
Käsitsemisjuhised

Transport

- Üldiselt võib Chatbox by Sileni tooteid tarnida üksnes kinnises 
transpordivahendis. Soovitatud on paigutada pakendid 
kaubaalusele, mis on mõeldud just sel eesmärgil tarnimiseks, 
kaitstes samaaegselt vihmasaju, plekkide ja mehaaniliste 
kahjustuste eest (mõlgid, kriimud ja hõõrdumised jne, mis võivad 
sõidu ajal aset võtta).

- Pakendeid, mis sisaldavad klaaselemente, peab transportima 
eriti suure hoolsusega. Need pakendid on teistest eristatavad 
tänu nendel paiknevale klaasikoonile.

- Kauba laadimist, mahalaadimist ja liigutamist tuleb teha 
ettevaatlikult. Pakendeid on keelatud maha kukutada, vedada 
või tõsta kinnitusrihmadest või paigutada pakendeid külili. 

- Kui pakendit tõstetakse, tuleb seda teha altpoolt või pakendil 
olevate nooljuhiste kohaselt

- Kui pakendeid transporditakse liftiga, tuleb enne kindlaks teha, 
et need ka lifti mahuksid. Avatud pakendit ei tohiks ei liftiga ega 
ka treppidest transportida. Kui vaja, ümbritse pakendid sobiva 
pehmendusega.

Paigaldamine

- Juhindu alati Sileni poolt loodud paigaldusjuhistest. 

- Kui oled pakendi avanud, siis enne toote kokku panemist 
veendu, et sul on olemas kõik vajalikud detailid (need on juhises 
üles loetud).

 - Kasuta klaaselementide liigutamisel iminappe (soovituslik). 

- Kui paned toodet kokku ebatasasel põrandal, kasuta 
jalaotsikute reguleerimiseks loodi. Disainimisel on arvesse 
võetud maavärina poolt tekitatud võimalikke mõjusid, mis 
tähendab, et tooted jäävad püsti ka maavärina puhul. Kui vaja, 
on võimalik Chatbox by Silen tooteid põranda külge kinnitada 
ankrupoltidega. Võta meiega ühendust, kui soovid selle kohta 
täpsemaid juhiseid.

Kuhu ei tohiks Chatboxi paigaldada?

Chatboxi ei tohiks paigaldada niiske (suhteline õhuniiskus üle 
60%) ja külma (temperatuuriga alla +10 ºC) seina vahetusse 
lähedusse või kütteseadmele liiga lähedale. Võimalusel vältige 
ka otsest päikesevalgust. NB! Ruumi minimaalne kõrgus peab 
olema 2,35 m.

Mida mitte teha?

- Ärge asetage põrandale või lakke raskeid esemeid.

- Ärge kinnitage ega riputage Chatboxi ukse külge lisaraskusi.

- Ärge asetage pinnale kuumi esemeid.

- Ärge katke õhu sisse- ja väljalaskekanaleid.

Kasutamine.

Chatbox by Silen tooted on mõeldud kasutamiseks kuivades ja 
soojustatud ruumides, mille õhutemperatuur ei lange alla +10 ºC 
ja suhteline õhuniiskus püsib 40-60% vahel. Selleks, et 
tekstiilpinnad saaks aklimatiseeruda, on soovitatav Chatboxi uks 
3-4 nädalat lahti hoida. 
 

Pane tähele

Otsene päikesevalgus võib muuta toote värvust ja välimust: 
välimise pinna värv võib muutuda ebaühtlaseks, lakk ja värv 
võivad praguneda ja tekstiilide värv võib tuhmuda. Aja jooksul 
võivad kruvid veidi lahti tulla, mistõttu tuleks neid aeg-ajalt 
pingutada. Kui see juhtub, võta ühendust edasimüüjaga või 
kirjuta meile chatbox@silenspace.com ja sulle antakse edasised 
juhised.

Hooldus

– Kasutage puhastamisel ainult kergelt niisutatud lappi.

- Pühkige pind pärast puhastamist või tolmu eemaldamist 
kuivaks. 

- Kui mõnele pinnale satub vesi, kuivatage see kiirelt kuiva ja 
pehme lapiga. 

- Määrdunud pindade (välja arvatud kanga või nahaga kaetuna), 
klaaspindade ja kinnitusdetailide puhastamiseks võite kasutada 
ka kergelt seebivette kastetud lappi, kui pind kohe peale seda 
pehme lapiga kuivaks pühkida. 

- Kui soovite puhastada kanga või naturaalse nahaga kaetud 
mööblit, võtke ühendust sellele teenusele spetsialiseerunud 
ettevõttega või  spetsiaalselt mööbliriidele ja nahkmööblile 
mõeldud puhastusvahendeid. 

- Lakitud ja värvitud pindade või naturaalse nahaga kaetud 
pindade tolmu puhastamiseks kasutage kuiva riidelappi. 

- Kasutage dekoratiivplasti, melamiini (laminaadi) või 
kunstnahaga kaetud pindade tolmust puhastamiseks niisket 
lappi. 

- Kangaga kaetud pindade (vaip, seinad, lagi) puhastamiseks 
kasutage tolmuimejat või harja. 

- Lakitud/värvitud puitpindade puhastamiseks kasutage leiges 
vees leotatud pehmet lappi (millele on lisatud tilk 
nõudepesuvahendit).

Mida mitte teha?

Ära kasuta järgnevaid tooteid:

 – tooted, mis sisaldavad atsetooni ja muid hästi lahustuvaid või 
abrasiivseid koostisosi sisaldavad tooted 

– looduslikku või sünteetilist vaha või silikoonõlisid sisaldavad 
puhastusvahendid

Tuleohutus

Chatbox by Silen toodetes ei ole kasutatud kergestisüttivaid 
materjale. Kasutatud materjalide tuleohutust on testitud ja 
klassifitseeritud nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil. 
Mineraalvill vastab tulepüsivusklassile A2-s1. Sisevaibad on 
tulepüsivusklassiga B1-s1 vastavalt standardile EN 14041: 2004/ 
ac:2006, EchoFree paneelid on vastavalt EN 14041 standardile 
tulepüsivusklassiga B-s1. Akustilised klaasid on tuld ja kuumust 
peatavate omadustega.

Tootjapoolne garantii
  
Tooja garanteerib, et toode vastab kehtivatele eeskirjadele ja 
selle kvaliteet vastab tootenäidises olevale, eeldusel, et ostja 
järgib selles juhendis antud juhiseid ja soovitusi. NB! Garantii ei 
laiene  püsivatele kulumisdeformatsioonidele põrandakattel, mis 
võivad olla põhjustatud Chatbox by Silen reguleeritavate 
taldmike poolt. 




