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User manual

THE KITCHEN
Kitchens are a particularly aggressive environment, mainly due to food preparation and the consequential presence 
of smoke and steam. Every kitchen is the area that tends to get most dirty in any house; therefore, its tidiness and 
hygiene require special attention and care. Some of the appliances present in the kitchen (such as draining racks, sinks 
etc.) can become a breeding-ground for germs, dirt and oil stain, which could then become hard to remove. As a good 
practice, you should put attention to several little daily operations that can preserve your furniture in good condition 
over a long time, if followed correctly. This manual includes a few tips and simple rules to follow in order to maintain 
your kitchen as beautiful as it was on the day you bought it.

PURCHASE
The moment you purchase your new kitchen is arguably the most important step, as you need to make accurate 
choices, visualizing a furniture set designed around your needs and habits. It is fully legitimate to carry out an 
appropriate aesthetic evaluation to suit your taste; however, you should not forget the necessary functional and 
qualitative evaluations, to make sure that your furniture will remain in good shape as long as possible. First, you should 
choose a kitchen whose characteristic are designed to provide the utmost hygienic conditions and ease of cleaning. 
Choosing the right overlays is essential, especially if you have children in the house. Try to avoid materials that can be 
scratched easily, as each scratch could become a cradle for dirt, getting darker over time. As a result, besides being 
unhygienic, scrapes could end up being anti-aesthetic as well. Furthermore, you should try to evaluate the amount 
of time that you could possibly dedicate to cleaning. For example, most people would prefer materials that will not 
emphasize fingerprints, or smooth surfaces that will not collect dirt. 

CLEANING AND PRESERVATION
Scic’s guide to “Cleaning and Preservation” provides recommendations regarding all the materials that form a 
Scic kitchen. Inside the guide, you will find instructions on how to clean each one of your kitchen’s surfaces. The 
“Cleaning and Preservation” guide will be handed over to the consumer along with the kitchen.

Manual do Utilizador

A COZINHA 

O ambiente da Cozinha é particularmente agressivo, principalmente devido à preparação de alimentos e consequente presença
de fumo e vapor de água. De todas as áreas da sua casa, a Cozinha é tendencialmente a mais atreita a sujidade. Por isso, a sua limpeza e higiene requerem atenção e cuidado especiais. Alguns dos acessórios presentes na sua cozinha (tais como escorredor de pratos, lava-loiças, etc.) podem ser um receptáculo para sujidade, gordura e bactérias de remoção difícil. Aconselhamos que tenha atenção a alguns pequenos gestos diários que, quando respeitados, ajudam a preservar o bom estado do nosso mobiliário por muito tempo. Neste Manual do Utilizador identificamos algumas dicas e regras simples para que consiga manter a sua cozinha tão bela como no dia em que a comprou.  

O momento de compra da sua nova cozinha é um momento muito importante, que representa um conjunto de escolhas cuidadosas, concretizadas num conjunto de mobiliário projectado e pensado de acordo com os seus hábitos e necessidades. É natural que exista uma avaliação estética, mas não podemos esquecer a avaliação funcional e qualitativa necessárias, que permitem que mantenha o seu mobiliário em boas condições pelo maior tempo possível. Escolha uma cozinha com características que garantam a máxima higiene e uma limpeza fácil. A escolha dos materiais de revestimento é fundamental, principalmente se tem filhos em casa. Tente evitar materiais que possam ser facilmente riscados, uma vez que cada risco pode potencialmente acumular sujidade e escurecer com o tempo, um resultado pouco higiénico e inestético. Também é necessário avaliar qual a sua disponibilidade para se dedicar à sua limpeza. Por exemplo, caso tenha pouco tempo disponível para estas tarefas, recomendamos que utilize materiais anti-dedadas e superfícies mais lisas e menos texturizadas, que retêm menos sujidade.


LIMPEZA E MANUTENÇÃO

O guia de Limpeza e Manutenção da SCIC fornece recomendações relativas a todos os materiais que compõem uma Cozinha SCIC. Neste guia, encontrará instruções de como limpar e tratar cada uma das superfícies da sua Cozinha. Este guia de Limpeza e Manutenção ser-lhe-á entregue simultaneamente com a sua Cozinha. 

O MOMENTO DA SUA COMPRA 



PROTECTIVE FILM
We recommend removing the protective film applied on the shutter doors, either upon receiving your kitchen or within 
two weeks at the latest. Please note that removing the film after several months could damage the shutters’ finishing.

COOKING STEAM
We highly recommend turning on the extractor fan during every cooking operation, as the rising steam could ruin your 
shutters over time. 

WHITE GOODS VAPOR 
If possible, we recommend opening the oven and the dishwasher once they have cooled down, to prevent the nearby 
parts from being exposed to the resulting hot vapor cloud. 

WATER
We recommend checking for possible water leaks, drippings and infiltrations periodically. If present, please call a 
specialized technician promptly. Do not let water become stagnant behind the kitchen sink, as it could infiltrate 
below the upstand, while potential splashes dripping along the wall could infiltrate the rear part of the upstand. 
Finally, especially if the sink is at the end of the composition, watch out for water flowing along the side border.  

HEAT 
Do not put pans, coffeepots or any hot item coming from the burner over your worktops. Moreover, pay attention 
to huge pots that could reverberate heat towards the surrounding surfaces, especially if they are too large and 
stick out of the cooking surface. 

LIGHT  
Over the long period, you should take into account a natural variation of shades and colors, due to the natural 
variability of any construction material when exposed to direct sunlight. 

STAIN 
All materials can be stained due to a certain degree of micro-porousness that allows liquids to enter their 
structure. Such porousness varies from one material to the other, as well as from one finish to the other. In any 
case, we advise you not to leave dirt stagnating on the surfaces, as marks or rings would be more likely to occur. 
It is important to remove stains from the kitchen counter in a timely manner. Moreover, it is useful to know that 

Good practices for your kitchen’s maintenance

Boas Práticas para a Manutenção da sua Cozinha

Recomendamos que ligue o exaustor durante todas as operações de cocção, uma vez que o vapor de água com o tempo pode danificar as unidades superiores. 

PELÍCULA DE PROTECÇÃO

Recomendamos que a película de protecção aplicada nos revestimentos das portas de cozinha sejam removidas com a montagem ou nas duas semanas seguintes. Note que a remoção da película ao fim de alguns meses poderá danificar o seu revestimento.


VAPOR DE ÁGUA DE COCÇÃO

VAPOR DE ÁGUA DE ELECTRODOMÉSTICOS

Recomendamos que periodicamente faça uma breve inspecção visual, procurando por eventuais fugas, gotejamento ou infiltrações. Caso confirme a sua existência, por favor contacte um Técnico Especializado com urgência. Não permita que a água se acumule atrás da bacia de lava-loiça, que pode causar infiltrações na bancada, enquanto que o gotejamento nas costas das suas unidades de base poderão causar infiltrações na sua estrutura. Finalmente, no caso de a bacia de lava-loiça se encontrar no final de uma composição, tenha atenção à água que possa eventualmente escorrer pela ilharga lateral. 

Sempre que possível, recomendamos que abra a porta do forno e da máquina de lavar loiça após o seu arrefecimento, para prevenir que a nuvem de vapor quente entre em contacto com os elementos contíguos.

Não coloque sobre os tampos quaisquer tachos, panelas, cafeteiras ou outros recipientes, que tenham estado em contacto directo com uma fonte de calor. Os seus elementos podem sofrer danos irreparáveis resultantes do choque térmico. Preste atenção a recipientes de dimensões mais generosas que podem projectar calor para superfícies contíguas, especialmente quando se projectem para fora da superfície de cocção.


LUZ NATURAL

Quando exposto à luz solar directa, no decurso do tempo, poderá ocorrer uma alteração de cor e/ou tonalidade do seu mobiliário devido à natural variação dos materiais utilizados no seu fabrico.

MANCHAS

Todos os materiais podem ficar manchados devido a um certo grau de porosidade neles presente que permite a penetração de líquidos na sua estrutura. Essa porosidade varia, não só entre materiais, mas também entre acabamentos. Em qualquer caso, aconselhamos a que evite que sujidade permaneça nas superfícies por muito tempo, de forma a evitar a produção de manchas ou marcas. É importante que remova as manchas do tampo com a brevidade possível.  Note  que  produtos  ácidos,  tais  como   

ÁGUA

CALOR



acidic products such as lemon, vinegar or even wine can corrode stone and materials such as marble. 

SCRATCH RESISTANCE
Please bear in mind that although some surfaces are considered scratch proof, there can actually be no surface 
that is absolutely immune to scratches. In fact, every material can be scratched by harder or equally hard materials. 

BRUISE RESISTANCE
Pay attention to any tool falling onto the counters. Heavy, sharp or pointed items falling from kitchen cabinets 
onto the kitchen surfaces are among the most frequent causes of dents and scratches.

WOODEN SURFACES
Wooden or veneer shutters are treated with the best possible varnishes. Nevertheless, these products are not 
able to ward off damages due to infiltrations and drippings: bear in mind that excessive humidity or dryness can 
damage your furniture. 

ELECTRICAL APPLIANCES
All of the electrical appliances installed in our kitchens are the result of an accurate selection among the most 
important brands on the market, including: AEG, Ariston, Bosch, Foster, Franke, Indesit, Rex, Scholtès, Siemens, 
Smeg, Whirlpool, Miele, Gaggenau and so on. Besides providing a warranty on their products, (EC certified), these 
brands offer a widespread assistance network. As for usage and maintenance, we recommend following the 
specific instructions provided by the producer. 

Buone abitudini per la manutenzione della tua cucina

Boas Práticas para a Manutenção da sua Cozinha

limão, vinagre ou vinho, podem corroer a pedra natural e outros materiais, como o mármore.


RESISTÊNCIA AOS RISCOS

Note que, apesar de algumas superfícies serem consideradas à prova de riscos, não existe actualmente qualquer superfície totalmente imune a riscos. De facto, todos os materiais podem ser riscados por outros materiais com dureza igual ou superior à sua.

Recomendamos uma atenção especial à eventual queda de quaisquer ferramentas ou instrumentos nos seus tampos. Objectos pesados, afiados ou pontiagudos, podem cair das unidades superiores sobre superfícies da sua cozinha, e constituem causa da maior parte das fragmentações e riscos observados.

RESISTÊNCIA AO CHOQUE

SUPERFÍCIES DE MADEIRA

.  

Superfícies de madeira ou folha de madeira são tratadas com os vernizes da maior qualidade. Contudo, estes produtos não são imunes a danos causados por infiltração ou gotejamento. Tenha em mente que, tanto o excesso como a total ausência de humidade, podem danificar a sua mobília.     

ELETRODOMÉSTICOS

Todos os eletrodomésticos instalados nas nossas cozinhas resultam de uma selecção meticulosa de entre as mais prestigiadas marcas no mercado, incluindo: AEG, ARISTON, BOSCH, ELECTROLUX, FOSTER, FRANKE, GAGGENAU, INDESIT, LG, LIEBHERR, MÍELE, REX, SAMSUNG, SCHOLTÈS, SIEMENS, SMEG, SUB-ZERO, WHIRLPOOL, WOLF, para nomear alguns.  Além de fornecerem uma garantia sobre os seus produtos (Certificado CE), estas marcas oferecem uma rede alargada de Assistência Técnica. Para utilização e manutenção dos equipamentos, recomendamos que consulte os Manuais de Instrução fornecidos pelo Fabricante. 



   WARNING

Please refer scrupulously to what prescribed by the producer in the respective owner manual of each electrical 
appliance. If you need any maintenance or repair service, please contact directly the producer authorised assistance 
centre, whose contacts numbers are included within the manuals and the warranty certificates. 
In case of replacement or integration of the current appliances, we highly recommend purchasing elements that can 
be installed and built-in directly by our company: a wrong installation, as well as choosing an unsuitable appliance 
model not tested by Scic, could compromise its correct operation and damage the furniture. 
Furthermore, positioning electrical appliances inside your house should not be a casual operation. Instead, it should be 
rationally studied in order to obtain the best possible operating conditions and ease of use.

  GENERAL RECOMMENDATIONS

Please bear in mind the following list of good practices:
- Check your electrical system periodically, especially the efficiency of grounding. 
- Switch off and possibly unplug the power cord before carrying out any maintenance operation on your electrical 
appliances. 
- Do not switch on or touch electrical appliances while bare-footed or on a wet floor. 
It is highly recommended not to use adapters and multiple sockets.  
In order to avoid possible overheating and short circuits, the appliance’s plug should be the only one connected to the 
socket.  It is a good practice to install a general residual-current circuit breaker for your kitchen’s electrical system, 
connected in turn to a single safety switch for each electrical appliance.   

AVISO

Reveja com atenção todas as recomendações fornecidas pelo Fabricante nos manuais de instruções dos electrodomésticos. Em caso de necessidade de Manutenção ou Serviço de Reparação, por favor contacte directamente o Centro de Assistência Autorizado respectivo, cujos dados para contacto constam nos Manuais e Certificados de Garantia respectivos.
Em caso de substituição ou integração de novos electrodomésticos, recomendamos que adquira equipamentos que possam ser instalados e integrados pelas nossas Equipas. Uma instalação incorrecta, bem como a escolha de equipamento não adequado a esse fim e que não tenha sido testado pela SCIC, pode comprometer o seu correcto funcionamento e danificar o seu mobiliário.
Além disso, o posicionamento de equipamentos eléctricos em sua casa não deve ser uma operação pensada de ânimo leve. Deve antes resultar de um estudo racional, com vista à obtenção do melhor funcionamento e utilização possíveis. 

RECOMENDAÇÕES GERAIS

Tenha em atenção as Recomendações de Boas Práticas seguintes:

- Verifique o seu sistema eléctrico periodicamente, especialmente a eficácia das ligações de terra.
- Desligue o equipamento e a sua ficha da tomada antes de iniciar qualquer operação de manutenção nos seus   
  electrodomésticos.
- Não ligue nem toque em quaisquer equipamentos com os pés descalços ou com o pavimento molhado.
  Recomendamos vivamente que não utilize fichas triplas ou adaptadores de tomada múltiplos.
  Por forma a evitar qualquer possível sobreaquecimento ou curto-circuito, as fichas dos electrodomésticos deverão estar ligadas 
  a uma única tomada. Uma boa prática é a instalação de um disjuntor diferencial geral para o sistema eléctrico da sua cozinha, e   
  um disjuntor magnetotérmico ligado a cada equipamento individualmente.


