BALDŲ PRIEŽIŪROS IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA







Prieš naudodami baldą, būtinai įdėmiai perskaitykite šią priežiūros ir naudojimo instrukciją.
Baldą surinkinėkite dviese.
Vadovaukitės surinkimo instrukcija, esančia baldo pakuotėje.
Pakuotės atidarymui nenaudokite aštrių įrankių, kad nepažeistumėte baldo.
Neardykite baldo.
Nenaudokite baldo, jeigu jis yra sulūžęs.

Prieš pradėdami montavimo darbus būtinai susipažinkite su pridėta instrukcija.
 Reikia atkreipti dėmesį į kojyčių tinkamą prisukimą, tai padės išvengti grindų paviršiaus apgadinimo (1 pav.).
 Naujas baldas gali skleisti specifinį kvapą, būtinai jam leiskite išsivėdinti.
Perstatydami baldus į kitą vietą, jų nestumdykite, bet perneškite (1 pav.). Minkštų baldų negalima nešti laikant už audinio ar
pagalvių. Perstatydami baldus į kitą vietą, visuomet pirma juos išrinkite, kad nepažeistumėte konstrukcijos ir rėmų. Baldus ant
grindų nuleiskite taip, kad visos jo kojos žemę paliestų vienu metu. Baldai turi būti pastatyti lygiame paviršiuje. Baldą statykite
5 - 10 cm nuo sienos, kad neatsirastų nusitrynimų ar įspaudimų. Užnešant korpusinius baldus, nesurinktas baldas, (jo plokštės,
esančios dėžėje) nešamos paėmus abejomis rankoms (rekomenduojama nešti dviese), surinktas ir supakuotas baldas nešamas
paėmus už apačios abejomis rankomis (rekomenduojama nešti dviese).
GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA naudoti bet kokias juostas (transportavimo, ar kitas juostas), nes naudojant jas užnešimo metu
gali būti pažeistas baldas (gali likti įspaudimai ar sulūžti nešamo baldo elementai).

BALDŲ, SUSIDEDANČIŲ IŠ KELIŲ DALIŲ, MONTAVIMAS
 Dažniausiai montavimas vyksta naudojant sujungimui skirtus elementus - kablius. Priklausomai nuo baldo modelio
sujungimo būdai gali skirtis (2 pav.). Kai kuriuos baldus užtenka tik sukabinti, kitiems surinkti reikalingi
įrankiai.
 Atkreipkite dėmesį, kad visi sujungimai, kabliai būtų teisingai sujungti, kitaip gali atsirasti skirtingų dalių aukščio
skirtumai ir girgždėjimai. Kai kurios sujungimui skirtų elementų rūšys yra apdengtos veltiniu. Veltinio šalinti
nereikia.
 Žemiau pateikta keletas sukabinimo/surinkimo pavyzdžių (2 pav.).
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Naujo baldo išvaizda po transportavimo arba sandėliavimo gali būti šiek tiek pakitusi ir tai gali turėti įtakos bendrai jo išvaizdai.
Baldo naudojimo metu gali atsirasti dekoratyvinių pagalvių poslinkis nuo pradinės padėties, kadangi kai kurių baldų modelių
dekoratyvinės pagalvės netvirtinamos prie baldo nugarėlės. Norėdami išlaikyti pradinę baldo išvaizdą dekoratyvinės pagalvės
turi būti reguliariai taisomos.
Žemiau pateikiame keletą patarimų, kurie padės greičiau grąžinti pradinę baldo formą.

3 pav.
 Abiejų rankų pagalba išlyginkite visą baldo paviršių pradedant nuo vidurio ir išorinių kraštų link (3pav.).
 Pagalves pamodeliuokite/papurenkite rankomis.
 Audinio ištempimas padės atsistatyti baldo išorinėms siūlėms, kurios galėjo būti susiglamžiusios, susiraukusios
ar pasislinkusios po baldo sandėliavimo ir transportavimo.
 Naudojimo metu, sėdimų dalių ir pagalvių/atlošų, užpildas juda ir prisitaiko prie kūno svorio, o audinys lengvai
pasitempia ir prisitaiko prie užpildo formų, todėl gali susidaryti audinio klostės. Dėl to nereikėtų pergyventi,
tai yra natūralus procesas. Siekiant kuo ilgiau išsaugoti gerą baldo išvaizdą ir komfortą svarbu reguliariai
išpurenti pagalves, sėdimas/gulimas dalis atstatant jiems pradines formas.

KAIP RASTI TINKAMĄ VIETĄ BALDUI
Prieš pastatant baldą, atkreipkite dėmesį į veiksnius, kurie turės įtakos Jūsų pirkinio ilgaamžiškumui.

 Venkite statyti baldus tiesioginiuose saulės spinduliuose. Dėl ultravioletinių spindulių visų rūšių audiniai, oda ar
mediena pakeičia spalvą, gali netolygiai nušviesėti, suskilinėti.
 Nestatykite baldų padidinto drėgnumo patalpose.
 Baldas turi stovėti ant lygių grindų.
 Baldus statykite toliau kaip 30 cm nuo šilumos šaltinių, radiatorių, židinių, orlaidžių ir oro kondicionierių, kad
išvengtumėte staigių temperatūros ir drėgmės pokyčių. Ilgalaikis baldo stovėjimas šalia jų, gali išdžiovinti odą ir ji
sutrūkinės, nušviesinti audinį, natūrali mediena gali pradėti skilinėti, taip pat tai gali turėti neigiamą poveikį ir
porolonui. Pernelyg didelis šilumos poveikis kenkia baldui, džiūsta mediniai elementai, tai gali turėti įtakos baldo
karkaso girgždėjimui ir tai gali sukelti baldo nestabilumą.
 Nestatykite baldų iš natūralaus medžio ant šildomų grindų. Ilgalaikis baldo stovėjimas ant šildomų grindų, gali
išdžiovinti medieną ir ji gali pradėti skilinėti, girgždėti.
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KONSTRUKCIJA BALDO VIDUJE
Minkštų baldų sėdimose dalyse gali būti kietumo - minkštumo skirtumai, atsiradę dėl skirtingų naudojamų medžiagų tose
dalyse. Net jeigu visam baldui yra panaudotos vienodos medžiagos, dėl sėdimų/gulimų dalių bei atlošų išmatavimų, jų formos
ir konstrukcijos, taip pat gali jaustis minkštumo - kietumo skirtumai (pvz. platesnė sėdima dalis gali būti minkštesnė).
Laikui bėgant visuose minkštuose balduose, tiek užpildas, tiek apmušalas prisitaiko prie vartotojo kūno formų, dėl ko gali
atsirasti apmušalo (natūralios odos, dirbtinės odos ar gobeleno) laisvumas, t. y. apmušalas gali išsitempti - tai yra normalus
reiškinys ir nelaikomas baldo kokybės trūkumu. Dėl to kiekviena baldo dalis turi būti vienodai naudojama. Sėdėkite visose
baldo dalyse tolygiai dažnai - taip neatsiras minkštumo - kietumo skirtumų.
Kai kurie baldų modeliai susideda iš judančių elementų, pvz. reguliuojamas galvos atlošas, perstatomos atramos ir t.t. Kad
mechanizmas tarnautų ilgai būtina juos naudoti pagal instrukciją ir paskirtį.
SVARBU!
 Negalima perkrauti atramų ir porankių reguliavimo mechanizmų sėdint ar atsistojant ant jų.
 Sėdėkite visose baldo dalyse tolygiai dažnai taip neatsiras minkštumo - kietumo skirtumų.
 Naudokite baldus bei sudedamąsias jų dalis (automatinius, elektrinius ir kitus mechanizmus, pagalves ir kt.) tik pagal
paskirtį, laikykitės informacinių nuorodų ant baldų ir gamintojo pateiktų instrukcijų.
 Neleiskite be atsakingo asmens priežiūros naudoti baldų mechanizmus (automatinius, elektrinius, rankinius ir kt.)
vaikams bei asmenims su fiziniais, jautrumo ar psichikos sutrikimais, arba neturintiems pakankamai patirties ir žinių.
 Kad nepažeistumėte baldo konstrukcijos ar mechanizmų, taip pat, kad baldas neprarastų estetinės išvaizdos nesėdėkite
ant baldo krašto, nesėdėkite ant baldo porankių, nesėdėkite ant baldo atlošų.

MINKŠTI BALDAI SU MIEGAMA FUNKCIJA
Naudojant baldus su miegama funkcija atsiminkite, kad jie reikalauja atitinkamai daugiau laisvos vietos erdvėje. Dėl baldų
konstrukcijos, taip pat priklausomai nuo naudojamų medžiagų, ištiesus miegamą mechanizmą gali atsirasti laisva erdvė(tarpas)
tarp baldo dalių.
Jei yra integruotas miegamas mechanizmas, netraukite, nekelkite mechanizmo tik vienoje pusėje - visada laikykite ties centru.
Išskleidus baldo mechanizmą, su iškeliamu čiužiniu, gali atsirasti nedidelių aukščių skirtumų tarp dalių, kurie priklauso nuo
baldo konstrukcijos.
Draudžiama išskleisti baldą, jei jame yra asmuo arba panašios masės krovinys.
Draudžiama sėdėti ant išskleistos sofos - lovos (miegojimo padėtis)
krašto, kuri turi „click-cliak“ mechanizmą. Atsisėdę ant sofos krašto galite
apvirsti (4 pav.).

4 pav.
Baldų stovinčių ant kilimų ar kiliminės dangos mechanizmai, gali veikti sunkiau.
Svetainės baldai nėra skirti kasdieniam miegojimui, todėl dažnai miegant jų čiužiniai (sėdimos/miegamos dalys), apmušalai ir
mechanizmai gali susidėvėti greičiau. Norint kuo ilgiau išlaikyti gerą baldo išvaizdą ir komfortą, dažnai arba kasdien miegant
ant minkšto baldo, būtina miegojimo metu naudoti antčiužinį arba storesnį paklotą, kitaip gali nevienodai išsigulėti baldo
minkštos dalys.
Nemiegokite miegamų dalių sujungimuose.
Dažnai naudojant miegamus mechanizmus patariame juos sutepti tefloniniu tepalu PTFE bent 2-3 kartus per metus,
taip išvengsite mechanizmų girgždėjimo.
Pagalvių, sėdimų/gulimų dalių kietumo pasikeitimai, audinio, natūralios ar dirbtinės odos raukšlėjimasis ir lenkimai
ant naudojamo paviršiaus - tai reiškinys atsirandantis minkštų baldų naudojimo metu. Tokie baldo savybių ir išvaizdos
pasikeitimai yra natūralūs ir nėra laikomi prekės kokybės trūkumais.
Naudojimo metu raukšlių gali padaugėti, nes apmušalų medžiaga (ypač natūralus audinys, dirbtinė ar natūrali oda) gali
pasitempti, veikiama svorio, o taip pat ir kūno šilumos bei drėgmės. Tuo pat metu danga turi atitikti kasdienius baldų kriterijus.
Apmušalų danga turi išsitempti, atsisėdus, kad galėtumėte pajusti didesnį komfortą. Pageidautina, kad sėdimų dalių bei atlošų
danga ranka būtų palyginama po sėdėjimo.
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MEDINIAI ELEMENTAI IR JŲ SPALVOS YPATUMAI
Mediena yra natūralios kilmės medžiaga, kuri apdirbimo procese įgauna atspalvį. Kiekvienas medienos gabalas yra kitoks,
todėl ir skirtingai įsisavina beicą ar kitą apdirbimui skirtą medžiagą, todėl vizualiai produktai tarpusavyje gali šiek tiek skirtis.
Matomas skirtumas medinių elementų atspalviuose ar faktūrose nėra laikoma prekės kokybės trūkumu.
Žaisti su baldų mechanizmais draudžiama - jie gali sulūžti, deformuotis, dėl ko kiltų prispaudimų, įstrigimų, sužeidimų,
sužalojimų ir kt. panašūs pavojai.
Prie mechanizmo vidinės dalies kišti pirštus, rankas, kojas, kitas kūno dalis bei pašalinius daiktus - mechanizmo veikiama jėga
gali sužeisti, sužaloti, pakenkti baldui.
Draudžiama lipti su kojomis ir šokinėti ant baldo. Veikiant didėliai ir koncentruotai jėgai gali būti pažeistos vidinės baldo
konstrukcijos, sulūžti mechanizmai, gali atsirasti girgždėjimai. Venkite pernelyg didelio taškinio apkrovimo,
pavyzdžiui, Jums nereikėtų klūpoti ar keliais spirtis ant sėdimos baldo dalies elementų.
Nepatartina gyvūnams lipti ant baldų. Jų nagai gali įbrėžti odą, audinį, medienos detales. Jų seilės ir prakaitas daro neigiamą
poveikį odai ir audiniui.
Draudžiama:
 Valyti baldus abrazyvinėmis priemonėmis, prie baldų audinio ir medinių apdailos detalių liestis aštriais daiktas.
 Sėdėti ant baldų atlošų, nugarėlės ir šoninių atramų (porankių): jie skirti rankoms pasidėti! Netinkamas naudojimas
gali sukelti deformacijas, užpildas gali pasislinkti, o siūlės sutrūkti esant per didelei tempimo jėgai.
 Nuimti nuo baldų, ypač turinčių mechanizmus, informacinius lipdukus.
 Laipioti, kabėti ant korpusinių baldų stalčių, durelių, lentynų - baldai gali virsti ar kristi, dėl ko kiltų pavojus sveikatai.
 Tiesiogiai ant medinių paviršių statyti šlapius arba karštus indus (pvz.: puodelius, stiklines, puodus ir pan.), kadangi
tiek skysčiai, tiek karštis gali pažeisti paviršių. Kad paviršius nebūtų pažeistas - rekomenduojame naudoti lėkštutes,
padėkliukus ar kt. apsaugines priemones.

LAMINUOTOS MEDŽIŲ DROŽLĖS PLOKŠTĖS IR JŲ PRIEŽIŪRA
Laminuotos medžių drožlės plokštės baldus neigiamai veikia tiesioginis kontaktas su vandeniu. Svarbiausias dėmesys,
prižiūrint iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) pagamintus baldus, turi būti skiriamas plokštės briaunoms (kantui),
nes per jas galintis patekti vanduo gali "išpūsti" ir pačią plokštę. Išpylus vandens ar kito skysčio jį tereikia greitai nuvalyti.
Ilgiau paliktas vanduo gali prasiskverbti per plokštės briaunas į vidų ir deformuoti plokštės paviršių.
Laminuotos medžių drožlės plokštė yra degi, todėl reikia saugoti nuo tiesioginės ugnies. Baldų nestatykite per arti židinio, oro
kondicionieriaus ventiliacijos angos, nes gali deformuotis medžiaga ar būti pažeista baldų apdaila.

MEDINIŲ IR NATŪRALIOS FANERUOTĖS STALŲ
IR ŽURNALINIŲ STALIUKŲ PRIEŽIŪRA IR NAUDOJIMAS
 Ilgą laiką šviesai tiesiogiai krintant ant tam tikrų detalių, gali susilpnėti jų chromatinės charakteristikos palyginus su
kitomis detalėmis, kurias mažiau veikė šviesa. Keičiant ir/arba papildant kai kuriuos baldų elementus skirtingu
laikotarpiu, detalių spalva gali skirtis. Šis spalvos skirtumas, kuris po kurio laiko pasidarys ne toks ryškus, nėra blogos
kokybės baldų požymis.
 Perstumiant stalus ir žurnalinius staliukus į kitą vietą, visuomet pirma išrinkite, kad nepažeistumėte konstrukcijos ir
rėmų.
 Baldų negalima veikti stipriu, taškiniu spaudimu, nes taip galima pažeisti baldų konstrukciją.
 Rekomenduojama laikymo arba eksploatacijos temperatūra yra nuo +15ºC iki + 25°C. Kambariuose būtina palaikyti
santykinį oro drėgnumą 65-70%. Tai padės išvengti medžio masyvo baldų skilinėjimo, išblukimo ar susitraukimo.
 Nuvalykite nešvarumus iš karto. Geriau valykite naudodami sugeriančią medžiagą, o ne trinkite. Ilgai nenuvalytas
vanduo, paliks baltas dėmes ant baldo. Alkoholis, kvepalai, priemonės po skutimosi ir medikamentai gali smarkiai
pažeisti apdailą.
 Nepjaustyti tiesiai ant stalviršio. Naudokite pjaustymo lentelę.
 Nestatyti ant stalviršio įkaitusios keptuvės, karšto puodo, lygintuvo ar kitų aukštos temperatūros daiktų be
termoizoliacinės tarpinės. Naudokite karštų indų padėkliukus.
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 Nestatykite plastikinių ar guminių daiktų (lempų pagrindų, užrašų knygučių, guminių kilimėlių ir kt.), nes kai kurie
plastikai turi savo sudėtyje ingredientų, kurie gali pažeisti apdailą. Naudokite medžiagines staltieses, servetėles ir
įvarius uždangalus ar užtiesalus. Periodiškai keiskite priedų ir aksesuarų vietą ant baldų, kad jie negulėtų visą laiką toje
pačioje vietoje.
 Nenaudokite kelių rūšių valymo priemonių vienu metu ar iš kart paeiliui.
 Pagrindinė medinių baldų priežiūros priemonė yra dulkių valymas švaria minkšta šluoste.
 Ant medinių baldų statydami gėrimus, kambarinius augalus ir pan., visuomet naudokite tam skirtus medžiaginius
padėklus ar lėkšteles, kadangi skysčiui patekus ant baldų paviršiaus atsiras dėmių, o po ilgesnio laiko medžio apdaila
gali atšokti. Medinių baldų paviršių neigiamai veikia tiesioginiai saulės spinduliai - medis išblunka, skyla. Dėl šių
priežasčių medinius baldus derėtų statyti atokiau nuo langų, kondicionierių bei šildytuvų, kurie taip pat kenkia medžio
drėgmės pusiausvyrai. Sintetinių, guminių, plastikinių daiktų sudėtyje yra kenksmingų cheminių medžiagų, kurios,
kaip ir riebalai, gadina baldų paviršių, todėl nepatartina tokių daiktų ant medinių baldų palikti ilgesniam laikui.
Staltiesės ar kamštinio medžio padėklai saugo Jūsų baldus, tačiau nepamirškite laikas nuo laiko šių apdangalų nuimti
ir patikrinti, ar po jais nesislepia nepastebėtos išpiltų ir susigėrusių skysčių dėmės ar dalelės galinčios pažeisti baldų
paviršių.

METALINIŲ IR STIKLINIŲ ELEMENTŲ, STIKLINIŲ STALŲ IR
ŽURNALINIŲ STALIUKŲ PRIEŽIŪRA IR NAUDOJIMAS
 Metalo paviršiams valyti nenaudokite kietų abrazyviųjų priemonių. Pažeistą paviršių nedelsdami nupoliruokite, taip
apsaugosite nuo korozijos po juo esančius metalo sluoksnius. Valykite dulkes. Chromuotus ar nerūdijančio plieno
paviršius valykite tik specialiomis tam pritaikytomis valymo priemonėmis. Ilgalaikis metalo apdailos baldų laikymas
drėgnoje aplinkoje gali sukelti koroziją. Kambario baldų nerekomenduojama naudoti lauke.
 Nuo stiklinių baldų elementų dulkės valomos minkšta sausa šluoste. Valykite tik žinomų gamintojų valikliais,
vadovaudamiesi ant pakuočių pateiktomis instrukcijomis. Stiklo valiklių nepurkškite ant kitų paviršių ar matinio stiklo.
Matinio stiklo reikmenis atsukite matine puse žemyn. Saugokite, kad ant matinio stiklo paviršiaus nepatektų riebalų ar
kitų nešvarumų - gali likti sunkiai išvalomų dėmių.
 Matinta (šiurkšti) stiklo paviršiaus pusė yra padengta specialiu laku, todėl laku padengtą stiklo paviršiaus pusę plauti
tik paprastu šiltu +35-40°C vandeniu. Jei matinio (šiurkštaus), laku padengto stiklo paviršiaus pusė ištepta vienoje
vietoje, būtina valyti visą stiklo paviršių. Valyti būtinai tik medvilniniu audeklu arba specialiomis stiklui skirtomis
pašluostėmis. Valant nespausti, netrinti vienoje vietoje. Laku padengtas stiklo paviršius neturi turėti sąlyčio su kitais
kūnais, kad nebūtų pažeistas/subraižytas lako paviršius. Matinio stiklo nevalykite stiklo valikliu. Saugokite, kad ant jo
nepatektų riebalų, nes gali likti sunkiai išvalomų dėmių.

KĖDŽIŲ PRIEŽIŪROS IR NAUDOJIMO YPATUMAI
Kėdžių naudojimo metu:
 Kėdes naudokite pagal paskirtį. Ant kėdžių negalima šokinėti, laipioti, nenaudokite pasilipimui.
 Saugokite kėdes nuo skysčių (sulčių, kavos, riebalų, vyno, vandens ir t.t.), cheminių medžiagų (rūgščių, šarmų, dažų,
tirpiklių ir t.t.) poveikio. Išpylus - nedelsiant nuvalykite perstatinėdami kėdes į kitą vietą jų nestumkite, o perneškite.
Saugokite patalpos grindis! Turint jautrias grindis įbrėžimams patartina naudoti kėdėms apsaugines pagalvėlės ant
kojelių.
 Svarbu žinoti, kad kėdžių kieti ratukai yra skirti minkštai (kiliminei) dangai, o guma padengti ratukai skirti kietai
(parketui, laminatui, plytelėms) grindų dangai.
Kėdžių valymo patarimai:
 Stenkitės, kad kėdžių paviršius visada būtų sausas. Kėdžių detalių paviršių rekomenduojama valyti sausu, minkštu
audiniu (flanele, pliušu, gelumbe) ir naudoti tik tam skirtas valymo priemones, kurias galite įsigyti buitinės chemijos
prekių parduotuvėse. Kiekvieną kėdės detalę rekomenduojama nuvalyti tuoj pat vos tik ji buvo ištepta.
 Dažyto metalinio paviršiaus nevalykite cheminiu būdu. Patariama naudoti specialiai dažytiems metaliniams paviršiams
skirtas valymo priemones arba namų apyvokos valymo priemones, neturinčias abrazyvinių dalelių ir balinimo savybių
(pvz. skalbimo miltelius).
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 Ypatingai saugokite, kad ant kėdžių nepatektų agresyvių skysčių (rūgščių, šarmų, dažų, tirpiklių ir t.t.). Šie junginiai
yra chemiškai aktyvūs ir gali pažeisti valomą paviršių bei būti pavojingais Jūsų sveikatai.

NATŪRALIOS ODOS PRIEŽIŪRA
Visoms odoms yra būdingi vienodi bruožai - visa oda, kad ir kaip būtų apdirta, yra natūralus produktas, kuris išlaiko visas
natūralias savybes, t.y. net vabzdžių įkandimai palieka savo pėdsakus ir gali būti matomi ant odos.
Kai kurios žymės, tokios kaip randai, vabzdžių įgėlimai, raukšlės - natūralios odos ypatybės. Koreguotosios odos baldai
padengiami apdailos sluoksniu, kuris suteikia odai vientisumo, todėl įvairių odos žymių bus mažiau. Žymės - odos autentiškumo
ženklas. Jos neturėtų būti laikomos defektu. Priešingai, tai rodo, kad oda - tikra ir kokybiška.
Oda yra elastinga. Kaip nauji batai, juos avint, truputį prasitampo, taip ir baldų oda naudojama tamposi. Tai – natūrali odos
ypatybė, o ne defektas.
SVARBU!
Įsitikinkite, kad odiniai baldai yra apsaugoti nuo stiprios šviesos ar tiesioginių saulės spindulių. Odinių baldų negalima statyti
prie radiatorių, kaloriferių ar kitokių šilumos šaltinių. Oda gali susitraukti, pradėti skilinėti. Ji nemėgsta pernelyg sauso oro.
Kai per sausa - oda traukiasi ir skilinėja. Kad to išvengtumėte, sureguliuokite kambario drėgmės balansą. Kambario drėgmė
turėtų siekti bent 55 % - ne mažiau. Kaip tai padaryti? Jums padėti gali nuolatinis vėdinimas (Lietuvoje lauko drėgmė lyjant
gali pasiekti 90-95 %). Dar vienas būdas - medžio elementai vidaus interjere. Medis - natūrali medžiaga, reguliuojanti drėgmės
balansą: kai per daug drėgmės - sugeria drėgmę iš aplinkos, kai per mažai - išskiria ją į aplinką. Įvertinkite savo naminių gyvūnų
elgesį - jų nagų ir dantų paliktos žymės gali nepataisomai sugadinti jūsų odinį baldą.
Odai nuo pat pradžių reikia tinkamos priežiūros. Profilaktinis valymas ir priežiūra, taikoma 2-4 kartus per metus, saugo nuo
dėmių ir prailgina naudojimo laiką. Valymo priemonės šalina nešvarumus ir naikina dėmes, užtikrina patrauklią odos išvaizdą
ištisus metus.
Reguliarus valymas ir priežiūra.
Odiniams baldams yra būtina nuolatinė priežiūra. Dulkes geriausia nuvalyti minkšta šluoste kartą per savaitę.
Pilnas baldo valymas.
Ištirpinkite nedidelį švelnaus (ūkinio) muilo kiekį destiliuotame vandenyje ir išvalykite visą baldo paviršių. Visada valykite
baldo elementus nuo siūlės iki siūlės, kad pilnai išvalytumėte sėdimą dalį, pagalvę, atlošą ar porankį. Pakartotinai švariai
nuvalykite ir nusausinkite minkšta šluoste. Po valymo odą reikia impregnuoti specialia odoms skirta priemonę. Niekada
nepilkite odos priežiūros priemonių tiesiai ant odos, taip išvengsite dėmių atsiradimo. Prieš naudodami odos priežiūros
priemones baldo odą visada išvalykite nuo dulkių ar kitų nešvarumų!
Skysčių šalinimas.
Bet kokį skysti atsiradusi ant odinio baldo tuoj pat būtina sugerti, naudojant baltą medvilninę šluoste arba sugeriamą popierių.
Netrinkite ir stipriai nespauskite šluostės ar popieriaus prie odos. Valykite nuo krašto centro pusėn, kitaip dėmė gali išplisti.
Jeigu dėmė liko, ištirpinkite nedidelį švelnaus (ūkinio) muilo kiekį destiliuotame vandenyje ir, išvalykite dėmės vietą. Po to
nuvalykite destiliuotu vandeniu ir nusausinkite.

AUDINIAI IR JŲ PRIEŽIŪRA
Tai galioja visoms apmušalų rūšims: venkite statyti baldus ties tiesioginiais saulės spinduliais ar prie stipraus apšvietimo.
Dėmės atsiradusios dėl sąlyčio su stipriai dažančia medžiaga (pvz. džinsais) ir sutepimas, atsiradęs dėl netinkamo naudojimo,
negali būti pretenzijos priežastis. Jūsų apmušalui reikia reguliarios priežiūros, kaip ir bet kuriam kitam kasdieninio naudojimo
daiktui. Teisinga priežiūra ir valymas užtikrina ilgalaikį minkštojo baldo eksploatavimą. Gera oro ventiliacija kambaryje padeda
išvengti elektrostatinio krūvio kaupimosi. Apmušalams, pažeistiems dėl netinkamos jų priežiūros, garantija negali būti taikoma.
Valyti baldus bus daug lengviau, jei dar naujus juos apipurkškite specialiomis baldų impregnavimo priemonėmis. Apsauginės
priemonės sudaro ant audinio paviršiaus plėvelę, nepralaidžią purvui, drėgmei ir riebalams, kuri nekeičia audinio spalvos.
SVARBU!
 Patikrinkite spalvos atsparumą nematomoje baldo vietoje.
 Naudokite tik vandenyje tirpius valiklius (Ph neutralius, neturinčius alkoholio, švelnius ir bekvapius muilus).
 Niekada nenaudokite valiklio, pagaminto benzino, acetono ar tirpiklio pagrindu. Visada atidžiai perskaitykite produkto
naudojimo instrukciją.
 Visada galite valyti labai išpurvintą paviršių su vandenyje tirpstančiomis ir putojančiomis priemonėmis, skirtomis
kilimų valymui.
 Saugokite audinį nuo mechaninių pažeidimų, stiprių smūgių.
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 Niekada nesėdėkite ant baldų, kol jie drėgni: tai gali ištampyti dangą. Po pilno valymo visada leiskite baldams pilnai
išdžiūti (bent dvi dienas).
Mes rekomenduojame Jums reguliariai keisti sėdėjimo vietą ir nesėdėti vienoje pamėgtoje vietoje. Laikantis visų rekomendacijų
Jūsų baldai ilgą laiką džiugins Jus puikia išvaizda.

DĖMIŲ ŠALINIMAS
Purvas ir dėmės turi būti valomos tuoj pat: niekada neleiskite joms išdžiūti.
SVARBU!
 Pašalinkite visas kietas liekanas ir dėmės likučius nespalvotu, švariu audiniu.
 Valykite šiltu (30 OC) muilo ir distiliuoto vandens tirpalu. Valykite dėmę nuo kraštų vidaus link - taip išvengsite jos
išsiplėtimo. Perplaukite švariu distiliuotu vandeniu.
 Netrinkite - trynimas tik dar labiau išplės dėmę ir iškraipys pūką.
 Pašalinus dėmę - nusausinkite likusią drėgmę nespalvotu švariu audiniu.
 Leiskite baldams pilnai išdžiūti.
 Jeigu audinys turi pūką, jam atstatyti naudokite švelnų šepetį, skirtą audiniui. Tą darykite pilnai baldui išdžiūvus.
 Audinių impregnavimas turi būti atnaujintas po valymo.
 Tokias dėmes, kaip kiaušinis, kraujas, šlapimas, valykite šaltu vandeniu (jei galima lediniu). Į vandenį galite įmaišyti
šiek tiek muilo. Niekada nenaudokite karšto vandens.
 Tokias, sunkiai išvalomas dėmes, kaip riebalai, sviestas, maisto likučiai, lakas, flomasteris, sakai, derva, dažai, alyva,
batų tepalas ir pan., galima likviduoti pardavime esančiais dėmių valikliais. Valymo būdą išbandykite nematomoje
baldo vietoje!
 Tokias dėmes kaip plastilinas, kramtomoji guma, vaškas galite pašalinti ant jų uždėję ir palaikę ledo. Sušalus, likučiai
turėtų lengviau nusiimti. Yra pavojus pažeisti paviršių. Stipriai negramdykite!

ČIUŽINIO PRIEŽIŪRA
Tam, kad čiužinys ilgiau tarnautų ir išlaikytų savo esmines savybes, būtina jį apversti arba sukeisti galvūgalio ir kojūgalio puses
kas 2 mėnesius. Dėkite čiužinius ant medinių grotelių (rekomenduojamas atstumas tarp grotelių - 3-5 cm). Taip užtikrinsite oro
pralaidumą bei nepažeisite čiužinio konstrukcijos. Nevėdinamas čiužinys gali supelyti, todėl nerekomenduojame dėti čiužinio
ant ištisinio pagrindo - tokiam čiužiniui garantija nebūtų taikoma.
Draudžiama šokinėti ant spyruoklinių čiužinių, nes taip galima pažeisti spyruoklių sistemą. Spyruoklinius čiužinius reikia
laikyti tiesius, nelankstyti tiek naudojantis, tiek pervežant, kad nepažeistumėte spyruoklių sistemos.
Čiužiniai yra apvilkti užvalkalu, kurio valymui rekomenduojamas sausas valymas arba išimtinais atvejais galimas skalbimas
žemoje 30 OC temperatūroje. Čiužinio užvalkalą valykite reguliariai, neleiskite įsisenėti prakaito dėmėms.
Reguliariai vėdinkite čiužinį, susikaupusi drėgmė yra puiki terpė pelėsiui porolone plisti.
Venkite tiesioginių saulės spindulių, didelė temperatūra gali pakenkti čiužiniams ir antčiužiniams, jie gali sutrupėti. Po čiužinio
ar antčiužinio transportavimo mažesnėje negu +5 OC neišpakuokite jo iš karto, o leiskite jam prisitaikyti prie kambario
temperatūros. Dėl temperatūros pokyčių čiužiniai ir antčiužiniai gali susitraukti, atsistato maždaug per 10 dienų.

KASDIENINĖ BALDO PRIEŽIŪRA
Baldus valykite nuo dulkių buitiniu dulkių siurbliu su minkštu antgaliu, nustatyta trauka turi būti nedidelė, kad neišsitampytų
audinys arba švelnia kempine, minkštu drabužių šepečiu.
Periodiškai sutepkite lankstus, mechanizmų ratukus, metalines jungtis ir kt.
Rekomenduojamas PTFE sausas tefloninis tepalas arba sintetinis purškiamas tepalas skirtas mechanizmų sutepimui.
Natūralios medienos laminuotos plokštės (LMDP), metalo ar stiklo paviršius valyti su minkšta (švelnia), vandeniu sudrėkinta
šluoste. Valymas sausa šluoste gali pažeisti paviršių.
Nestatykite vazų, gėlių vazonų ant laku padengtu baldų elementų, po jais gali kauptis vanduo, kuris gali pažeisti baldų paviršių.

BENDROS BALDŲ SURINKIMO INSTRUKCIJOS
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 Atsargiai padėkite baldą ant tiesaus, gerai nuvalyto, minkšto paviršiaus, kad išvengtumėt paviršiaus subraižymų.
 Surenkant stalą patariame pirma surinkti stalo kojas prieš jas pritvirtinant prie stalviršio.
 Varžtus su poveržlėmis atsargiai įdėkite į rėmo ar kojų skyles. Rankomis varžtus sukite pagal laikrodžio rodyklę.
Dėmesio Įsitikinkite ar tinkamus varžtus naudojate. Jeigu jaučiamas pasipriešinimas, tikriausiai naudojate ne tuos
varžtus. Baldo surinkimas nereikalauja didelės fizinės jėgos. Priverstinis varžto sukimas gali sugadinti sriegius.
 Visi varžtai ir medsraigčiai pirmiausia turi būti įsukti rankomis ir tik tada galima visus priveržti raktais.
 Detalesnę baldų surinkimo instrukciją rasite baldų dėžėje arba pritvirtintą prie paties baldo.
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