Додаток № 4
ІНСТРУКЦІЯ ПО ДОГЛЯДУ І ПРАВИЛА
ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОМПЛЕКТУ МЕБЛІВ
1) Меблі повинні зберігатися і експлуатуватися в критих опалюваних приміщеннях при
температурі від +12 до + 30 ° С і відносній вологості повітря від 45% до 80%.
2) Меблі, доставлені в умовах мінусової температури, в приміщенні необхідно протерти
чистою сухою тканиною як зовні, так і всередині, для видалення конденсату, який утворився.
3) Необхідно берегти меблі від прямого впливу води і сонячних променів.
4) Внутрішні поверхні меблів необхідно утримувати сухими. Для їх чищення використовувати
миючі засоби, що не дряпають і не руйнують поверхню.
5) Фасади, виготовлені з натуральних порід дерева, періодично натирати спеціальними
засобами для меблів із захисним воском.
6) Для видалення жирних плям з фасадів використовувати спеціальні миючі засоби або слабкий
мильний розчин, після обробки необхідно протерти оброблене місце насухо.
7) Фасади вкриті глянцевим лаком допускається протирати тільки не агресивними засобами
для протирання скла.
,
8) Поверхні з нержавіючої сталі необхідно обробляти спеціальними засобами для сталі.
9) Не допускати попадання води і хімічно активних речовин на зовнішні і внутрішні поверхні
меблів. Ні в якому разі не використовувати для чищення та догляду засоби, що містять а міак,
розчинники та абразивні речовини! Для догляду користуватися серветками з м'якої тканини (фланель,
міткаль, мікрофібра тощо).
10) У повсякденному догляді за стільницею уникайте шліфуючи і миючи засоби (наприклад,
стирається порошок, сталеве волокно). Не використовуйте чистячи засоби, що містять сильнодіючі
кислоти або сильно кислі солі.
11) Гарячі каструлі, сковороди або листи можуть пошкодити робочу поверхню, тому слід завжди
застосовувати підставку під гаряче.
12) Не застосовувати робочі поверхні стільниць для обробки продуктів, щоб не пошкодити
ножем верхнє покриття.
Не використовувати металеву щітку і засоби, що містять абразив. Вони можуть пошкодити
захисний шар будь-якої поверхні.
13) Не перевантажувати висувні елементи, щоб уникнути їх поломки. Вантажопідйомніс ть
ящиків, укомплектованих механізмами фірми "ВLUM" системи висування «Таndеm» серії «ТА1»«ТА16» становить 30 кг, системи висування «Таndеm» серії «ТА17»-«ТА23» становить 50 кг.
Вантажопідйомність фурнітури інших виробників, згідно технічних умов виробника.
Уникати додавання надмірного навантаження на передню частину ящика, коли він висунутий.
14) Не допускати різких відкриттів і закриттів дверей і ящиків, що викликають сильні удари, які
можуть спричинити за собою порушення монтажних регулювань, конструкція дозволяє відкривати і
закривати їх з додаванням мінімальних зусиль.
15) Не застосовувати до конструктивних елементів виробів екстремальних навантажень:
обпирання, сильні удари і т.ін. Навантаження на предмети меблів повинно розподілятися рівномірно і
не перевищувати допустимих норм.
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