Täispuidust mööbli
kasutus - ja hooldusjuhend
(Naxani)

Puit on elav looduslik materjal, mis muutub ja vananeb aja jooksul. Iga puidust toode on
unikaalse, kordumatu mustri ja tooniga. Puidu vananemise protsessi ja keskkonnamõjudest
võivad tekkida väikesed praod ja lõhed. Tagades puidule stabiilne keskkond ja regulaarne ning õige
hooldus, tagab see puidule värske välimuse ja annab tootele pika kasutusea.
Puitu on vaja puhastada ja hooldada nagu igat materjali. Puidu eeliseks on see, et kriimustused ja
kerged kahjustused on võimalik lihtsa vaevaga lihvida ja pind uuesti viimistleda.

Tolm ja mustus
Tolm on kergelt abrasiivne, seepärast võiks puitmööblilt tolmu pühkida kindlasti korra nädalas.
Puhastamiseks sobib minimaalselt niiske mikrokiud või puuvillane lapp. Pärast koristamist
puhasta lapp mustusest ja tolmust. Kasuta pühkimiseks alati puhast lappi. Korduv tolmuse ja
musta lapi kasutamine võib puitpinda kahjustada. Vältige liigset hõõrumist ja jälgige puhastamisel
puidusüü suunda.
Kasutades puhast vett saad kindel olla, et ei kasuta puidule või viimistlusele sobimatuid aineid.
Mööbli määrdunud pindu võib puhastada ka nõrgas seebivees ja seejärel puhtas vees niisutatud
lapiga ning lõpuks kuivatada. Kui eelistad siiski puhastusvahendit, vali silikooni- ja vahavaba.
Mööbli puhastamiseks ei ole lubatud kasutada lahustavaid, pleegitavaid ja abrasiivseid aineid
sisaldavaid pastasid ega vedelikke, mis ei ole ette nähtud mööbli hooldamiseks.

Kõik plekid on õigem kohe eemaldada, et need ei jõuaks kuivada ega sisse imbuda.
Vältimaks veekahjustuste ja jäävate plekkide teket, eemaldada mööblile sattunud vesi ja muud
aine koheselt. Vältida tuleb igal juhul alkoholi, kohvi, jne. teiste tugeva värviga ainete otsest ning
pikaaegset kontakti mööbliga. Kuivatage pind viivitamatult mikrokiust või puuvillase puhta ja
kuiva lapiga. Ära kasuta väga märga lappi, sest liigne niiskus kahjustab puidu pinda. Pärast niiske
lapiga pühkimist tõmba kuiva lapiga pind veelkord üle.
Puitmööblile ei sobi suur temperatuuri ja niiskuse kõikumine, need võivad põhjustada pragude ja
lõhede tekkimist. Ärge paigutage mööblit liiga lähedale küttekehadele ja asetage mööblile kuumi
esemeid.

Ideaalne temperatuur puitmööblile on keskmiselt 21-22 kraadi ja niiskuse tase 40-60%. Vältige
liiga niisket. Mööbli pleekimise vältimiseks kaitske pindu otsese päikesevalguse eest. Liigne ergas
päikesevalgus võib põhjustada mööbli pleekimist ja kahjustada viimistluskihti.
Väikeseid pragusid, lõhesid ja kahjustusi saab parandada ja peita spetsiaalsete vahenditega, mida
müüakse ehitustarvete kauplustes. Konsulteerige kindlasti spetsialistiga. Oskamatu renoveerimine
võib soovitud tulemuse asemel mööbli hoopis rikkuda.
Ärge paigutage mööblile plastikust või kummist esemeid ning teravate servadega või metallalusega
esemeid.
Pikemaajaline puutekontakt kummi või plastikuga võib põhjustada neis materjalides sisalduvate
kemikaalide reaktsiooni puidu viimistluskihiga. Teravad servad ja metall kriibivad ja kahjustavad
puidu pinda.

Mööbli paigaldamine
Pakendi avamisel ei tohi kasutada teravaid esemeid (nuga vms.), sest nii võite pakendis olevat
toodet vigastada. Toetage mööbel kokkupanemisel pakkepaberile, vaibale või muule pehmele
pinnale. Jälgida tuleks, et pinnal poleks liivateri, kruvisid või aineid,mis võivad mööblit
kahjustada.
Seinale kinnitamiseks on kaasa kinnitusvahendid. Tüüblid tuleb paigaldajal vastavalt tingimustele
valida.
Kui mööbli uksed ja sahtlid ei sulgu korralikult, siis tuleb neid reguleerida. Mööbli teisaldamisel
olge ettevaatlik, liigutage mööblit tõstes mitte lohistades. Enne mööbli ümbertõstmist tuleks
tühjendada kapid ja sahtlid. Vältige kriimustusi ja lööke.

Mööblel (sahtlid, riiulid, tasapind) ei tohi olla üle koormatud raskete esemetega, ustele ja sahtlitele
ei ole lubatud kinnitada ega riputada lisakoorumusi. Vältimaks kappide uste ja sahtlite hingede
deformeerumist, tuleks mööbliesemete uksed ja sahtlid hoida suletuna.

Kasutamise käigus toimuvad teatud vajumised. Mööbli juurde kuuluv furnituur: hinged,
käepidemed, amortisaatorid ja sahtlisiinid võivad sellest tulenevalt vajada reguleerimist. Pingutusja reguleerimistöid võib teostada iseseisvalt, kuid vajadusel kasutage kindlasti spetsialisti abi.

Pretensiooni alla ei kuulu olukord:
•
•
•
•
•
•

kui mööblit pole kasutatud vastavalt otstarbele ning kasutusjuhendi nõudeid ja soovitusi on
eiratud;
mööblit on valesti ümber paigutatud ning sellest tulenevalt on mööblit lõhutud või on
reguleeringud paigast läinud;
mööblit on ise remonditud või ostja poolt valesti hooldatud;
mööblile on lisatud algselt mitte ettenähtud detaile;
kui mööbli vigastused on tekkinud selle oskamatu käsitlemise, hoidmise või transportimise
tagajärjel.
Pretensioon ei laiene mööblile, millel on mehaanilised vigastused, vedeliku- ja
kuumuskahjustused.

Samuti ei kuulu pretensiooni alla:
* mööbli loomulik kulumine ja pleekimine;
•

hooldustööd, mille vajalikkus ilmnes alles kasutusajal; kergesti purunevad materjalid
(klaas, vms).

Tootja ja müüja tagavad mööbli kvaliteedi vastavuse näidisele ja kehtivatele nõetele, kui ostaja
järgib käesoleva juhendi soovitusi ja nõudeid.
Kasutage mööblit ainult sihtotstarbeliselt.

GARANTII
Naxani toodetele kehtib 2- aastane garantii.
Igal kapi küljes on “garantii silt” – Palun seda mitte eemaldada, garantii puhul on
vaja esitada antud number.
Garantii kehtib ainult tootele endale. Kahjud, mis on tekitatud paigaldamisel või lisade
paigaldamisel toote külge, ei kuulu garantii alla. Garantii katab toote või materjali defektid, mis on
tekkinud tootmisel.
Kahjum, mis on tekkinud toote kasutamisel, mis ei ole otseselt seotud ega tingitud materjalist või
materjali defektidest tootmises – ei kuulu garantii alla. Välistest teguritest, ainetest põhjustatud
kahjustused on sellest garantiist otseselt välja arvatud.

