ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ
Αγαπητέ πελάτη,
Συγχαρητήρια για την αγορά σας. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας στα προϊόντα μας. Η
Istikbal συνεχίζει να προσφέρει ασφαλή και αξιόπιστα προϊόντα σε όλον τον κόσμο. Στόχος μας είναι να
παρέχουμε προϊόντα που θα διατηρήσουν τη φιλία μας στο χρόνο, προϊόντα που θα παρέχουν μέγιστο όφελος
και λειτουργικότητα για πολλά χρόνια. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τον παρόν οδηγό χρήσης για
τις βάσεις μας. Συστήνουμε να φυλάξετε το εγχειρίδιο.
Συστάσεις για τη χρήση των βάσεων:
• Χρησιμοποιείστε με προσοχή τα κρεβάτια με αποθηκευτικό χώρο και άλλες λειτουργίες.
• Ο μηχανισμός με την ανάρτηση πρέπει να παραμένει ανοιχτός μόνο κατά τη χρήση του. Κλείσε τον
αμέσως μετά τη χρήση του. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από το προϊόν, όταν ο μηχανισμός είναι
ανοιχτός.
• Μην ανεβαίνετε πάνω στη βάση, όταν δεν υπάρχει στρώμα.
• Χρησιμοποιείτε τις μεταλλικές λαβές για να ανοίξετε τον αποθηκευτικό χώρο της βάσης. Ανύψωση
με ακατάλληλο τρόπο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο μηχανισμό και να μειώσει το χρόνο ζωής του.
• Μην τοποθετείτε στον αποθηκευτικό χώρο αντικείμενα που υπερβαίνουν τις διαστάσεις του.
Τοποθετήστε τα αντικείμενά σας με ομοιογενή τρόπο στον αποθηκευτικό σας χώρο.
Οδηγίες χρήσης, συντήρησης και καθαρισμού των επενδυμένων με δέρμα προϊόντων:
• Διατηρήστε τα προϊόντα σας μακριά από την υγρασία, τη σκόνη και το ηλιακό φως.
• Διατηρήστε το προϊόντα σας τουλάχιστον 1 μέτρο μακριά από τις συσκευές και εστίες θέρμανσης του
δωματίου σας.
• Μη φέρνετε σε επαφή τα προϊόντα σας με συσκευές που παράγουν θερμότητα (πχ ηλεκτρικό σίδερο).
• Μη χρησιμοποιείται απολυμαντικά και χλωριούχα διαλύματα για τον καθαρισμό. Χρησιμοποιείστε
ένα υγρό πανί και σαπούνι.
• Μην ασκείτε δύναμη στις ενώσεις των δερμάτινων μερών, καθώς μπορεί να προκληθούν εξογκώματα
ή σχισμές.
• Μη φέρνετε σε επαφή τα προϊόντα σας με αιχμηρά αντικείμενα (πχ κλειδιά).
Γενικές συμβουλές για τους λεκέδες:
• Μπορείτε να καθαρίσετε σχεδόν κάθε λεκέ, αν τρίψετε αμέσως μετά τη δημιουργία του, όσο είναι
ακόμα φρέσκος και υγρός.
• Χρησιμοποιήστε λευκό ή ανοιχτόχρωμο χαρτί, μαντήλι ή άλλο απορροφητικό υλικό για να
σκουπίσετε το λεκέ. Συνεχίστε να τρίβετε και αλλάξτε μαντήλι, έως ότου ο λεκές απομακρυνθεί.
• Μη χρησιμοποιείτε μηχανές καθαρισμού χαλιών ή πλυντήρια για τον καθαρισμό.
• Για να καθαρίσετε επίμονα υπολείμματα λεκέδων, πιέστε μια απορροφητική πετσέτα για 5-10 λεπτά.
Στη συνέχεια, αν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε μέχρι να απομακρυνθούν τα υπολείμματα.
Υγροί λεκέδες
• Στεγνώστε τον υγρό λεκέ (πχ καφές, τσάι) από τη δερμάτινη επιφάνεια, με ένα απορροφητικό χαρτί ή
μαντήλι.
• Προετοιμάστε χλιαρό νερό με σαπούνι και δημιουργήστε σαπουνάδα. Με ένα μαλακό ύφασμα, το
οποίο βυθίζετε στη σαπουνάδα, τρίψτε με απαλές κυκλικές κινήσεις, έτσι ώστε να μην
αποχρωματίσετε ή ξεφλουδίσετε το ύφασμα. Μην περιχύσετε τη σαπουνάδα απ’ ευθείας επάνω στη
δερμάτινη επιφάνεια.
• Αφήστε το ύφασμα να στεγνώσει. Στη συνέχεια απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα.
• Λεκέδες που δεν απομακρύνονται με την παραπάνω διαδικασία, αντιμετωπίζονται με ένα μίγμα
νερού και έως 10% αιθυλικής αλκοόλης.

Στεγνοί Λεκέδες
• Τρίψτε τους στεγνούς λεκέδες κυκλικά, με ένα μαλακό ύφασμα. Προσέξτε να μην καταστρέψετε το
δέρμα. Υγράνετε ή μαλακώστε το λεκέ προτού τρίψετε, για να απομακρυνθεί ευκολότερα. Μην
προσπαθήσετε να τρίψετε ή να ξύσετε το λεκέ με στερεά αντικείμενα. Απομακρύνετε επίμονα
υπολείμματα με μια μαλακή βούρτσα ή ύφασμα.
• Αν δεν καταφέρετε να απομακρύνετε το λεκέ από το δέρμα, εφαρμόστε τη διαδικασία των υγρών
λεκέδων.
Έπιπλα και σχετικός εξοπλισμός (πχ γυάλινα αντικείμενα, μεταλλικά αντικείμενα), πρέπει να
απομακρύνονται μετά τη χρήση τους, με κατάλληλο τρόπο, συμβατό με τους τοπικούς κανονισμούς.
Σημείωση: Για να καθαρίσετε τεχνητό δέρμα, μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες (πχ
διαλυτικά, οινόπνευμα, ακετόνη)
Σημαντικό
Οι βάσεις της Istikbal που διαθέτουν αποθηκευτικό χώρο, συνοδεύονται από 5ετη εγγύηση για οποιοδήποτε
κατασκευαστικό σφάλμα μπορεί να προκύψει, ενώ, τα κρεβάτια που δεν διαθέτουν αποθηκευτικό χώρο,
συνοδεύονται από 2ετη εγγύηση.
Η εγγύηση του προϊόντος σας, τίθεται σε ισχύ από την στιγμή της παραλαβής του από εσάς και καλύπτει
κατασκευαστικά σφάλματα ή αστοχία υλικού.
Για την ισχύ της εγγύησης και για λόγους εξακρίβωσης της αγοράς και των προσωπικών σας δεδομένων,
είναι πάντα απαραίτητη η προσκόμιση της απόδειξης αγοράς.
Η εγγύηση καλύπτει μόνο την ελληνική επικράτεια και για την ισχύ της είναι απαραίτητη η τήρηση των
οδηγιών χρήσης των προϊόντων.
Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τον παρόν οδηγό χρήσης, για τα στρώματα και τις βάσεις μας.
Συστήνουμε να φυλάξετε το εγχειρίδιο.

