INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
I KONSERWACJI MEBLI
1. Meble wykonane z płyt meblowych typu:płyty wiórowe laminowane, MDF, HDF oraz ze

sklejki lakierowanej powinny być użytkowane zgodnie z ich funkcją i przeznaczeniem.

2. Meble powinny być użytkowane w pomieszczeniach zamkniętych i suchych. Nie po-
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winny być narażone na działanie warunków atmosferycznych. W pomieszczeniach
powinna utrzymywać się temperatura w granicach 10-35°C (oraz względna wilgotność
powietrza w granicach 40-65%.
Nie należy ustawiać mebli na nierównym podłożu lub powierzchni o ostrych krawędziach.
Ewentualne luzy na połączeniach, powstałe podczas użytkowania, należy niezwłocznie
usunąć poprzez dokręcenie odpowiednich śrub lub łączników.
Nie wolno ustawiać na powierzchni mebli gorących, wilgotnych lub zmrożonych
przedmiotów i naczyń.
Meble należy utrzymywać w bezpiecznej odległości (nie mniejszej niż 1 m), od źródeł
ciepła takich jak np. grzejniki, piece, kominki.
Do usuwania zanieczyszczeń nie należy stosować twardych lub ostrych przedmiotów
lub tkanin.
Meble należy czyścić z kurzu i konserwować środkami wyłącznie do tego przeznaczonymi, miękką tkaniną wzdłuż tzw. słojów.
W celu dezynfekcji wyrobu stosować środki posiadające odpowiednie atesty do ich
stosowania, np. Major S.C.
Należy unikać zalania powierzchni środkami chemicznymi, olejami, kwasami lub
alkoholem. Może to spowodować trwałe uszkodzenie lub odbarwienie powierzchni .
W przypadku konieczności przemieszczenia lub przesunięcia mebli należy dokonać
tego poprzez podniesienie i przestawienie mebla na nowe miejsce. Należy unikać
suwania mebla po podłodze, gdyż grozi to uszkodzeniem min. stopek i regulatorów.
Należy unikać podnoszenia mebla za górne wieńce lub blaty, gdyż grozi to oderwaniem od korpusu mebla.
Przed rozpoczęciem przesuwania mebla należy opróżnić go z wszelkich rzeczy.

BEZPIECZEŃSTWO
W celach zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania mebli zalecamy zastosowanie kotwicy mocującej mebel do ściany i zapobiegającej przeważeniu mebli oraz jego upadkowi.
Należy używać mebli zgodnie z instrukcją obsługi oraz ich przeznaczeniem.
Prosimy zachować instrukcję. W przypadku uszkodzenia mebla, ze względów bezpieczeństwa, należy niezwłocznie zabezpieczyć go przed dostępem dzieci.
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