GWARANCJA
1. Okres gwarancji na dostarczone meble – 10 lat - 120 miesięcy.
Gwarancja obowiązuje po wpisaniu jej do umowy zakupu pomiędzy klientem a firmą Producent
Mebli Krystyna Hyla.
Okres gwarancyjny zaczyna się od dnia odbioru produktu przez stronę klienta
(zgodnie z warunkami dostawy).
Gwarancja dotyczy wyłącznie pierwszego właściciela i nie może być przenoszona.
Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń spowodowanych przez:
• użycia produktów w sprzeczności z instrukcją obsługi lub regulacjami producenta
• nieumiejętnego korzystania z instrukcji obsługi
• złego używania lub konserwacji
• błędów przy odbiorze produktu
• uszkodzeń mechanicznych i zabrudzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania
• przez zwykłe zużywanie się
Gwarancją nie są objęte elementy zastosowane, lub będące częścią mebli, a nie produkowane
przez firmę Producent Mebli Krystyna Hyla takie jak LED-y, transformatory i akcesoria elektryczne,
które są objęte standardową gwarancją producenta - 12 miesięcy.
Gwarancja nie obejmuje materacy, które są objęte 36 miesięczną gwarancją producenta.
Serwis gwarancyjny i odpowiedzi na pytania:
Producent Mebli Krystyna Hyla, ul. KSIĘDZA BISKUPA Bednorza 2A – C4 , 40-338 Katowice,
info@w-h.pl

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI
MEBLI TWARDYCH (SKRZYNIOWYCH)

Proszę uważnie przeczytać wszystkie informacje poniżej, które zawierają zasady bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji dla części meblowej.
Proszę zachować te instrukcje jako punkt odniesienia i wytyczne.

PRZEZNACZENIE I UŻYTKOWANIE
Meble przeznaczone są do użytku wewnątrz pomieszczeń suchych i ogrzewanych.
Meble powinny być chronione przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego. W
wyniku oddziaływania promieniowania UV mogą powstawać różnice kolorystyczne w elementach
mebli, a powłoki lakiernicze ulegają degradacji. Stopień uszkodzeń jest uzależniony od intensywności oddziaływania promieniowania, różnica w kolorze części narażonej na promieniowanie i części osłoniętej może być zauważalna w trakcie użytkowania.
Powierzchnie użytkowe mebli z drewna litego lub oklejonych okleiną naturalną należy
chronić przed bezpośrednim działaniem gorąca, wilgoci i środków chemicznych np. gorące naczynia, żelazka, płyny, alkohol, rozpuszczalniki, gdyż mogą spowodować uszkodzenia w postaci odbarwień, zmatowień. Natomiast powierzchnie mebli oklejonych okleiną sztuczną np. laminaty HPL
wykazują odporność na działanie ciepła, wilgoci i niektórych substancji chemicznych. Jednak na
styku różnych materiałów np. oklejone wąskie płaszczyzny powinny być chronione przed działaniem płynów, alkoholu i substancji, które mogą uszkadzać powierzchnie i miejsca połączeń np.
mogą powstać szczeliny, odklejenia, pęcherze.
Negatywny wpływ na powierzchnię ma działanie cieczy, które mogą przesiąkać i doprowadzić do plam lub pozostawić koliste odbicia np. po szklankach. Rozlane ciecze należy natychmiast
wytrzeć do sucha. Nie dopuszczać do przedostania się płynów do miejsc trudnodostępnych np.
pod szkło, w miejsca połączeń.
Powierzchnie/elementy szklane w meblach należy użytkować ze szczególną ostrożnością.
Nie wolno ich przeciążać, a podczas przemieszczania elementy szklane należy zdemontować.
Należy okresowo sprawdzać połączenia mebli. Powstałe w wyniku użytkowania luzy na
połączeniach należy likwidować poprzez dokręcenie odpowiednich śrub i łączników. Części ruchomych mebla np. drzwi, szuflad, półek wysuwanych nie należy zostawiać bez potrzeby w stanie
otwartym/wysuniętym, gdyż grozi to uszkodzeniem i zagraża bezpieczeństwu. Nie należy również
nadmiernie obciążać elementów mebli np. półek, ani opierać się całym ciężarem ciała przy krawędzi mebla, gdyż grozi to uszkodzeniem lub utratą stabilności. Przemieszczanie mebli powinno

odbywać się bez dodatkowego obciążenia (np. należy opróżnić zawartość szafki) i po uprzednim
zdemontowaniu lub zabezpieczeniu części ruchomych. Podczas przenoszenia należy chwytać za
nieruchome elementy pionowe mebla np. boki, nogi. Nie wolno chwytać za elementy ruchome
(drzwiczki, szuflady) lub części poziome (półki, blaty). Przesuwanie mebli po podłożu grozi trwałym uszkodzeniem mebli i podłogi.

WARUNKI MONTAŻU
Nie można montować mebli w świeżo wykończonych pomieszczeniach. Temperatura powietrza musi być w zakresie 18-25 stopni Celsjusza w trakcie montażu i użytkowania, relatywnie
do tego w pomieszczeniach wilgotność musi być w zakresie 36-55%. W takim przypadku nie powstaną zniszczenia mebli takie jak: pęcznienie, wybrzuszanie, pęknięcia, deformowanie.

INSTRUKCJA KONSERWACJI I CZYSZCZENIA
1. Meble z płyty laminowanej.
Kurz z mebli należy usuwać za pomocą delikatnej, czystej i suchej ściereczki.
W przypadku większych zabrudzeń użyj środków czyszczących. dedykowanych do zabrudzeń mebli wszelkich możliwych typów powierzchni. W tym przypadku kieruj się instrukcjami znajdującymi
się na używanych środkach czyszczących. Nie używaj środków ściernych / alkoholowych i rozpuszczalników technicznych do czyszczenia/ – to może spowodować zniszczenie niektórych elementów. Użytkowanie: nie stawiać ostrych, twardych przedmiotów i nie przesuwać ich bezpośrednio
po powierzchni blatów, pod sprzęt komputerowy stosować podkładki (zwłaszcza pod mysz komputerową),wszelkiego rodzaju zabrudzenia i plamy usuwać wyżej wymienionymi środkami.
2. Części plastikowe.
Części plastikowe mebli czyść za pomocą wody z detergentem. Osusz i wypoleruj za pomocą suchej szmatki natychmiast po czyszczeniu. W przypadku większych zabrudzeń użyj środków dedykowanych do czyszczenia plastików.
3. Chromy/części metalowe.
Części metalowe mebli czyść za pomocą wody z detergentem . Osusz i wypoleruj delikatną ściereczką natychmiast po czyszczeniu. W przypadku większych zabrudzeń użyj środków dedykowanych do czyszczenia metalu lub szkła wyłączając środki ścierne, alkoholowe i rozpuszczalniki techniczne.
Do konserwacji nie używaj: acetonu, syntetycznych lub innych rozpuszczalników, produktów
czyszczących z chlorem lub innymi utleniaczami, które mogą spowodować zniszczenie

powierzchni chromowanych produktów, czyścików i innych produktów nie zawierających folii
ochronnych, służących do konserwacji.
4. Produkty tapicerskie - materiały obiciowe.
Użyj odkurzacza do konserwacji tapicerki, nie wytrzepuj i nie używaj wody i agresywnych detergentów. Oleiste plamy wyczyść za pomocą szmatki nasączonej wodą z mydłem i osusz za pomocą
wacików z waty. Nie jest rekomendowane czyszczenie na mokro środkami, które mogą plamić lub
niszczyć materiał obiciowy. Nie pierz chemicznie i nie prasuj tapicerowanych części mebli. Tapicerki są bardzo wrażliwe na ostre narzędzia i szczotki. Materiały obiciowe falują się i rozciągają w
miejscach siedzących; jest to naturalne i nie jest błędem.
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