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Setu Péče a údržba
Při pravidelné péči a údržbě Vám bude židle Setu od společnosti Herman Miller
poskytovat vynikající výkon a uspokojení po mnoho let. Pro udržení kvality
produktu Herman Miller postupujte prosím podle těchto pokynů pro čištění.
Pokyny pro péči a údržbu Herman Miller produktů jsou poskytovány jako služba.
Není na ně poskytována záruka, protože výsledky se mohou lišit.
H-Alloy™základna, rám, Kinematická opěrka™ područky
Normální čištění - omyjte povrch měkkým hadříkem namočeným ve slabém
roztoku saponátu a teplé vody. Důkladně opláchněte a osušte měkkým hadříkem.
Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní kuchyňské čisticí prostředky.
Lyris 2™ Suspension
Běžné čištění
Vysávejte textilie podle potřeby nástavcem na čalounění. Vysávání odstraňuje
prach a snižuje potřebu pro profesionální čištění.
Nekartáčujte textilie ani nepoužívejte vysavač s rotačním kartáčem. Kartáčování
může trvale poškodit vlákna nebo změnit charakter tkaniny. Nepoužívejte vodu ani
jiné tekutiny, mohlo by to vést k trvalému poškození tkaniny.
Čištění skvrn
Okamžitě setřete skvrnu měkkým savým hadříkem. Nesušte skvrnu úplně, mohla
by zůstat natrvalo. Čím déle je skvrna na tkanině, tím obtížněji se odstraňuje.
Na skvrny na vodní bázi jako je káva, nealkoholické nápoje, ovocné šťávy, nebo
mléko použijte čisticí prostředek na bázi vody (speciálně vyrobené pro čištění
textilie) nebo roztok jemné (alkalické) teplé mýdlové vody (ne příliš mýdlové),
aplikuje vlhkým čistým hadříkem nebo houbičkou do vzniku pěny.
Nikdy nepoužívejte horkou vodu; skvrna by zůstala natrvalo. Vyhněte se drhnutí.
Na skvrny na bázi oleje, jako je rtěnka, tuk, nebo salátová zálivka použijte roztok
pro suché čištění aplikovaný vlhkým čistým hadříkem nebo houbičkou. Čisticí
roztok jeprve vyzkoušejte na malé skryté oblasti. Pokud roztok testovanou oblast
nijak nepoškodil, můžete jej použít na na znečištěné plochy lehkými, rychlými tahy.
Začněte na vnější straně skvrny a pracujte směrem do středu, dávejte pozor, aby
se tkanina příliš nepromáčela.
Můžete také použít výrobek K2R podle návodu na etiketě.
Nepoužívejte na tkaninu příliš mnoho vody ani jiné tekutiny. Promáčení by mohlo
způsobit trvalé poškození materiálu.
Nedrhněte příliš silně, mohlo by tak dojít k poškození osnovy tkaniny nebo zlomení
vláken.
Vždy je lepší několik jemných aplikací než jedna důkladná.
Vysajte veškerý zbylý roztok a pak použijte jiný čistý hadřík nebo houbičku
namočené ve studené vodě, abyste odstranili případné zbytky. Nechte tkaninu
zaschnout a pak před použitím dobře vysajte vysavačem.

Pokud skvrna odolává čištění, obraťte se na profesionální čisticí firmu.
Velké plochy
Pokud jsou znečištěné velké plochy, obraťte se na profesionální čisticí firmu.

