BALDO PRIEŽIŪROS IR EKSPLOATACIJOS TAISYKLĖS
Patarimai naudotojui:
1. naudokite baldus bei sudedamąsias jų dalis (automatinius, elektrinius ir kitus mechanizmus, pagalves ir
kt.) tik pagal paskirtį, laikykitės informacinių nuorodų ant baldų;
2. sėdėkite visose baldo dalyse tolygiai dažnai – taip neatsiras minkštumo - kietumo skirtumų;
3. venkite statyti baldus tiesioginiuose saulės spinduliuose. Per ilgą laiką visų rūšių audiniai pakeičia spalvą;
4. periodiškai patepkite alyva lankstus, mechanizmų ratukus, metalines jungtis ir kt.;
5. perstatydami baldus į kitą vietą, jų nestumdykite, bet perneškite; minkštų baldų negalima nešti laikant
už audinio ar pagalvių; perstatydami baldus į kitą vietą, visuomet pirma juos išrinkite, kad
nepažeistumėte konstrukcijos ir rėmų;
6. saugokite medines apdailos detales nuo smūgių, vandens ir kitų skysčių. Valykite jas tik priemonėmis,
skirtoms paviršių, padengtų laku, valymui;
7. nesilieskite drabužiais, kurie linkę dažyti (pvz., drabužiais iš džinsinio audinio ir kt.) prie minkštų baldų su
šviesiu audiniu ir natūralia oda;
8. baldus statykite toliau kaip 30 cm nuo šilumos šaltinių (radiatorių, kaloriferių, židinių ir kt.). Ilgalaikis
tokio baldo stovėjimas šalia jų, gali išdžiovinti odą ir ji sutrūkinės; baldus statykite toliau kaip 30 cm nuo
šilumos šaltinių, orlaidžių ir oro kondicionierių, kad išvengtumėte staigių temperatūros ir drėgmės
pokyčių;
9. nestatykite baldų iš natūralaus medžio ant šildomų grindų;
10. minkštiems baldams su miegamąja funkcija naudokite antčiužinį arba storesnį paklotą;
11. įsigijus baldą su pagalvėmis, kurios yra iš malto porolono ar granulių, reikia jas pamodeliuoti/papurenti
rankomis, kad atgautų savo
12. pirminę išvaizdą, kuri gali būti šiek tiek pakitusi transportavimo metu;
13. venkite pernelyg didelio taškinio apkrovimo, pavyzdžiui, Jums nereikėtų klūpoti ar keliais spirtis ant
sėdimos baldo dalies elementų;
14. Jei yra integruotas miegamas mechanizmas, netraukite pakeliamo mechanizmo tik vienoje pusėje visada traukite ties centru;
15. neleiskite be atsakingo asmens priežiūros naudoti baldų mechanizmus (automatinius, elektrinius,
rankinius ir kt.) vaikams bei asmenims su fiziniais, jautrumo ar psichikos sutrikimais, arba neturintiems
pakankamai patirties ir žinių;
16. baldai turi būti surenkami ir eksploatuojami pagal pateiktas baldų surinkimo instrukcijas.
Draudžiama:
1. naminiams gyvūnams lipti ant baldų. Jų nagai gali įbrėžti odą, audinį, medienos detales. Jų seilės daro
neigiamą poveikį odai, kaip ir jų prakaitas;
2. šokinėti ant minkštų baldų dalių, kad nesusidarytų staigių smūgių audiniui, spyruoklėms, porolonui,
medienos, mechanizmo detalėms;
3. prie baldų audinio ir medinių apdailos detalių liestis aštriais daiktas;
4. sėdėti ant baldų šoninių atramų (porankių): jie skirti rankoms pasidėti! Netinkamas naudojimas gali
sukelti deformacijas, užpildas gali pasislinkti, o siūlės sutrūkti esant per didelei tempimo jėgai;
5. baldus laikyti padidinto drėgnumo patalpose; Baldo eksploatavimo aplinkos temperatūra yra nuo +10 °C
iki +40 °C, o santykinė drėgmė nuo 10% iki 70% be kondensavimosi.

6. naudoti agresyvias – rūgštines, didelį chloro kiekį ir pan. turinčias priemones, taip pat valymo priemones,
į kurias įeina stiprūs chemikalai arba naftos produktų turintys skiedikliai, t.y. acetonas, skiediklis, spiritas,
dalintojas ir kt. Labai atsargiai arti baldų naudokite klijus; priemonės, skirtos baldų valymui yra
naudojamos tik su baldų naudotojo atsakomybe, prieš tai priemonę išbandžius nematomoje vietoje.
Atsiradusias dėmes ar skysčius reikia valyti nedelsiant;
7. valyti baldus abrazyvinėmis priemonėmis;
8. nuimti nuo baldų, ypač turinčių mechanizmus, informacinius lipdukus;
9. žaisti su baldų mechanizmais – jie gali sulūžti, deformuotis, dėl ko kiltų prispaudimų, įstrigimų,
sužeidimų, sužalojimų ir kt. panašūs pavojai; prie mechanizmo vidinės dalies kišti pirštus, rankas, kojas,
kitas kūno dalis bei pašalinius daiktus – mechanizmo veikiama jėga gali sužeisti, sužaloti, pakenkti baldui;
10. laipioti, kabėti ant korpusinių baldų stalčių, durelių, lentynų - baldai gali virsti ar kristi, dėl ko kiltų pavojus
sveikatai.
Nuolatinė priežiūra:
1. baldus valykite nuo dulkių buitiniu dulkių siurbliu, kempinėle arba minkštu drabužių šepečiu;
2. odinius baldus 2 - 4 kartus per metus būtina sutepti specialia priemone, skirta odiniams baldams
prižiūrėti;
3. naudodami valymo priemones, atkreipkite dėmesį į jų naudojimo instrukciją, kad jos būtų tinkamos
konkrečių baldų valymui.
4. mechanizmus rekomenduojama periodiškai sutepti per lankstymo taškus. Rekomenduojama: PTFE
sausas tefloninis tepalas.
5. metalines mechanizmo dalis rekomenduojama valyti lengvai drėgnu skudurėliu, vėliau nusausinti.
Dėmių valymas:
1. pirmiausia, pašalinkite dėmės paviršių nespalvotu rankšluosčiu, audiniu ar sausu skudurėliu;
2. po to su kempinėle ar baltu švariu skudurėliu naudodami nedidelį kiekį valymo priemonės, pvz. muilo ar
nuriebintojo, valykite dėmę nuo kraštų į vidų. Taip išvengsite jos išsiplėtimo. Netrinkite – trynimas tik
dar labiau išplės dėmę ir iškraipys pūką.
3. pašalinus dėmę, nusausinkite likusią drėgmę nespalvotu rankšluosčiu ar skudurėliu ir išdžiovinkite.
Dėmesio: draudžiama naudoti įkaitintą lygintuvą.
4. jeigu baldų paviršius turi pūką, pūkui atstatyti naudokite šepetį, skirtą audiniui;
5. ypač stiprų sutepimą galima likviduoti plačiai paplitusių ir esančių pardavime valymo priemonių,
pagamintų vandens pagrindu, pagalba.
ii. Draudžiama naudoti valymo priemones, į kurių sudėtį įeina stiprūs chemikalai, arba naftos produktų
turinčių skiediklių, t. y. acetono, skiediklio, spirito.

