Használati útmutató – Babzsák fotelek
1. Babzsák rendeltetése
Lakberendezési célra készített ülőbúto r, kültéri (vízhatlan vászon) és beltéri (műbőr,textilbőr,bútorszövet) használatra.

2. Babzsák felépítése
2.1. Külső huzat
A babzsákok kül ső huzata erős varrással készül. A babzsák alján, a fenékrészen, vagy a hátoldalán találod a húzózárrat, ami a külső
huzat levételét biztosítja.
2.2. Belsőhuzat
A babzs ákok belső, vászon huzattal készülnek. A funkciója a belső tőltet tárolása, elkülönítése a külső huzattól.
Szintén húzózárral ellátott, így a babzsák töltett mennyisége módosítható.
A belső töltetet polisztirolgyöny, a babzsák méretétől függően változik a betöltött mennyisége.
2.3. Polisztirolgyöngy, babzsák töltőanyag
Tulajdonságai: kiváló hőszigetelés, antibakteriális, antiallergén hatású, nehezen éghető, víz és portaszító. Egy idő elteltével a gyön gyök tömörö dnek,
ami onnan látható, hogy a babzsákunk nem úgy funkcionál , mint ahogy megszoktuk, nehezebb kiszállni belőle. Ekkor szükségessé vált az
utántöl tése, ami nagyjábó l fél-egy év után válik célszerűvé.

3. Élettartamnövelés, amire oda kell figyeljen!
-

Védjük a közvetlen hőtől, tűztől, a maró vegyszerektől!
Vigyázzunk a szúró, éles tárgyakkal, neho gy kiszakítsák, megkarcol ják a huzatot.
Ne hagyja elázni „beltéri” babzsákot, ha azt a szabadban használod! Ha elázik akkor szellős helyen legalább egy napig szárítsuk,
Kültéri babzsákjaink huzata vízáll ó, de nem UV álló, ezért ne hagyja olyan helyen ahol huzamosabb ideig közvetlen napsugárzásnak van kitéve,
mert színe megfakulhat!

4. A huzatok tisztítása
4.1.Bútorszövet anyagokból készült babzsák:
Kárpittisztító géppel - de csak a kisebb bútortisztító fejjel - enyhén mosószeres vízzel.
Ajánlott kimondottan kárpittisztító folyadékot használni .
Nedves takarítás előtt szárazon alaposan ki kell porszívózni, így nem kenjük bele a port!
Minden mosószeres takarítás után tiszta vízzel is át kell mosatni, így nem lesz foltos a felület!
Kárpittisztító habbal - is takaríthatjuk, de ne túl durva kefével. Használjun k inkább ruhakefét.
Itt is érvényes, hogy előtte ki kell porszívózni és a végén tiszta vízzel is át kell takarítani a foltosodás elkerülése végett!
Szárítást soha ne napon végezzük, mert kiszívh atja a szövetet!
4.2.Lemosható vízhatlan szövet anyagokból készült babzsák:
Az anyag fonákján vízlepergető anyaggal van bevonv a, ezért nem szabad mosó gépben vagy forró vízzel mosni, különben minősége károsodhat!
Nedvesíts meg egy tiszta törlőkendőt , vagy papírtörlőt és töröld le a foltot! Ha erősebb a szennyeződés, nedves, semleges hatású mosószeres szivacs.
4.3.Textilbőr, műbőr anyagokból készült babzsák:
A nedves szivaccsal való áttörlése helyett jobb megoldás a babák számára készült nedvesített törlőkendővel való áttörlő ápolás,
ám ha nincs kéznél csak nagyon enyhén nedves szivaccsal szabad áttörölni. Ha átáztatjuk a felületet a felül et száradás után megrepedezhet.
Ha végeztünk töröljük át a felül etet azonnal szárazra, így elkerül hető, hogy a felül et foltosodjon.
A foltok, erős szennyeződések tisztításához legmegfelelőbb megoldás, ha speciális műbőrtisztító szert használunk,
amely nedves szivacsra nyomva habot képez, és ezzel hatékonyan letisztítható bármely műbőr felület.
A felszínt ne dörzsöljük!

5. Napi használat
Érdemes két kézzel a bab zsákot megragadni a tetején él és azt megemelve erőteljesen megrázogatni, a töltőanyagot eloszlatva a huzatb an.
Ezt a műveletet lehetőleg minden beülés előtt végezd el, így sokkal kényelmesebb pihenésben lesz részed.

6. Utántöltés
A polisztirol golyók jellemző tulajdonsága, hogy néhán y hónapos használat után térfogata kismértékben zsugorodi k. Ha nehezen tudsz kiszállni
babzsákodból, aktuálissá vált az utántöltés. Az utántöltés megkezdése előtt minden képpen kérj segítséget valakitő l a babzsák fotel tartására,
különben előfordulhat, ho gy a golyók kifolynak a huzatból. A művelet végeztével győződj meg róla, hogy sikerült-e jól elhúzni a hú zózárat.

A nem rendeltetésszerű használat és jelen használati útmutató be nem tartása elállási jog esetében pénzbeli kompenzációt,
garanciára nézve pedig annak elvesztését vonja maga után!

