KANCELÁRSKÁ SEDAČKA
NÁVOD NA POUŽITIE

Stav: 2018_11_sk

UVEDENIE DO PREVÁDZKY
Kancelárske sedačky dodávame v zloženom stave
- nie je treba ich pred použitím zmontovať alebo
akokoľvek inak upravovať.
Ilustračný nákres kancelárskej sedacej
zostavy s konferenčným stolom.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K VÝROBKOM
VŠEOBECNÉ PRAVIDL Á PRI POUŽÍVANÍ A BEZPEČNOSŤ
Naše výrobky sú určené pre max. 8-hodinové denné sedenie, pokiaľ nie je uvedené inak. Akékoľvek iné
užívanie, ako sedenie, je nežiaduce a nebezpečné (napr. sedenie na operadle alebo podrúčkach, stúpanie na
sedačku, a pod.), pretože môže dôjsť k poškodeniu daného výrobku alebo k úrazu. Sedačku používajte len na
rovnej a pevnej podlahe. Pri sedení používajte celú sedaciu časť sedadla.
Výrobky sú určené výhradne pre vnútorné použitie, pokiaľ nie je uvedené inak. Pri čalúnených sedačkách by
vplyvom vlhkého prostredia mohlo dôjsť k poškodeniu látky a výplní.
Naše výrobky nie sú náročné na údržbu, odporúčame však pravidelnú kontrolu skrutkových spojov (pokiaľ
nimi nábytok disponuje) primeraným dotiahnutím, a to min. 2 × ročne. Pri uvoľnení spoja, ktorý nemožno
bežným spôsobom dotiahnuť, kontaktujte svojho predajcu, ktorý zaistí odborný servis.
Na konštrukcii kontrolujte plastové koncovky (tzv. topánočky) - ich absencia by mohla poškodiť podložku
pod konštrukciou (linoleum, plávajúcu podlahu, koberec, a pod.).
Dbajte na to, aby jednotlivé časti sedačiek nenarážali do nábytku, mohlo by dôjsť k ich poškodeniu.
V prípade, že je sedačka poškodená alebo má poškodené časti, nesmie sa používať, mohlo by dôjsť k ujme
na zdraví či majetku.
OŠETROVANIE A ČISTENIE
Čistenie čalúnených častí vykonávajte len jemnou kefou, ktorá odstráni usadnutý prach z povrchu
poťahového materiálu. Kefovanie vykonávajte primeranou silou, aby nedošlo k porušeniu vlákna danej
textílie. Na odstránenie prašného znečistenia odporúčame vysávať poťahové látky bežným vysávačom pri
použití správneho nástavca pre čalúnené poťahy. Pri väčšom znečistení čalúnenia používajte penotvorný
proces, ktorý zabraňuje púšťaniu farieb a zrážaniu tkaniny. Pri akomkoľvek penotvornom čistení používajte
čo najmenšie množstvo samotnej vody, aby nevznikli na poťahu mokré škvrny, ktorých ohraničené plochy by
boli vidieť aj po vyschnutí, čím by sa poťah nenávratne zničil. Pri mokrom procese musí byť vždy čistená celá
plocha daného poťahu, napr. celé sedadlo alebo celé operadlo. Pred začatím penotvorného procesu je nutné
zbaviť tkaniny čo najväčšieho množstva prachu. Pri obliatí sa snažte tekutinu z čalúnenia čo najrýchlejšie
odstrániť odsatím za pomoci savého materiálu a až potom použite tzv. penotvorný proces, a to opäť po celej
ploche sedadla alebo operadla.
Kožené, koženkové, drevené a plastové povrchy ošetrujte mäkkou handričkou s chemickým prípravkom,
ktorý je vhodný pre tieto materiály. Čistenie vykonávajte rovnomerne a po celej ploche.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Na akékoľvek povrchy našich výrobkov NESMÚ byť k čisteniu použité žiadne organické rozpúšťadlá, riedidlá,
technický benzín, agresívne chemické čističe a pod., inak by došlo k nenávratnému poškodeniu.
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