INSTRUKCJA EKSPLOATACJI MEBLI
Szanowny kliencie!
Zwracamy się z prośbą o zapoznanie i zastosowanie się do poniższych uwag
instrukcji , co pozwoli na długoletnie i bezawaryjne użytkowanie naszych wyrobów.

i

UŻYTKOWANIE:
1.
Meble powinny być użytkowane z ich przeznaczeniem oraz instrukcją
użytkowania.
2.
Meble należy użytkować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych
i
zabezpieczonych przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, przy
wilgotności względnej powietrza 40-70%,
w temperaturze 15-35 stopni C.
Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż 1 metr od czynnych źródeł
ciepła (grzejniki, piece). Meble powinny być chronione przed bezpośrednim
działaniem światła słonecznego.
3.
Wymagane jest równe ustawienie i wypoziomowanie podłoża mebli,
aw
razie konieczności regulacja drzwi poprzez dokręcenie lub wykręcenie śrub zawiasów.
Regulacje wynikają z procesu użytkowania i nie mają wpływu na gwarancję.
4.
W celu zapewnienia właściwego działania systemów amortyzacji
i
samodociągu szuflad oraz amortyzacji domyku frontów, należy zamykać szuflady i
fronty z odpowiednią siłą. Zamykanie szuflad i frontów ze zbyt dużą siłą powoduje
ograniczone działanie mechanizmów, a w przypadku powtarzających się takich
zdarzeń może spowodować ich zniszczenie. Szuflady powinny być równomiernie
obciążone. Nie należy opierać się
o szuflady, fronty meblowe itp.
5.
Powierzchnię mebli, a przede wszystkim fronty, które z reguły są wykonane z
bardziej szlachetnego materiału i mniej trwałego niż pozostałe
części mebli szczególnie należy chronić przed obiciem i porysowaniem. Do
czyszczenia frontów nie należy używać wody, detergentów, rozpuszczalników,
twardych gąbek i past zawierających środki ścierne.
6.
Powierzchnie blatów i szafek należy chronić przed bezpośrednim działaniem
gorących naczyń (należy zawsze kłaść na deskę lub podkładkę), zamoczeń, a
szczególnie przed działaniem alkoholu, octu, naturalnych soków owocowych.
7.
Należy chronić meble przed działaniem wody. Szczególnie w przypadku wylania
wody w okolicach połączeń blatów, należy niezwłocznie po zaistnieniu tego faktu
usunąć wodę suchą szmatką. Należy dbać aby woda nie dostała się z tyłu blatu (od
strony ściany) co może spowodować wybrzuszenie blatu oraz aby nie zalała frontów,
które w wyniku tego mogą ulec zniszczeniu. Ponadto niedopuszczalne jest

pozostawianie na powierzchni mebli rozlanej i skroplonej wody, alkoholu, octu,
kwasów, zasad i innych środków chemicznych. Zabrudzenia powinny być usuwane na
bieżąco.
8.
Podczas gotowania w kuchni powinien być włączony pochłaniacz.
9.
Kroić należy na specjalnie przygotowanych do tego deskach oddzielających
powierzchnię blatu od bezpośredniego kontaktu z nożem, mogącym uszkodzić jego
strukturę.
10. Aby po zamknięciu lodówki do zabudowy ponownie ją otworzyć należy
odczekać minimum 1 minutę. Nie stosowanie tej reguły może spowodować
wykrzywienie się frontów lub złamanie zaczepów łączących front z drzwiami lodówki.
11. Elementy mebli nie powinny być narażone na tarcie spowodowane ocieraniem
się poszczególnych elementów o siebie lub inne przedmioty.
12. Sprzęt AGD należy użytkować zgodnie z instrukcją obsługi dostarczoną przez
producenta.
13. Zmywarkę należy otwierać nie wcześniej niż po 20 minutach od zakończenia
cyklu mycia, aby uniknąć uderzenia parowego na blat oraz fronty, pomimo
zabezpieczenia zgodnego z instrukcją użytkowania.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
1.
Do pielęgnacji frontów lakierowanych zaleca się używania bawełnianiej szmatki.
2.
Powierzchnie mebli można oczyścić wilgotną szmatką, a następnie niezwłocznie
wysuszyć przez wytarcie miękką suchą tkaniną.
3.
Do czyszczenia i odświeżania mebli można stosować ogólnie dostępne w handlu
środki przeznaczone do czyszczenia mebli, jednak po uprzednim sprawdzeniu
działania środka w niewidocznym miejscu mebla.
4.
Używanie silnych, żrących środków czyszczących jest
NIEDOZWOLONE !!!

