כללי בטיחות ואחזקה:
 .1המוצר מיועד לשימוש ביתי
 .2לפני ההרכבה ,יש להכין את כל חלקי הרהיט ,לרכז את כל אביזרי החיבור ,להכין את כלי
העבודה הנדרשים לחיבור ולוודא שאזור ההרכבה פנוי ונוח לעבודה.
 .3מומלץ לבצע את ההרכבה על גבי שטיח כדי למנוע פגיעה בחלקי הרהיט
 .4יש לעקוב אחר הוראות ההרכבה ולהימנע מחיבור חלקים לא מתאימים לייעוד המקורי שלהם
 .5יש למקם את הרהיט בחדר יבש ומאוורר ,עם לחות יחסית של .50-70%
 .6על מנת למנוע פגיעה בגוף הרהיט ,אל תמקם את הרהיט קרוב לרדיאטורים (לפחות מ20- -
 40ס"מ) או מקור חום אחר ,קירות לחים וקרים.
 .7רצוי שאור שמש ישיר לא יקרין על הרהיט ,זה עלול להוביל לדהיית צבע.
 .8החלקים המבניים אינם מיועדים לעומסים גדולים (לא להישען ,להכות חזק ,לטפס על המדפים
כמו במדרגות וכו').
 .9על מנת להימנע משריטת חלקי הרהיט ,נא להיזהר משימוש בסכין בעת פתיחת הקרטון.
 .10יש להשתמש בכל חלקי הרהיט הקיימים באריזה.
 .11יש צורך להגן על חלקי הרהיט מפני חומרים מזיקים (אלכוהול ,בנזין ,אצטון ,חומצות ,אלקליות
וכו') .את הרהיט יש לנקות באמצעות מטלית רכה ולחה .ניתן להשתמש בתכשירים המיועדים
לניקוי ותחזוקת רהיטים.
 .12אם יש צורך להחליף רכיבים או להתקין או לפרק חלקית את הרהיט ,יש להיעזר במתקינים
מקצועיים.
 .13בעת ההרכבה ייתכנו לוחות עם גימור בצד אחד בלבד .צד הלוח ללא גימור יופנה לחיבור
נסתר או לכיוון הקיר או לכיוון הרצפה.
 .14למען בטיחותך ,רהיטים גבוהים מ 50 -ס"מ יש לקבע לקיר .היות וקיימים מספר סוגי קירות,
יש לרכוש דיבלים מתאימים לקיר שבביתך ולהשתמש בהם על מנת לקבע את רהיט לקיר.
 .15מומלץ לנקות עם מטלית לחה וליבש באמצעות מטלית יבשה ,אין להשתמש בחומרי ניקוי כדי
למנוע פגיעה בחלקי הרהיט
 .16הובלת הרהיט אפשרית רק כשהוא מפורק וארוז.

 .17לצורך קיבוע לקיר ,יש להשתמש בברגים המתאימים לקיר שבביתך (גבס ,בלוקים ,עץ).
 .18אם אינך בטוח באיזה בורג להשתמש ,אנא היוועץ בחנות "עשה זאת בעצמך"  DIYהקרובה
לביתך.
 .19ניתן להיעזר בשירות הלקוחות במידה וישנה שאלה או בעיה המתעוררת במהלך הרכבת
הרהיט.
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