
 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  
 

 

Αγαπητέ πελάτη, 

 

Συγχαρητήρια για την αγορά σας. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη στα προϊόντα μας. Η Istikbal συνεχίζει να 

προσφέρει ασφαλή και αξιόπιστα προϊόντα σε όλον τον κόσμο, πιστοποιημένα σύμφωνα με τις πιο αυστηρές διεθνείς 

προδιαγραφές. 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 

παρόντα οδηγό χρήσης για τα έπιπλά μας. Συστήνουμε να φυλάξετε το εγχειρίδιο. 

 

Γενικές οδηγίες για τον καθαρισμό και τη συντήρηση 

 Καθαρίστε τα έπιπλά σας με ειδικά καθαριστικά επίπλων ή  χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, υγρό πανί στεγνώνοντας 

στη συνέχεια την επιφάνεια. 

 Μη χρησιμοποιείτε κατά τον καθαρισμό όξινα και βασικά διαλύματα ή αιχμηρά αντικείμενα. 

 Καθαρίστε τις γυάλινες επιφάνειες και τους καθρέπτες με ένα μαλακό, στεγνό ύφασμα. Για επίμονους λεκέδες 

χρησιμοποιείστε καθαρό, ζεστό νερό και στεγνώστε καλά την επιφάνεια ώστε να μην προκληθούν λεκέδες από 

σταγόνες νερού. 

 

Επιχρωμιωμένα προϊόντα 

 Τα επιχρωμιωμένα μέρη δεν αποχρωματίζονται και δεν σκουριάζουν, εφόσον δεν εκτεθούν σε ακραίες συνθήκες 

υγρασίας ή σε οξέα. 

 Καθαρίστε τρίβοντας με ένα στεγνό ύφασμα. Γυαλίστε τα εφαρμόζοντας μικρή ποσότητα ανθρακικού νατρίου  

πάνω στο στεγνό ύφασμα. Αν χρησιμοποιηθεί υγρό ύφασμα, βεβαιωθείτε πως στη συνέχεια θα στεγνώσετε καλά 

την επιφάνεια.  

 Εφαρμόστε ειδικές σκόνες γυαλίσματος μόνο με τη χρήση γαντιών και σε καλά αεριζόμενους χώρους, για αποφυγή 

αλλεργιών.  

 

Προϊόντα με επένδυση φυσικού ξύλου 

 Καθαρίστε χρησιμοποιώντας στεγνό ύφασμα. Για την απομάκρυνση της σκόνης χρησιμοποιείστε υγρό ύφασμα, για 

να μην προκληθούν σημάδια και γρατζουνιές στην ξύλινη επιφάνεια. 

 Η επένδυση του φυσικού ξύλου δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να έρχεται σε επαφή με αλκοόλη, διαλύτες ή άλλα 

χημικά διαλύματα. 

 Μην πετάτε αιχμηρά και μεταλλικά αντικείμενα (πχ κλειδιά) που μπορεί να προκαλέσουν σημάδια και γρατζουνιές 

στη βαμμένη επιφάνεια. 

 Μην τοποθετείτε επάνω τους καυτά αντικείμενα. 

 Μην εφαρμόζετε αυτοκόλλητα ή κόλλες στην επιφάνεια των προϊόντων. 

 Είναι πιθανόν να υπάρχουν χρωματικές διαφορές μεταξύ προϊόντων της ίδιας σειράς που κατασκευάζονται σε 

διαφορετική χρονική στιγμή, ακόμα και ανάμεσα σε μέρη του ίδιου προϊόντος. Αυτό έχει να κάνει με τη φύση του 

υλικού που χρησιμοποιείται (φυσικό ξύλο) και δεν αποτελεί ελάττωμα. 

 

Καρέκλες και προϊόντα με επένδυση 

 Καθαρίστε την επένδυση από τεχνόδερμα ή ύφασμα με νερό και σαπούνι. Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα. 

 Απομακρύνετε αμέσως καυτούς ή κρύους λεκέδες. 

 Μη χρησιμοποιείτε κατά τον καθαρισμό της επένδυσης, καθώς και των ξύλινων ή μεταλλικών μερών, όξινα και 

βασικά διαλύματα  

 Μην καθαρίζετε τα ξύλινα μέρα με αλκοολούχα διαλύματα. 

 Μη χρησιμοποιείτε τις καρέκλες σαν σκάλα.  

 Μην τοποθετείτε βάρος στις καρέκλες όταν στηρίζονται στα δύο πόδια. 

 Βεβαιωθείτε πως είναι στη θέση τους οι πλαστικές τάπες στα πόδια της καρέκλας, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι 

γρατσουνιές. 

 

Σημείωση: Έπιπλα και σχετικός εξοπλισμός (πχ γυάλινα αντικείμενα, μεταλλικά αντικείμενα), πρέπει να απομακρύνονται 

μετά τη χρήση τους με κατάλληλο τρόπο, συμβατό με τους τοπικούς κανονισμούς. 

 

 

 

 



 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ 

Αντενδείξεις 

 Μην κλείνετε τα συρτάρια και τις πόρτες των ντουλαπιών απότομα. 

 Μην ανοίγετε ταυτόχρονα όλα τα συρτάρια σε έπιπλα όπως κομοδίνα και συρταριέρες. Μετατοπίζεται το κέντρο 

βάρος του επίπλου και υπάρχει κίνδυνος ανατροπής.  

 Μην αφήνετε τα συρτάρια ανοικτά. Τα μικρά παιδιά μπορεί να πατήσουν επάνω τους και το έπιπλο να ανατραπεί.  

 Για μεγάλες αποστάσεις, μην μετακινείτε τα έπιπλα σπρώχνοντας ή τραβώντας τα. Αποσυναρμολογείστε και 

μετακινείστε τα μέρη ξεχωριστά.  

 Ελέγχετε τις ενώσεις και τους μηχανισμούς στήριξης και λειτουργίας των επίπλων σας περιοδικά. Οι μεντεσέδες και 

τα αμορτισέρ να βρίσκονται στη σωστή τους θέση και σε καλή κατάσταση. 

 Διατηρήστε τα έπιπλά σας 30-40 εκατοστά μακριά από εστίες θερμότητας.  

 Αποφύγετε την απ’ ευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, καθώς μπορεί να προκαλέσει ξεθώριασμα ή 

παραμόρφωση.  

 Προστατεύστε τα έπιπλά σας από την υγρασία, τη μούχλα, τη σκόνη και τα αιχμηρά αντικείμενα.  

 Μη χρησιμοποιείτε τα προϊόντα για διαφορετική χρήση από αυτήν για την οποία προορίζονται. 

 
Οδηγίες ασφαλείας φωτισμού και καλωδίων 

 Κρατήστε τον εξοπλισμό και τα καλώδια μακριά από τα παιδιά. 

 Χρησιμοποιείστε τον εξοπλισμό μόνο σε εσωτερικούς, στεγνούς χώρους. Μην αγγίζετε με υγρά χέρια. 

 Μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε μόνοι σας τυχόν βλάβες, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 

 Μην αφήνετε ενεργοποιημένο τον εξοπλισμό για μεγάλα χρονικά διαστήματα. 

 Πριν μετακινήσετε τα έπιπλά σας, βεβαιωθείτε πως τα καλώδια είναι αποσυνδεδεμένα από τις πρίζες. 

 Σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό, εάν υπάρχουν καλώδια ή άλλα μέρη φθαρμένα ή 

κατεστραμμένα. 

 

 

 

 
   

1) Τα έπιπλα της Istikbal συνοδεύονται από 2ετη εγγύηση. 

2) Η εγγύηση του προϊόντος σας τίθεται σε ισχύ από την στιγμή της παραλαβής του και καλύπτει όλα τα μέρη του 

προϊόντος για κατασκευαστικά σφάλματα ή αστοχία υλικού. 

3) Ο χρόνος επιδιόρθωσης και αποκατάστασης του προϊόντος εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών. 

4) Το προϊόν αντικαθίσταται με άλλο -αποκλειστικά ίδιο- προϊόν, μόνο εφόσον δεν είναι εφικτή η επιδιόρθωσή του. 

5) Το κόστος των ανταλλακτικών, της επισκευής, της αντικατάστασης και της μεταφοράς -εντός του χρόνου της 

εγγύησης- το επιβαρύνεται αποκλειστικά η εταιρεία, εφόσον διαπιστωθεί πως το ελάττωμα οφείλεται σε 

κατασκευαστικό σφάλμα. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση το κόστος όλων των παραπάνω επιβαρύνει τον πελάτη. 

 

Προσοχή!!  

Για την ισχύ της εγγύησης και για λόγους εξακρίβωσης της αγοράς και των προσωπικών σας δεδομένων, είναι πάντα 

απαραίτητη η προσκόμιση της απόδειξης αγοράς καθώς και του αυτοκόλλητου barcode του προϊόντος (εφόσον φέρει 

τέτοιο). 

 

Σημείωση: Οι παραπάνω όροι εγγύησης έχουν ισχύ αποκλειστικά εντός της ελληνικής επικράτειας και καλύπτουν μόνο 

τον αρχικό αγοραστή. 

 

Σημαντικό  

Οι παραπάνω όροι δεν ισχύουν και το προϊόν θεωρείται εκτός εγγύησης εφόσον: 

 Προκληθεί βλάβη κατά τη μεταφορά ή εγκατάστασή του από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό. 

 Διαπιστωθεί κακή, μη ενδεδειγμένη χρήση του προϊόντος (πχ χρήση αιχμηρών αντικειμένων, έκθεση σε 

περιβαλλοντικούς παράγοντες κτλ), αμελής συντήρηση ή παραβίαση των αντενδείξεων και των οδηγιών 

καθαρισμού. 

 Παρατηρηθεί επιδιόρθωση από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό και χρήση ανταλλακτικών που δεν ανήκουν στις 

εργοστασιακές προδιαγραφές του προϊόντος. 

  

 

 


