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مشتری گرامی با سپاس از حسن انتخاب شما نکات زیر ،اطالعاتی را به عنوان راهنمای نگهداری و مراقبت از محصوالت در اختیار شما
قرارخواهد داد .امیدواریم با استفاده از این راهنما بتوانید مبلمان خانه خود را در بهترین شرایط ،نگهداری و کیفیت آن را حفظ نمایید.
جهت جابجایی محصوالت از هل دادن و کشیدن روی زمین خوداری فرمایید

محصوالت را به صورت دونفره از زمین بلند کرده ،سپس جا بجا نمایید.

تخت خواب را از ابتدا و انتها هل نداده و نکشید.

برای جابجایی تخت های کودک و یک نفره آن را از پهلوها گرفته و از
زمین بلند کنید و سپس جابجا نمایید.

جهت جابجایی کمد ،وسایل داخل آن را خارج نموده و کمد را کج نکرده و
روی پایه ها هل ندهید.

برای جابجایی تخت های دونفره وکمدهای چند تکه ،ابتدا آن را از محل
اتصال جدا نمایید ودرصورت عدم توانایی در مونتاژ مجدد با واحد
خدمات پس از فروش و یا نمایندگی مجاز تماس حاصل فرمایید.

کمد را در حالت خوابیده ،بطوریکه درب و کشوها رو به باال باشند و

کمد را در حالتی که درب ها و یا کشوها روبه پایین باشند جابجا نکنید.

بصورت دو نفره ،جابجا کنید.

مبل ها را با دسته ها نکشید ،هل ندهید و بلند نکنید.

جهت جابجایی بوفه ها ابتدا طبقات شیشه ای را از آن خارج نموده
سپس به گونه ای جابجا نمایید که درب ها به سمت پایین نباشد.

فرم راهنمای نگهداری از محصوالت
برای تمیز کردن محصوالت ،از تینر ،آب ژاول ،سایر مواد سفید کننده،
وایتکس ،بنزین و سایر حاللها استفاده نکنید.

اجسام داغ را روی سطح محصوالت قرار ندهید
اجسام مرطوب را برای طوالنی مدت روی سطح محصوالت قرار ندهید.
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برای تمیز کردن محصوالت از پارچه مرطوب ،محلول آب و صابون رقیق
مواد خاص شستشو و نیز الکل رقیق شده استفاده کنید و از خشک
شدن سطح پس ازتمیزکاری اطمینان حاصل نمایید.

محصوالتی مانند کمد را برروی زمین ناصاف و ناهموار و یا سطوح
شیبدار قرار ندهید.

اجسام سنگین را بر روی محصوالت قرار ندهید.

روی لبه های تخت پا نگذارید و از وارد کردن فشاروپریدن روی آن
خودداری کنید.

درب کمدها را بیش از اندازه باز نکنید و از وارد کردن نیروی زیاد به آنها
خودداری کنید.

به منظور نظافت  ،گرد گیری و برداشتن اجسام از طبقات محصول
جهت باال رفتن استفاده نکنید.

محصوالت را از حرارت مستقیم دور نگه داشته و اشیا تیز و برنده بروی
سطح آن نکشید.

از قرار دادن محصوالت و حمل و نقل آنها با وسایل نقلیه ،در برابر تابش
مستقیم نور خورشید و بارندگی پرهیز کنید.

از کج کردن صندلی هنگام نشستن خودداری نمایید.

درصورت بروز هرگونه مشکل با واحد خدمات پس از فروش و یا
نزدیکترین نمایندگی مجاز ما تماس حاصل فرمایید.

