
Tuotteiden käyttö- ja hoito-ohjeet

KÄYTÄ HUONEKALUASI OIKEIN

Tärkeintä on, että huonekaluja käytetään siihen tar-
koitukseen, johon ne on tehty. Huonekalun mukana 
tulleita käyttöohjeita tulee aina noudattaa. Erityisesti on 
kiinnitettävä huomiota mekanismien oikeaan käyttöta-
paan.

Muista aina huonekalun käytössä mm. seuraavat tur-
vallisuustekijät:
- älä käytä tikkaina tai kiipeämisalustana
- älä istu käsinojalla tai pöydän reunalla
- älä kuormita kalustetta liikaa
- älä keinu tuolilla kahden jalan varassa

Varmista, että lattiamateriaali kestää ilman painau-
mia huonekalujen jalkojen kuormitukset ja normaalin 
käytön. Huomioi, että kaikki lattiamateriaalit eivät kestä 
painumatta tai naarmuuntumatta tavanomaisia kaap-
pi-, hylly-, eikä tuolinjalkakuormia ja tuotteen normaalia 
käyttöä. Tällainen painauma tai jälki ei ole tuotteen 
virhe. 

Siirrä kalusteet aina nostamalla, ei työntämällä tai 
vetämällä lattiaa pitkin. Tyhjennä aina säilytyskalusteet 
tavaroista ennen niiden siirtämistä. Mikäli siirrät isoja 
kalusteita, irrota kaikki elementit irrotetaan toisistaan 
ja siirrä yksi osa kerrallaan. Sähköpöytien muutto tulee 
tehdä ammattilaisten toimesta. Muutosta tai siirrosta 
aiheutuneet tuotteen rikkoontumiset eivät kuulu valmis-
tajan takuun piiriin.

Seinien kantavuus on tarkistettava ennen kuin kaappe-
ja tms. asennetaan seinälle. Tarkista seinälle ripustetta-
vien kaappien ym. normaali kuormitus. Kipsikartongista 
rakennetut seinät eivät kestä ilman vahvistusta tavan-
omaisiakaan seinäkaappikuormia.

Kalusteita tulee käyttää kuivassa, hyvin ilmastoidussa ti-
lassa. Älä sijoita huonekalua voimakkaaseen auringon-
valoon tai lämmityslaitetta vasten. Kalusteet saattavat 
haalentua tai aidon puuviilupinnan sävy voi muuttua 
suorassa auringonpaahteessa. On hyvä muistaa, että 
aitojen puuviilupintaisten kalusteiden sävy muuttuu 
ajan myötä valon vaikutuksesta johtuen. Näin ollen 
uudet puuviilukalusteet eroavat sävyltään vanhemmis-
ta puuviilukalusteista. Myös saman ikäiset puuviiluka-
lusteet saattavat pidemmällä aikavälillä olla erisävyisiä 
keskenään, jos toiset ovat olleet esim. paljossa luon-
nonvalossa ja toiset eivät. Huomioi myös, että puuviilu 
on luonnonmateriaali, jossa on aina kuvioeroja.

HUOLLA KALUSTEITA SÄÄNNÖLLISESTI

Kalusteiden säännöllinen hoito pidentää niiden elini-
kää. Huonekalujen hoidossa toimii paremmin ahkera 
ylläpitosiivous neutraaleilla aineilla kuin shokkihoito 
vahvoilla pintoja kuluttavilla aineilla.

Tarkista säännöllisesti, että helat ja ruuvit ovat edelleen 
hyvin kiristettyjä. Liukumekanismien ja pyörien puh-
distus tai imurointi roskista ja pölystä n. 6 kk välein on 
suositeltavaa, jotta ne pysyvät ehjinä.

Puisten, muovisten ja metallisten osien puhdistukseen 
suositellaan käytettäväksi hieman kostutettua peh-
meää liinaa. Pyyhi aina ylimääräinen kosteus pois 
puhtaalla liinalla. Tarvittaessa voidaan likaantunei-
ta pintoja puhdistettaessa käyttää hieman mietoa 
pesuainetta tai saippuaa. Huuhtele ja kuivaa lopuksi 
pesuaineella puhdistettu kohta. Älä käytä voimakkaita 
ja hankaavia puhdistusaineita. Jos tuotteelle kaatuu 
nestettä, pyyhi se aina pois ennen kuivumista. 

Imuroi verhoillusta kalusteesta pöly, muista tekstiileis-
tä irronnut nukka ja roskat säännöllisesti pehmeällä 
suuttimella. Näin ylläpidät kankaan hyvänä ja estät 
kankaan nyppyyntymistä. Varo liian kovaa hankaa-
mista imuroitaessa. Jos verhoillulle kalusteelle kaatuu 
nestettä, kuivaa se mahdollisimman pian pois. Poista 
tahra aina niin pian kuin mahdollista – ennen kuin se 
syöpyy kiinni kuituihin. Useimmat tahrat voidaan pois-
taa haalealla vedellä, johon on mahdollista sekoittaa 
pH-neutraalia astianpesuainetta. Vältä liuottamista, 
sillä se voi vahingoittaa kankaan alla olevia materiaa-
leja. Puhdista pesuaineella puhdistettu kangas aina 
lopuksi puhtaalla vedellä. Älä milloinkaan yritä poistaa 
tahraa voimakkaasti hankaamalla. Tarkemmat kangas-
kohtaiset pesu- ja tahranpoisto-ohjeet saat pyytämällä 
Iskusta. 
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