Návod na údržbu

AERIS 3DEE POLYESTEROVÉ ČALÚNENIE L TREVIRA CS:
• Optimálna starostlivosť je zabezpečená použitím vody a pH neutrálnych mydlových vôd. Škvrny
obsahujúce olej a tuk by mali byť vopred ošetrené etylalkoholom.
• Po každom čistení by ste mali opláchnuť čistou vodou. Nikdy nepoužívajte chlórované čistiace
prostriedky.
• Sedačku je potrebné ošetrovať iba vlhkou, nie mokrou utierkou, inak môže dôjsť k poškodeniu
materiálov použitých pod látkou. Preto použite len malé množstvo vody a aplikujte len malé
množstvá čistiaceho prostriedku.
• Aby ste sa vyhli okrajom, vždy ošetrujte od okraja po stred.

POŤAH Z MIKROVLÁKNA:
• Optimálna starostlivosť je zabezpečená použitím vody a pH neutrálnych mydlových vôd. Škvrny
obsahujúce olej a tuk by mali byť vopred ošetrené etylalkoholom.
• Po každom čistení by ste mali opláchnuť čistou vodou. Nikdy nepoužívajte chlórované čistiace
prostriedky.
• Sedačku je potrebné ošetrovať iba vlhkou, nie mokrou, inak môže dôjsť k poškodeniu materiálov
použitých pod látkou. Preto použite len malé množstvo vody a aplikujte len malé množstvá čistiacich
prostriedkov.
• Aby ste sa vyhli okrajom, vždy ošetrujte od okraja po stred. Poťah zo zmesi vlny.
• Pravidelne jemne vysávajte kryt pomocou jemnej vákuovej hubice.
• Škvrny vždy odstráňte čo najrýchlejšie.
• Väčšina typov škvŕn sa dá ľahko odstrániť vlažnou vodou, prípadne s pridaním čistiaceho
prostriedku s neutrálnym pH. Vždy používajte bielu, čistú bavlnenú handričku.
• Suchú kuchynskú utierku alebo bezfarebný kuchynský papier pritlačte na látku, aby absorbovala
vlhkosť a nečistoty.

KOŽENÝ POŤAH:
• Utrite mäkkou, vlhkou handričkou bez čistiaceho prostriedku, potom utrite suchou, čistou
handričkou.
• V prípade potreby následne ošetrite prípravkami na ošetrovanie kože.

ČISTENIE HLINÍKOVÝCH KOMPONENTOV (ZÁKLADŇA, SEDADLO, OPERADLO):
• Čierne hliníkové komponenty: Prach alebo ľahké znečistenie je možné vyčistiť jemným mydlovým
roztokom alebo čističom skla.
• Leštené hliníkové komponenty: Čistite iba suchou handričkou z mikrovlákna.
• Stopy oderu zanechané z podrážok topánok najlepšie odstránite mäkkou gumou.
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