Nábytkové materiály FARGOTEX - uživatelský manuál
I. PODMÍNKY UŽÍVANÍ
1. Při výběru tkaniny vezměte v úvahu technické charakteristiky výrobku.
2. Potahové látky se musí používat v souladu z jejich účelem.
3. Nepoužívejte ostré nástroje pro rozbalení, protože by mohlo dojít k poškození tkaniny.
4. Přemísťování nábytku bez ochrany čalounění nebo zadržení jeho pohyblivých částí (např.
polštáře) může způsobit nevratnou deformaci nebo poškození látky.
5. Nevystavujte čalounění silnému, nepřirozenému tlaku (například skákání), protože by mohlo
dojít k poškození, rozhrnutí látky, jakož i k jinému mechanickému poškození sedačky.
6. Neumisťujte nábytek do vzdálenosti menší než 1,5 m od zdroje tepla, jakými jsou radiátory,
sporáky, trouby a pod..
7. Látku chraňte před nepříznivými vlivy počasí (např. déšť, mráz) a před přímým slunečním
zářením. Vystavení látky nepříznivým vlivům může způsobit trvalé poškození (např. snížení
intenzity barvy, popraskaní).
8. V místnosti udržujte vhodné podmínky, jakými jsou teplota od 19 - 23° C a vzdušná vlhkost 50
- 70%. Místnost musí být pravidelně větraná. V opačném případě může dojít k změně barvy,
struktury, zvýšení množství prachu, skvrn, plísní a pod..
9. Potahové látky musí být chráněny před horkými talíři, zvířaty, dětmi bez dozoru, jídlem a
nápoji. Neopatrnost může způsobit poškození látky (změna barvy, skvrny, škrábance,
popraskání a jiná poškození tkaniny).
10. Potahové látky musí být chráněny proti nadměrnému a neopatrnému tření, zvláště na stejném
místě

(např.

při

častém

čištění

stejného

místa).

Čalouněný

nábytek

musí

nacházet v dobře udržovaném prostoru, chráněný před opakovaným opotřebením.
11. Jakékoliv části čalouněný ch nábytků musí být používány se stejnou intenzitou , aby
vzniklé přirozené opotřebení bylo rozmístěny rovnoměrně. Doporučuje se pravidelně
vyrovnávat potah hned po použití sedačky, čímž se snižuje tendence zvlnění a
ohýbání

látky

pod

vlivem

dlouhotrvajícího

zatížení,

tepla

a

vlhkosti

z

těla (zvlnění a pokrčení potahových materiálů je přirozený efekt, čím větší je čalouněný povrch,
tím stoupá tendence zvlnění se).
12. Všechny pokrývky, které přicházejí do styku s potahovou látkou, nesmějí mít delší chlupy, které
mohou způsobit spojení se s tkání potahové látky (doporučuje se používat pokrývky, přikrývky
a i. s hladkým povrchem). Zbytky chloupků, tkanin zůstávají v potahu a je obtížné je odstranit.
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13. Je třeba zabránit kontaktu světlých potahových látek s látkami v tmavých barvách (např.
Jeansy, intenzivně zbarvené polštáře). Jejich vzájemný kontakt může způsobit zabarvení
potahu. Také potahové látky, zejména v intenzivních a tmavých barvách, mohou obarvit světlé
oblečení a textilie a to zejména na začátku používání nábytku.
II. PÉČE
1. Látky se musí čistit a udržovat v souladu s přiloženou příručkou.
2. Potahové látky musí být udržovány čisté. Čistotu lze docílit použitím vysavače nebo ručně.
3. Tekutiny z povrchu se odstraňují jemně (bez velkého tlaku) dobře sajícími, čistými materiály
jakými jsou bavlna, papír a pod.
4. Vsáknuté skvrny musí být odstraněny namydlenou, bavlněnou utěrkou, přičemž je třeba, aby
byla utěrka při každém kontaktu s látkou čistá (doporučuje se obrátit utěrku na čistou stranu).
Zůstatek mýdla a jiného neagresivního čisticího prostředku se pak z potahového materiálu
odstraňuje vodou.
5. Suché znečištění, jakými jsou bláto, prach, prášek, pudr a pod., musí být odstraněny (nejlépe
vysavačem nebo jemným štětcem) ještě před tím, než je látka absorbuje. Skvrny, které přesto
zůstanou na povrchu, odstraníme jemnými krouživými pohyby namydlených štětcem nebo
kartáčem s jemnými štětinami.
6. Pro jiné typy skvrn je doporučeno použít vlhkou bavlněnou utěrku s hypoalergenním mýdlem.
Znečištění se odstraňuje jemnými, krouživými pohyby.
7. Vzniklá vlhkost na povrchu se musí hned otřít a to směrem z vnější strany dovnitř.
8. Po očištění použijte vlhčený ubrousek i na okolí po skvrně tak, aby byla navlhčená větší plocha.
Následně ji za pomoci fénu, při nízkém programu tepla, jemnými, krouživými pohyby vysušte.
9. Na čištění všech skvrn se používá hypoalergenní mýdlo. Nedoporučují se používat prací
prostředky, tekutá mýdla, rozpouštědla s alkalickou reakcí, rozpouštědla na bázi petroleje,
saponáty používané v domácnosti, bělicí prostředky a pod ..
10. Nikdy nepoužívejte žehličku na sušení textilii.
11. K čištění nepoužívejte prostředek na čištění koberců.
12. Pravidelná údržba a čištění potahových látek prodlužuje jejich životnost.
13. Všechny prostředky používané na čištění potahových látek je třeba nejprve vyzkoušet na
neviděných místě. Aplikujte je na povrch, včetně švů. Neotírejte potřísněný povrch, protože
může dojít k poškození tkaniny. Při již vsáknutí skvrnách se obraťte na odborníka. K odstranění
skvrn nepoužívejte rozpouštědla (benzín, terpentýn a pod.), protože může dojít k rozpití skvrn.
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III. EASY TO CLEAN - návod na čištění
SKVRNY OD INKOUSTU (skvrny od pera, fixů apod.)
1. Aplikujte malé množství vody na skvrnu a vpité ji do papírového ručníku.
2. Pokud skvrna nezmizela, navlhčete ji znovu, aplikujte zelené mýdlo ("green soap") a otřete
utěrkou z mikrovlákna.
3. Pak pokropte vodou a vpité ji i s nečistotou do papírového ručníku. Postup opakujte, dokud
neodstraníte zbytky mýdla.

Čištění skvrn:
1. Použijte utěrku (nebo jiný absorbující materiál) na
vpitie tekutiny.

3. Vyčistěte skvrnu vodou a hadříkem (nebo mýdlem)
jemnými, krouživými pohyby.

2. Pokropte skvrnu vodou.

4. Nechte vysušit.

TEKUTÉ SKVRNY od kávy, džusu, čaje a pod.
1. papírovou utěrkou odsajte skvrnu.
2. Pokropte vodou a znovu odsajte. Opakujte, dokud skvrna nezmizí.
3. Pokud skvrna nezmizela, navlhčete ji znovu, aplikujte zelené mýdlo ("green soap") a otřete
utěrkou z mikrovlákna.
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4. Pak znovu pokropte vodou a vpité ji i s nečistotou do papírového ručníku. Postup opakujte,
dokud neodstraníte všechny zbytky mýdla.
MASTNÉ SKVRNY od majonézy, kečupu, jogurtu, omáček apod.
1. Opatrně odstraňte zašpinění lžící.
2. Pokropte vodou a vpijte papírovou utěrkou.
3. Znovu pokropte vodou a otřete utěrkou z mikrovlákna.
4. Pokud skvrna nezmizela, navlhčete ji znovu, aplikujte zelené mýdlo ("green soap") a otřete
utěrkou z mikrovlákna.
5. Pak pokropte vodou a vpité ji i s nečistotou do papírového ručníku. Postup opakujte, dokud
neodstraníte všechny zbytky mýdla.
SUCHÉ NEČISTOTY:
1. Použijte vysavač a odsajte nečistoty z povrchu látky. Pokud to je nutné, můžete použít i suchý
hadřík.
2. Nepoužívejte vodu pro tento typ znečištění.
3. Čištění inkoustových skvrn:
Čištění inkoustových skvrn:
1. Odstraňte skvrnu se školní gumou.

2. Pro těžko odstranitelné skvrny použijte sprej s ethyl
alkoholem.
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3. Nechte vyschnout.

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO ČIŠTĚNÍ: MINEVA NEW, INFINITY, ORION, PORTO, ASTORIA, MARGO,
CROCCO, DIUNNA, INDYGO, CAMELEON, ARUBA
• Čistěte krok za krokem podle návodu.
• Skvrnu vyčistěte ihned po jejím vzniku. Pokud není možné skvrnu hned odstranit, pokropte místo
vodou s mýdlem a přetřete místo měkkým hadříkem.
• Pro odstranění zbytků mýdla je nutné použít vodu. Za použití absorpčního materiálu vodu se zbytkem
nečistot a mýdla odstraňte. Opakujte, dokud není povrch čistý.
• Papírové utěrky používejte výhradně na vpíjení, ne na čištění třením.
• K čištění se doporučuje používat utěrky z mikrovlákna.
• Na vertikálních površích se voda aplikuje postřikem (ne rozlitím).
• Během čištění vždy použijte čistou stranu utěrky nebo papírového ubrousku.
• Při praní tkanin jejich vždy nejdříve mechanicky vyčistěte (jak je popsáno výše) a až potom je perte
při teplotě 30 ˚C ručně nebo v pračce na programu "jemné praní".
• Pokud je to nutné, použijte houbičku namísto jemné kartáče nebo štětce. Vždy propláchněte látku.
Opakujte, dokud neodstraníte zbytky mýdla. Vysušte byt.
• Opraná látka musí být ožehlená (pokud to povoluje technická specifikace dané látky) přes jiné
bavlněné látky ve směru tkaní. Žehlení je velmi důležité pro zachování funkce "easy to clean".
Nepoužívejte páru během žehlení.
• Ponechání skvrn a jiných nečistot bez údržby dlouhou dobu, nebo použitím nevhodných metod
čištění může mít nepříznivý vliv na funkci "easy to clean".
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• Nedoporučuje se používat sušičku k sušení látek. Aby se po vyprání látky docílil původní vzhled, je ji
nutné po vrácení na nábytek přetřít měkkým hadříkem z mikrovlákna.
• Nepoužívejte jiné čisticí prostředky než zelené mýdlo ("green soap").
• Nevyvíjejte přílišný tlak při čištění.
• Nepoužívejte ostré čistící nástroje, např. hrubě - štětiny kartáče.
• Funkce "easy to clean" je aktivní až do 10 cyklů praní při správném používání.

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO ČIŠTĚNÍ: VIENNA
• Rozlité kapaliny vyčistěte ihned po jejich vzniku papírovou utěrkou nebo utěrkou z mikrovláken.
• Nepoužívejte žehličku.
• Nepoužívejte přípravky pro péči o ekokůže na bázi petroleje nebo přípravky obsahující amoniak,
rozpouštědla a bělidlo.
• Ekokůže nesmí být vystavena nadměrné vlhkosti a prachu.
• Vyhněte se zašpinění produktu. Péče o kůži musí provádět každých 4 - 6 měsíců použitím vhodných
přípravků. Dobře udržovaná ekokůže je odolnější vůči nečistotám.
• Ekokůže nesmí být vystavena přímému slunečnímu záření (může dojít ke změně barvy).
• Neumisťujte nábytek do vzdálenosti menší než 1 m od zdrojů tepla, jakými jsou radiátory, sporáky,
trouby a pod.. Nepokládejte na nábytek horké předměty.
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