
Návod k použití, doporučení
Správné rozbalení
Všechny díly Vámi zakoupené sedací soupravy jsou dobře zabaleny. Odstraňujte folii a lepící pásku ručně. Použitím nože nebo nůžek může dojít k poškození
potahového materiálu. Svorky na spodní straně produktu (pokud tam jsou) odstraňujte pomocí kleští. Při neodstranění svorek hrozí při další manipulaci s
výrobkem nebezpečí poranění! Mechanismus rozkládací funkce je ve většině případů zajištěný šňůrou, popř. páskem potahové látky. Toto zajištění je třeba
odstranit. Položte díl s tímto mechanismem na záda a poté toto zajištění odstraňte nožem, nebo nůžkami. Při zpětném pokládání tohoto dílu na nohy dávejte
pozor, aby díl s mechanismem nespadl na zem. Mohlo by dojít k jeho poškození. 
Jednotlivé díly sedací soupravy, resp. jejich spojovací části, je nutné po jejich sestavení ručně upravit do požadovaného vzhledu. 

Nesprávné zatěžování
Nesedejte na části, které nejsou k sezení určené! Opěrka ruky je pro ruce, opěrka zad je pro záda. Sedací souprava má rám, který je nedílnou součástí
sedací soupravy. Tyto rámy při usednutí v daném místě ucítíte. Je to zcela normální jev. Nesprávné zatížení v místech, které k tomu nejsou určené nebo v
místech, kde je rám sedací soupravy, může deformovat výplň. Nesprávné a extrémní zatížení může způsobit trhliny ve švech, deformaci konstrukce a výplní.
Převrhnutí může znamenat nebezpečí úrazu! 
V případě, že máte sedací soupravu s funkcí rozložení na lůžko a úložným prostorem v podobě vysouvacích šuplíků, je nezbytně nutné, aby byly tyto šuplíky
při běžném užívání (tj. v nerozloženém a nevysunutém stavu) maximálně zasunuty pod sedací částí sedací soupravy (rám sedáků dosedá na přední desky
těchto šuplíků). Pokud nebudou tyto šuplíky dostatečně zasunuty, může docházet k nevratnému prohýbání rámu sedáků.  
Volné polštáře s jemnou výplní je nutné často protřepat. Zadní opěrky, které jsou tvořeny polštáři, mají podobnou výplň jako polštáře. Pro dosažení
komfortního sezení je nutné upravovat polštáře opěrek protřepáním dle potřeby. Po přepravě k Vám je možné, že nebudou mít ideální formu. Po cca 48 hod.
a řádném naklepání a natřesení, se dostanou opěrky do správného tvaru.

Rychlejší opotřebení
K rychlejšímu opotřebování sedací soupravy dochází, když sedáte na světlé potahové materiály v riflích. Dále dejte pozor na ostré pásky, peněženky a klíče v
zadních kapsách kalhot, přezky a zipy. Pozor! Dámské punčochy působí na tkaninu jako smirkový papír. Také domácí zvířata přispívají drápky a škrábáním k
opotřebování souprav. K narušení povrchu může také dojít při častém používání vlněné deky. Časté tření může způsobovat vytváření žmolků na textilních
potazích. Tvorba žmolků je mechanicky podmíněna a není v jednotlivých případech, při nevyvarování se výše uvedených aspektů, důvod k reklamaci.

Základní rizika
Neumisťujte sedací soupravy do bezprostřední blízkosti topných těles. Minimální odstup je 30cm. Žár a teplo poškozují potahové materiály a výplně.
Neumisťujte sedací soupravy do místností s vysokou vlhkostí. Výplně mohou reagovat na vlhkost a tím změnit tvar a vlastnosti. Neumisťujte výrobky do
místností s halogenovými světly, do blízkosti oken, nebo na přímé sluneční světlo. Dopadající UV záření způsobuje nevratné zesvětlení barvy potahového
materiálu. Na výše uvedené skutečnosti je třeba brát ohled při případném doobjednání dalšího dílu soupravy.

Odchylky a jevy
Tvrdost sedu může jemně kolísat i u dílů jedné soupravy. Tvrdost je vždy závislá od velikosti sedací části. Také rozdíly ve tvrdosti sedu jednotlivých elementů
jsou podmíněny konstrukcí produktu, nebo přítomností rozkládacího mechanismu. Optická odchylka může být u elementu s funkcí. Dále mají pěny 
schválenou výrobní toleranci odporu proti stlačení 10% a následně se při konstrukci počítá s tím, že dynamickým namáháním (užíváním) dojde k dalšímu až
35% snížení odporu proti stlačení (změknutí). Další výrazný vliv na pocit tuhosti má i použitý potahový materiál.  
Veškeré rozměry produktů se nedají měřit přesně a v technických výkresech mají pouze informativní charakter. Je nutné počítat s odchylkou +/- 3%. U 
výrobků, u kterých tvoří područku a opěrku zad polštáře, může být tato odchylka až +/- 4% (tyto části se po čase slehnou). K rozdílům v rozměrech výšky u
jednotlivých elementů složených částí může docházet při nerovném povrchu podlahy. Nerovnost můžete odstranit namontováním podložky mezi spodní část 
sedací soupravy a nohu (pokud je toto možné). Sedací souprava je vyrobena z masivního dřeva, dřevotřísky, pružin, PUR pěny a potahové látky. Jejich
vzájemné působení může vydávat různé zvuky. Občasné praskání dřeva, tření PUR pěny o přilehlé součásti, slyšitelné natažení pružin (popř. jejich doraz)
jsou brány za přirozené jevy. Tyto jevy nejsou důvodem k reklamaci.   

Potahové materiály
Rozdílné tvorby záhybů jsou závislé od tloušťky potahového materiálu. Jemné, ne tak silné materiály vytvářejí více menších záhybů. Pevné a silné materiály
vytvářejí méně, ale zato větších záhybů. Každopádně, tvorba řasení potahových materiálů je ruční práce a tudíž nemůže být na každém kuse sedací
soupravy totožné. Potahové materiály se při používání roztahují. Proto určité roztažení potahové látky a její následné zvlnění je přirozeným jevem. U sedacích
souprav, kde jsou větší plochy potahové látky bez prošívání, může být toto zvlnění viditelnější. Toto zvlnění není důvodem k reklamaci.    

Údržba mechanismu a viditelných spojovacích dílů
Pro údržbu mechanismu rozkladové části nikdy nepoužívejte žádný prášek! Čas od času promažte rozkládací mechanismus 1-3 kapkami oleje. Vedlejší
šelesty nejsou vyloučeny. Kde se polštářový dílec rozkladové části posunuje při otevírání a zavírání nejsou vyloučeny vedlejší zvuky. Vyvarujte se přetěžování
a nevhodnému používání. Vyvarujte se v každém případě cvičení na zadním opěradle. Zvláště u modelů s relaxační funkcí hrozí riziko úrazu. Spojovací díly
jednotlivých elementů sedací soupravy čas od času pevně přitáhněte šroubovákem. Předejte tím možnému vrzání sedací soupravy při používání. Nedotažené
spojovací díly a následné vrzání není důvodem k reklamaci.

Za škody způsobené nesprávným dodržováním výše uvedených zásad neručíme a neneseme odpovědnost. Doporučení jsou velmi užitečná jak
před nákupem, tak po nákupu a přispívají k delší trvanlivosti zakoupených produktů.



Látky a jejich údržba
Nábytek potažený látkou vyžaduje pravidelné ošetřování a čištění, což výrazně prodlužuje životnost potahové látky.
Při čištění je nutné používat měkkou houbu či bavlněný hadřík ( látky NENAMÁČET!, nanášet pouze pěnu). Zákaz strojového čištění!!! 

MIKROVLÁKNO
vysoce kvalitní, velmi jemná látka se sametově hladkým a přirozeným povrchem se skládá z jemných umělých vláken, je velmi odolné proti zmačkání a má dobrou barevnou
intenzitu. Další výhody jsou prodyšnost, odolnost proti odřeninám, škrábancům, nečistotám a dobrá údržba a čistění. Rozdíly v kvalitě jsou rozpoznatelné dle omaku a
vzhledu. Rozdíly v kvalitě závisí na hustotě nosného materiálu, která se také odráží na jemnosti povrchu a barevné intenzitě.

Mikrovlákno vykartáčujte jednou měsíčně povrch s kartáčkem na oblečení. Čas od času vyluxujte povrch od prachu s nástavcem na tkaniny nebo potahy. K běžné údržbě
nábytku nepoužívejte vysavače s velkým výkonem ( 1500 - 2500 W ). Přes potah se totiž mohou protáhnout i vnitřní vlákna čalounění. Ideální je proto vysavač o výkonu od
500 do 750 W.

Odstranění skvrn:
• zvratky, kakao, rtěnku, inkoust, saze, mastnotu, fix, smůlu - ošetřit vlažnou vodou obsahující šampon. Při nutnosti použijte 90% ethylalkohol a lehce odstraňte.

Jako alternativu lze použít 5% amoniak
• pivo, víno, limonády, alkohol - okamžitě odsát savým papírem nebo hadrem a ošetřit vlažnou vodou obsahující šampon
• krev, bláto, moč - houbičku namočit ve studené vodě, nedrhnout, jemně čistit od krajů směrem ke středu, popřípadě použít studenou vodu obsahující šampon
• rez, stará krev - bílý hadřík s roztokem obsahující kyselinu citrónovou (1lžíce/100ml) navlhčit a od středu do kraje jemně čistit
• vosk ze svíčky - nežehlit !!! suchý vosk odstranit pomocí 90% ethylalkoholu
• problematických skvrn od např. propisky, laku atd. se obraťte na radu odborníka. V žádném případě nepoužívat ředidla nebo rozpouštědla

ŽINYLKA – REŽNÁ LÁTKA (pletená látka)
je potahová látka, která je tkaná běžným způsobem a na rozdíl od velurových tkanin jako je např. mikrovlákno a je s rounem nezaměnitelná (rouno je odborný výraz pro
nosnou tkaninu). Trvanlivost této tkaniny se stanovuje na základě surovin použitých pro výrobu. K těm nejtrvanlivějším zároveň patří polyacrylové a polyesterové látky.

Žinylku vykartáčujte jednou měsíčně povrch s kartáčkem na oblečení. Čas od času vyluxujte povrch od prachu s nástavcem na tkaniny nebo potahy.

Odstranění skvrn
• zvratky, kakao, rtěnku, inkoust, saze, mastnotu, fix, smůlu - ošetřit vlažnou vodou obsahující šampon. Při nutnosti použijte alkohol nebo odstraňovač skvrn a lehce

se dotýkejte
• pivo, víno, limonády, alkohol - okamžitě odsát savým papírem nebo hadrem a ošetřit vlažnou vodou obsahující šampon
• krev, vajíčka, bláto, moč - houbičku namočit ve studené vodě, jemně odstranit, popřípadě použít studenou vodu obsahující šampon
• rez, stará krev - bílý hadřík s roztokem obsahující kyselinu citrónovou (1lžíce/100ml) navlhčit a od středu do kraje jemně čistit
• vosk ze svíčky - nežehlit !!! suchý vosk odstranit s čističem na skvrny obsahující alkohol
• problematických skvrn od např. propisky, laku atd. se obraťte na radu odborníka. V žádném případě nepoužívat ředidla nebo rozpouštědla

NYLON – látka s teflonovou úpravou
sametová látka je navržena tak, aby byla odolná vůči skvrnám a nečistotám. Většina nečistot z kontaminace zůstává na povrchu ve formě kapek a lze je snadno čistit. Silně
znečištěné plochy mohou být čištěny čistícím prostředkem na bázi vody, v ojedinělých případech na bázi  mýdlového roztoku.

Používejte pouze prostředky na bázi vody! Nepoužívejte suché čištění ani bělidla!

Pokud nepomůže vysušení suchým hadříkem, nebo papírovým kapesníkem, naneste malé množství čistícího prostředku na bázi vody, příp. mýdlového roztoku na znečištěné
plochy. Čekejte 2-3 minuty a lehce vyčistěte krouživými pohyby, dokud skvrna nezmizí. Nechejte skvrnu přirozeně vyschnout. Když je povrch suchý, vyčesejte vlasy jemným
kartáčkem. Stejně jako všechny dobré typy sametových látek, sametová látka nylon je citlivá na záhyby, což zvyšuje přirozenou krásu materiálu. Záhyby mohou být
odstraněny jemným foukáním páry (např. napařovací žehlička).

PRAVÁ KŮŽE
K údržbě koženého nábytku Vám doporučujeme používat pouze kvalitní, námi osvědčené a pro daný typ kůže určené přípravky LEATHER MASTER KIT. Použitím
nevhodného prostředku nebo jiné chemikálie můžete sedací soupravu závažně a nenávratně poškodit! Před aplikací jakéhokoliv prostředku na kůži, proveďte vždy zkoušku
na méně viditelném místě. 
Pravidelná údržba výrazně prodlužuje životnost kůže! Proto Vám doporučujeme jednou týdně utírat vlhčeným hadříkem prachové částice. Kompletní čištění a impregnaci
sedací soupravy pak provádíme (dle intenzity užívání) 2-4x za rok. Případné vzniklé skvrny odstraňujte ihned po jejich vzniku!

Na kožené čalounění nikdy nepokládejte noviny, časopisy nebo vlhké prádlo. Textilní a novinové barvivo může proniknout a zabarvit povrch kůže. 

K sezení užívejte pouze místa k tomu určená! Střídavě užívejte všechna místa sedací soupravy, aby se předešlo rozdílům ve vzhledu kůže a tvrdosti jednotlivých sedáků.
Nevystavujte kůži přímému slunečnímu záření nebo jinému silnému zdroji světla! Předejdete tím změně odstínů barvy kůže.
Neumisťujte kožený nábytek příliš blízko k radiátoru nebo jinému zdroji tepla. Minimální doporučená vzdálenost mezi tepelným zdrojem a koženým nábytkem je 30 cm.
Chraňte Váš kožený nábytek před domácími mazlíčky. Jejich drápky, sliny a tělní výměšky mohou povrch kůže poškodit.

Vyvarujte se kontaktu kůže s ostrými předměty, jako jsou například opasky nebo kovové doplňky kalhot. Kůže je velmi odolná, ale ne proti nečekaným událostem
a poškození.

Kůže je pevná, odolná proti roztržení, jednoduchá na údržbu a je obzvlášť vhodná pro osoby s alergiemi. Kůže je především ceněná pro svůj elegantní vzhled a jemnost. Tak
jako u každého přírodního materiálu jakékoliv jizvy nebo nedostatky potvrzují pravost produktu. 
Nesprávné užívání výrobku může vést k vážnému poškození kůže. Jakékoliv reklamace na její blednutí nebo poškození, které byly způsobeny nesprávným používáním
výrobku jako např. jeho vystavení extrémním teplotám, nemohou být akceptovány. 

Důležité upozornění: vyzkoušejte nejprve čistící prostředek na zadní nebo spodní části soupravy, která je skrytá!!!

Rizika chemických čisticích přípravků
Aceton - určité materiály odbarvuje a trvale poškozuje.
Glycerin - je mastný, i po vyprání zůstávají na tkanině mastné skvrny. Je nezbytné ho pak odstranit chemicky.
Technický benzín - nechává na citlivých materiálech kontury a to i přes opatrné nanášení. Těžko se pak odstraňuje a nemusí pomoci ani chemické čištění.
Čpavek - materiály trvale poškozuje, tkaniny v místě nanesení trvale zesvětlí nebo rozpustí barvy.

Za škody způsobené nesprávným dodržováním výše uvedených zásad neručíme a neneseme odpovědnost. Doporučení jsou velmi užitečná jak před nákupem,
tak po nákupu a přispívají k delší trvanlivosti zakoupených sedacích souprav.
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