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Käyttöohje Bellus sohville
Onnittelemme teitä uudesta Bellus sohvasta.
Tämän ohjeen tarkoitus on antaa teille tietoa sohvan käytöstä ja hoidosta, sekä siihen 
liittyvästä takuusta.
Lukekaa käyttöohje huolella ennen sohvan käyttöönottoa. 
Huomiottehan ettei valmistaja ota vastuuta virheestä tai vahingosta joka tapahtuu sohvan 
virheellisestä käyttämisestä toisin kuin käyttöohjeessa ohjeistettu.
Sohvakohtaiset kasausohjeet löydät www.bellus.com/products 

HUOM!

   Pakettien avauksessa ei saa käyttää teräviä esineitä jotka 
   voivat vaurioittaa herkkiä pintoja. 
 

   Sohvaa ei saa nostaa tai vetää käsinoja tai selkänoja tyynyistä.
   Nostaminen tulee tapahtua ainoastaan rungosta.



Takuuehdot
Bellus antaa sohville 2 vuoden EU takuun.
Takuu kattaa valmistus- tai materiaalivirheistä aiheutuneet viat, jotka ovat ilmenneet
takuuaikana. Edellytyksenä on että virheistä ilmoitetaan kohtuullisessa ajassa sen 
havaitsemisesta, tai hetkestä jolloin voidaan olettaa että virhe olisi pitänyt havaita.
Virheen havaitsemis hetkestä tulee tuotetta käyttää tavalla joka ei pahenna virhettä, eikä 
aiheuta turhaa lisä vauriota.

Tuotetta tulee käyttää siinä ympäristössä ja sillä tavalla, kuin mihin se on suunniteltu (esim 
verhoiltu sohva ei ole ulkokaluste).
Takuuaika alkaa hetkestä jolloin tuote ostettu Bellus jälleenmyyjältä.
Tuotteen korjaaminen tai korvaavan tuotteen toimittaminen ei pidennä tai uusi takuuaikaa.
Takuu edellyttää että tuotetta on käytetty asianmukaisesti, siten kuin tuote on tarkoitettu ja 
että Bellus hoito-ohjeita on noudatettu.

Tuotteessa ei ole valmistus- tai materiaalivirhettä, mikäli tuote on ollut Bellus normien 
mukaan valmistettu ja kun se vastaa myymälässä olevaa myymälämallia.
Virheen arvioinnissa tuotetta tarkastellaan sen normaalissa käyttö ympäristössä, 
normaalissa käyttöasennossa niin että tuote on täysin kasattu.

Tarkemmat hoito ja käyttö ohjeet löydät www.bellus.com/instructions 

Virheilmoituksen tekeminen
Mikäli havaitset tuotteessa virheen tulee siitä ilmoittaa viipymättä liikkeeseen josta 
tuotteen ostitte.
Virheilmoitukseen tulee sisällyttää kuvat ja tieto virheestä, sekä ostokuitti. 

Hoito-ohjeita
Pidennät sohvasi käyttöikää säännöllisellä huollolla ja oikealla käytöllä.
Puhdistuksessa käytettävän aineen soveltuvuus tulee aina tarkistaa tuotteen tuotetiedoista. 
Ennen hoitoaineen käyttöä on suositeltavaa kokeilla ainetta piilossa olevalle pinnalle.
Bellus kankaiden ja nahkojen pesu / hoito-ohjeet löydät www.bellus.com/instructions

Alla pikaohje tavallisimmille hoito tapauksille.

 Kangas
Kangasverhoilu tulee imuroida säännöllisesti, käyttäen huonekalu suulaketta. Älä koskaan 
imuroi ilman pehmeää suulaketta, koska tämä voi vaurioittaa kangas kudosta sekä 
vanutäytettä.
Mikäli kangas kastuu tulee se välittömästi kuivata puhtaalla kostealla rätillä, painellen.
Älä käytä puhdistamiseen voimakkaita tai valkaisevia puhdistusaineita. 

 Nahka
Nahka on luonnonmateriaali jossa näkyy elämän jäljet. Pinnassa voi näkyä esim. 
parantuneita arpia, hyttysenpistoksia tai eroja martionnissa. Nämä kaikki korostavat 
tuotteen aitoutta ja antavat sille oman arvokkaan leiman.
Jotta nahka patinoituisi ajan myötä arvokkaasti, tulee sitä puhdistaa ja hoitaa säännöllisesti.
Hoidossa tulee käyttää ko. verhoilunahalle tarkoitettua nahanhoitoaineita tai puhdasta 
kosteaa rättiä.



 Uuden tuotteen haju
Uudesta huonekalusta voi tulla hajuja, jotka poistuvat joidenkin viikkojen kuluessa. Kaikki 
Bellus sohvat täyttävät EU Reach vaatimukset ja eivätkä hajut ole terveydelle haitallisia.

 Pehmusteet 
Pakkauksen avauksen jälkeen tulee istuin ja selkäpehmusteet taputella / möyhiä oikeaan 
asentoon.
Uutena pehmusteet tuntuvat kovemmilta kuin mitä niiden lopullinen pehmeys tulee 
olemaan muutaman käyttö kuukauden jälkeen.  
Verhoilluissa huonekaluissa voi syntyä kankaan liikkumisen, venymisen, vanujen 
yhteisvaikutuksesta aaltoilua ja ryppyjä. Venyminen ja rypyt eivät millään lailla vähennä 
tuotteen elinikää ja rypyt voidaan silotella kädellä pois.
Osassa malleista tähän voidaan vaikuttaa tyynyjä kääntämällä, kiintoverhoilluissa istuin ja 
selkä osien silottelulla.
Tarkemmat ohjeet eri pehmustettyyppien käyttäytymisestä löydät www.bellus.com/
instructions




