
Pohovka SOFIE – Pokyny pro užívání a údržbu rozkládací pohovky

Obecná charakteristika:

Hlavní předností rozkládací pohovky Sofie je snadno přístupný úložný prostor a lehací plocha vhodná na
trvalé  spaní.  Lůžko  lze  z  této  pohovky  vytvořit  jednoduše  předsunutím  sedáku  a  sklopením  opěráku.
Rozměry lůžka jsou 140 x 195 cm. Při dodržování pravidel pro užívání bude při rozloženém zatěžování dvěma
dospělými osobami přiměřené hmotnosti čalouněný výrobek plnit  požadavky  vzhledu a funkce. Konstrukce
se nesmí nadměrně zatěžovat jiným než výše uvedeným způsobem užití! Záruční doba na vady mechanismu
je  24  měsíců  od  data  zakoupení.  Záruka  se  nevztahuje  na  běžné  opotřebení  ani  na  závady  vzniklé
nevhodným  nebo  nepovoleným  způsobem  používání,  např.  se  nesmí  stoupat,  skákat  apod.  na
napolohovaných, rozložených částech výrobku a dílců, nadměrně zatěžovat mechanismus.

Záruka  se  nevztahuje  na  závady  vzniklé  násilnými  zásahy,  nevýrobní  úpravou,  nesprávnou  montáží  a
demontáží, špatnou údržbou.

Všeobecná údržba a užívání:

Na rozloženém mechanismu se nesmí skákat ani ho zatěžovat jinak než je uvedeno - slouží běžnému užití
pro ležení a spaní. Uživatel nesmí nadměrně zatěžovat jednotlivé části mechanismu a musí dbát na rozložení
zátěže při jeho používání.

Mechanismus není náročný na údržbu, provádí se v závislosti na užívání. Pro běžnou údržbu je dostačující
otírat suchým hadříkem prach.

Rozkládací  pohovka  potažená  látkou  vyžaduje  pravidelné  ošetřování  a  čištění,  což  prodlouží  životnost
potahovin.:

• Na tkaninu nepříznivě působí vysoká prašnost, prach je třeba odstraňovat pravidelným vysáváním 
hubicí bez kartáče, nepoužívat silné vysavače na vysávání koberců. 

• Potahové látky ošetříme běžnými šamponovacími prostředky rozpustnými ve vodě. (Neplatí pro 
textilie s povrchovou úpravou Aqua Clean). 

• Použijte kousek látky, který namočíte ve vodě, přiložte na skvrnu, a potom krouživými pohyby lehce 
vyčistěte a vysušte. 

• Nenechávejte na tkaninu působit drsnými předměty či drápky domácích zvířat. 
• Přímé sluneční světlo škodí jak barvám, tak i samotným textilním vláknům, proto se doporučuje 

používání závěsů, žaluzií apod., aby se zabránilo vystavení nábytku přímému slunečnímu světlu. 
I když dnešní látky mají velkou odolnost vůči světlu, neexistuje látka, která by na přímém slunečním 
světle nevybledla. 



Při  rozkládání  a  roztahování  pohovky  dbá  spotřebitel  na  bezpečnost  svou  a  ostatních  osob  a  zvířat
přítomných v místnosti, aby nedošlo ke skřípnutí končetin nebo jiných částí těla mechanismem nebo celým
výrobkem. 

Při  manipulaci  s rozkládacím  mechanismem  musí  spotřebitel  dbát  na  to,  aby  byl  přenášen  opatrně.
Nedodržení správné manipulace a montáže může mít za následek špatnou funkčnost rozložení a složení
mechanismu.

Zákonná záruka na zboží je 24 měsíců ode dne vyzvednutí.

V rámci zákonné záruky zaručujeme, že pohovka je vhodná k použití resp. nevykáže žádné poškození, které
by omezilo použití. 

Předpoklad oprávněné reklamace je:

- Přiměřené použití a zacházení
- Čistý a bezvadný hygienický stav

Následné poškození (při správném použití a zacházení), které je v     rámci záruky uznatelné:

- Stávající důlek hlubší než 15 mm
- Vada potahu

Nereklamovatelné vady:

- Poškození nevhodným zacházením a používáním
- Zašpiněná matrace – matrace nesplňující základní hygienické požadavky
- Lehké záhyby v potahu

Příklady nevhodného zacházení a používání jsou:

- Větší zatížení, než je doporučená nosnost
- Skákání, stoupání na sedačku

Přejeme Vám hodně spokojenosti při užívání naší sedačky SOFIE.
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