen onder de hoge modules
gebruiken.

— De vaatwasmachine niet openen gedurende de eerste 30 minuten nadat die klaar is
met het programma.

30’
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Schoonmaak:
specifieke indicaties

Fronten uit stratifier en laminaat
De Santos fronten bedekt met stratifier en laminaat zijn zeer resistent tegen warmte en
vocht.
Hoewel de lijm waarmee de zijkanten zijn vastgemaakt een goede hechting garandeert,
moet men langdurig contact met vloeistoffen vermijden.
Voor haar schoonmaak, gelieve de algemene indicaties voorheen uitgelegd te volgen.

Fronten uit laminaat zijdemat LAH
Ondanks de duurzaamheid van de afwerking moet u het gebruik van schuursponsjes,
staalwol en andere schuurmaterialen vermijden.
Gebruik geen poetsmiddelen of schoonmaakproducten met was. Hierdoor ontstaat een
waslaag die het schoonmaken van de deuren bemoeilijkt.
Voor opgedroogde vlekken kunt u een neutrale zeep gebruiken die u in warm water oplost.
Laat de zeep intrekken totdat u het vuil kunt verwijderen. Droog de oppervlakken en
deurposten vervolgens met een katoenen doek.
Eventuele hardnekkige vlekken kunt u verwijderen met in water verdunde isopropanol
of schoonmaakalcohol. Gebruik een perfect schone doek om vlekken op het oppervlak
te voorkomen. Isopropanol of schoonmaakalcohol mag nooit in aanraking komen met de
deurposten. Volg altijd nauwgezet de veiligheidsinstructies van het product. Zorg voor
voldoende ventilatie en gebruik een veiligheidsbril en beschermende handschoenen.
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Gelakte fronten
De gelakte fronten van Santos hebben een strikte controle van hun resistentie doorstaan.
Hun correct onderhoud vergt een zorgvuldig schoonmaakproces waarin de voorheen
vermeldde algemene indicaties moeten gevolgd worden.
Bij glanzende lakken kan men voor het verwijderen van hardnekkige vlekken ethyl alcohol
met veel water gebruiken.
Mocht door een slag de lak van het front breken, kan men een druppel “Applicator voor
Retouches” gebruiken. Als men niet over de “Applicator voor Retouches” beschikt kan die
aangevraagd worden bij uw verdeler.

Fronten met fineer
De bladen gebruikt in de Santos fronten worden uit een hout van hoge kwaliteit
geproduceerd.
Elke stam is uniek en de verschillen in kleur en nerf tussen verschillende items kunnen
opvallend zijn. Bovendien draagt het natuurlijke oxidatieproces van het hout bij tot het
accentueren van zijn schakeringen en tinten wat de keuken een individueel karakter
verleent. Deze variaties binnen het hout kunnen bijgevolg geen gronden voor een klacht
vormen.
Het oppervlak van deze fronten worden met vernissen getest in geaccrediteerde
laboratoria beschermd, hoewel deze niet kunnen beschermen tegen schade door
agressieve schoonmaak of veelvuldige infiltraties van water en damp.
Om hen in een goede staat te behouden raden wij u aan de algemene indicaties voor
schoonmaak te volgen, en ook geen producten die was bevatten te gebruiken.
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Glazen fronten
Voor een correcte schoonmaak van deze elementen, volg volgende stappen:
— Verwijder het stof van het kader en het glazen oppervlak met een droge en schone
doek.
— Bevochtig een doek uit cellulose of een katoenen doet die niet pluist met water of
vensterglans.
— Maak zachtjes het oppervlak schoon met een doek, zonder te hard te wrijven.
— Droog af met een zachte doek of met keukenpapier.
Het wordt ten zeerste afgeraden om agressieve producten of oplosmiddelen te gebruiken.

Fronten met ingebouwde of geïntegreerde grepen
De concentratie van vloeistof door morsen of door vochtophoping tijdens het reinigen van
dergelijke grepen moeten onmiddellijk verwijderd worden omdat het vocht anders in het
interieur van de deur zal binnensijpelen en ze onherstelbaar zal beschadigen. De schade
veroorzaakt door onjuist gebruik van deze aard kan niet worden aanvaard als grond voor
klachten.
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Plinten, handgrepen en andere elementen uit aluminium
Om de elementen uit aluminium in uw keuken schoon te maken gebruikt u best een natte
spons met water en neutraal detergent, wrijvend in de richting van het metaal. Daarna
afspoelen en afdrogen met een zachte doek die niet pluist.
Voor hardnekkige vlekken gebruikt u een oplossing brandalcohol-water; droog nadien
zorgvuldig af met een katoenen doek of een dweil uit cellulose.
Men raadt het gerbuik af van schuursponzen of schuurcremes die het oppervlak kunnen
beschadigen.

Fronten en ijzeren handgrepen
De ijzeren elementen die Santos gebruikt worden gekenmerkt door hun hoge resistentie.
Hoewel hun oppervlak geleidelijk varieert door de aanrakingen verliezen ze toch niet de
natuurlijke glans van het materiaal, en wordt ook hun duurzaamheid niet aangetast.
Voor hun schoonmaak gebruikt u best een natte spons met water en neutraal detergent,
en u wrijtf de spons het best in de richting van het ijzer. Vervolgens spoelt u met
voldoende water en droogt u met een zachte katoenen doek.
Om het ijzer nog meer te doen glanzen kan u een specifiek product of brandbaar alcohol
afgelengd in water gebruiken.
Men raadt het gerbuik af van schuursponzen, schuurcremes en andere middelen die het
oppervlak kunnen schaden (bleekmiddel, vetverwijderaars en detergent in poeder).
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Laminaat werkbladen
Voor de schoonmaak van dit soort oppervlakken volgt u het best de algemene schoonmaak
richtlijnen, en moet men rekening houden met de hieronder vermelde aanbevelingen:
— Snijdt of prik niet direct op het oppervlak, gebruik steeds een snijplank of een
bescherming.
— Plaats de potten en pannen, die net van de warmtebronnen verwijderd werden,
niet direct op het oppervlak, gebruik steeds een onderlegger.
— Vermijdt het direct contact van water met de voegen van de werkbladen en de
randen. Droog het opgehoopte water en de vochtige gebieden meteen.
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Oppervlakken van fineer of van massief hout
Deze oppervlakken kan men makkelijk reinigen met een doek bevochtigd in water, steeds
in de richting van de nerf van het hout wrijvend. Gebruik geen schoonmaakmiddel.
— Deze oppervlakken zijn niet geschikt voor het gebruik als werkzone.
— Droog eender welke gemorste vloeistof en de natte oppervlakken meteen af.
— Plaats de potten en pannen, die net van de warmtebronnen verwijderd werden,
niet op het oppervlak, zelfs niet op een onderlegger. Voor het contact met koude/
warme dranken moet men steeds een onderlegger gebruiken.
Werkbladen van hout en fineer, gefineerde toonbanken en scheidingskasten zijn geen
geschikte oppervlakken voor contact met voedsel.
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Veiligheid
in de keuken

Gebruik de onderste laden met grote laadruimte om het vaatwerk, de potten en pannen en
de zware voorwerpen te bewaren. Reserveer de hoge modules voor lichtere elementen.
Het is heel belangrijk om de maximum last die de hoge meubelen kunnen dragen niet te
overschrijden. U kan gewond raken (zie bladzijde 15).
Indien u de deuren uit de keukenmeubels haalt om ze beter te reinigen moet u de deur
goed vasthouden alvorens ze te demonteren.
Alvorens een flexibele strip of een LED lampte vervangen moet men eerst de stroom
uitschakelen en controleren dat de lamp niet warm is.
De elektrische aansluitingen en hun onderhoud kunnen enkel uitgevoerd worden door
gekwalificeerd personeel.
Wanneer u giftige of agressieve reiniginsmiddelen gebruikt, volg dan steeds de
aanwijzingen van de fabrikant en gebruik maskers, handschoenen, of de bijkomende
bescherming die voorgeschreven wordt.
Indien u een product gebruikt waarvan het etiket aanduidt dat het ontvlambaar is, wees
dan zeker dat er geen vlammen of rook in de kamer zijn.
Magneten kunnen de werking van elektronische implantaten, zoals pacemakers of
insulinepompjes, verstoren. Personen die dergelijke implantaten gebruiken, moeten een
zekere afstand (ongeveer 10 cm) tot magneten bewaren. Er zijn slechts twee situaties
waarin uw meubels magneten bevatten:
— Wanneer druksnappers worden gebruikt voor het openen van deuren. In deze
druksnappers worden magneten gebruikt en de openers kunnen op verschillende
plekken in de deur zijn aangebracht.
— In twee centimeter hoge lambriseringen waarin magneten worden gebruikt om
deuren vast te houden. De magneten bevinden zich in dat geval op vloerniveau.

13

Uw keuken moet ook veilig zijn voor uw kinderen:
— Bewaar giftige, ontvlambare en snijdende producten buiten bereik van kinderen.
— Laat kinderen niet met deuren en laden spelen. De meubels en hun componenten
mogen enkel gebruikt worden voor de functie waarvoor ze ontworpen werden.
— Verzeker u ervan dat de kinderen zich niet in het bereik van de kookplaat of oven
bevinden wanneer u deze gebruikt.
— Controleer of de opening van de lade van de multifunctionele kar geblokkeerd is
wanneer deze niet gebruikt wordt.
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Maximale last van de legplanken

Om het doorbuigen van de legplanken te vermijden is het belangrijk dat ze niet aan een te
hoge last blootgesteld worden. Het gewicht op de legplanken mag niet zwaarder zijn dan
50 kg/m2.
Hieronder volgt een voorbeeld van de maximale last toegestaan per legplank en de
maximale last van het meubel. Deze waarden hebben betrekking op lasten die uniform
verdeeld zijn op het oppervlak en die voorzichtig geplaatst worden. Het heeft nooit
betrekking op objecten die vanaf een bepaald hoogte vallen of losraken.

1

Last 1 = 18 kg maximum

3
2

1

Last 1 + Last 2  + Last 3 = 75 kg maximum
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Onderhoudsrichtlijnen

Hoe stellen we een scharnier af
(1) Verwijder de sierdop
(2) Reguleer in verticale richting
(3) Reguleer de nabijheid of afstand van het front tot het meubel
(4) Reguleer in horizontale richting

1

2

3

4
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Hoe verwijderen we een lade
De lades kunnen makkelijk uitgetrokken worden voor de schoonmaak van de binnenkant
van het meubel.
Wanneer u de lade heeft geleegd en volledig geopend trekt u deze naar boven toe (1) en
dan trekt u die uit (2) met vaste greep.
On de lade terug te plaatsen volgt u de vorige stappen in omgekeerde richting.

2

1
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Hoe stellen we een ladefront af
In de loop van de tijd en na lang gebruik kunnen fronten en laden variaties ondergaan
t.o.v. hun originele positie.
Om haar opnieuw horizontaal (1) of verticaal (2) af te stellen volgt u de indicaties van de
beelden en volgt u de richting van de pijlen.

1

2
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Hoe de positie van een rek veranderen

20

1

2

3

4

Hoe vervangen we een LED strip
in het verlichtingsprofiel

1

2

3

43

35
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Hoe vervangen we een LED lamp
Om de LED lamp te verwijderen moet u
haar losdraaien in wijzerrichting en naar
beneden trekken. Om de vervanglamp te
plaatsen doet u het omgekeerde.
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Hoe vervangt men de batterij van de schakelaar
van het elektrisch openingssysteem

1

2

3
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Garantiebewijs
Santos Cocina y Baño, S.L.U., gevestigd te Camporrapado, Boqueixón (La Coruña), met
BTW-identificatienummer B-15383896, garandeert dat deze keuken voldoet aan de
vereisten vastgesteld door de UNE 56875 V2 standaard met betrekking tot mechanische
testen, oppervlaktecoatings en fysieke coatings, de UNE EN 16122 standaard met
betrekking tot sterkteproeven, duurzaamheid en stabiliteit. Dit staat vermeld in de UNE
14749 standaard met betrekking tot de veiligheidsvereisten.
Alle materialen en onderdelen die bij de productie van Santos keukenmeubilair gebruikt
worden voldoen aan de algemene voorwaarden die door de Spaanse Warenwet voor deze
producten zijn vastgesteld en de voorschriften die het ontwikkelen volgens Koninklijk
Besluit 841/1985, en ook aan de naleving van de Techische Sanitaire Regelgeving volgens
Koninklijk Besluit: 866/2008, 1125/82 en 397/90. Net zoals bij de elektromagnetische
compatibiliteit van de elektrische en elektronische apparaten volgens Koninklijk
Besluit 186/2016, Koninklijk Besluit 842/2002, Koninklijk Besluit 219/2013 betreffende
beperkingen van gevaarlijke stoffen, en Koninklijk Besluit 110/2015 betreffende afval uit
respectievelijk elektrische en elektronische apparaten.
Santos Cocina y Baño S.L.U., biedt vanaf de facturatiedatum een 5-JAAR productgarantie,
voor wat fabrikage-en materiaal fouten betreft als het hun werking en gebruik aantast,op
elke plaats in het gebied waarvoor de garantie geldt, behalve in het geval van elektrische
en electronische apparaten en stukken. Deze laatste hebben een garantie van 2 jaar. Wat
consumptiegoederen betreft ( spots, lampen, enz.) biedt Santos de garantie van 40 dagen
vanaf de leverdatum.   
Santos garandeert tevens de goedkeuring van de in de aanschafdocumenten vastgestelde
specificaties.
De garantie dekt de kosteloze vervanging en/of reparatie van onderdelen en meubels
die gebrekkig of niet conform de specificaties zijn, nadat er een inspectie heeft
plaatsgevonden door technisch personeel van het eigen bedrijf of door geautoriseerd
personeel.
De verplaatsingskosten en de werkuren na het tweede jaar na het afschaffen van de
keuken zullen op kosten van de eindgebruiker zijn.
De natuurlijke slijtage van accessoires, bestanddelen en onderdelen is van garantie
ontheven.
De materialen verouderen met het verlopen van de tijd en blootstelling aan het zonlicht wat
resulteert in veranderingen in schakering. In het geval van vervanging of toevoeging van meubelen
kunnen deze schakeringsvariaties geen gronden voor een klacht vormen.
Reparatiewerkzaamheden mogen alleen door uitdrukkelijk door Santos geautoriseerd
personeel worden verricht en dat binnen een redelijke termijn, zonder de klant enig
ongemak te veroorzaken.
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Voor de tussenkomst van de dienst na aankoop moet het garantiebewijs worden
voorgelegd. Reparatie of vervanging van het product leidt tot een onderbreking van de
totale garantieperiode tot de levering van een nieuw product, en begint opnieuw te
lopen volgens de garantie van het vervangen product. Bovendien heeft de garantie geen
invloed op de rechten van de consument volgens de voorschriften R.D. 1/2007 van 16
november, volgens degene de tekst van de Algemene Wetgeving ter bescherming van
de consumenten en gebruikers werd goedgekeurd, net als de overige complementaire
wetten.
De geldigheid van de Garantie op de producten van Santos hangt af van het voldoen aan
de volgende voorwaarden:
— Het product moet correct bewaard, behandeld en getransporteerd worden. Santos
erkent geen verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt door verkeerd gebruik of
verkeerde bewaring, noch voor transport door een andere firma dan Santos.
— Een juiste plaatsing van de meubels en bestanddelen, in het bijzonder met betrekking
tot elektrische en elektronische componenten. De verantwoordelijkheid voor de
schade of gebreken aangebracht door een onjuiste plaatsing is voor rekening van het
bedrijf dat voor de plaatsing bij de klant heeft gezorgd.
— Een juist gebruik, behoud en onderhoud met betrekking tot de kenmerken van de
verscheidene materialen die bij de vervaardiging zijn gebruikt. Zoals aangeduid in de
aanwijzingen voor gebruik, behoud en onderhoud.
In het geval van eender welk incident met uw keuken, gelieve zo snel mogelijk contact op
te nemen met uw verdeler. De klant moet de leverancier/handelaar op de hoogte brengen
van het gebrek aan conformiteit binnen de twee maanden van de bewustwording ervan.
Het niet voldoen aan deze periode leidt niet tot het verlies van garantie, maar de klant
is verantwoordelijk voor de schade en/of verliezen die het resultaat kunnen zijn van de
communicatievertraging.
Rampoorzaken (vuur, overstroming, enz.), wijzigingen aan het product, en oorzaken die niet
aan de fabrikant te wijten zijn, vallen buiten elke garantie.
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Deze publicatie is exclusief eigendom van Santos Cocina y Baño S.L.U. Zijn totale
of gedeeltelijke reproductie hiervan is verboden en is onder de huidige wetgeving
beschermd.
Het gebruik, fotocopiëren, reproductie of verkoop van deze publicatie kan alleen
uitdrukkelijk gemaakt worden door een geschreven autorisatie van de eigenaar.  
Santos kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele typografische,
chromatische of drukfouten.
Tijdens de geldigheid van dit document heeft Santos het recht veranderingen aan
te brengen in de kentrekken en technische specificaties van de producten, in het
ontwerp, en in de technische en esthetische aanbevelingen die in dit document vermeld
worden. Deze veranderingen, die beantwoorden aan de eisen of aanbevelingen van de
marktomstandigheden, kunnen zonder waarschuwing uitgevoerd worden. Desondanks zal
er getracht worden deze omstandigheid mee te delen aan de gebruiker van dit document,
wanneer zulks nodig of wenselijk geacht wordt.
De laatste versies van dit document annuleren steeds de voorgaande versies. Santos zal
steeds trachten onmiddellijk de nieuwste uitgaven ter beschikking van haar gebruikers te
stellen op haar website: www.santos.es.
In geval van twijfel of twist tussen de verschillende talen waarin dit document verschijnt,
zal steeds de Spaanse uitgave als referentieversie dienen.
© Santos Cocina y Baño S.L.U.
Camporrapado s/n
Boqueixón - A Coruña
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www.santos.es

