
Mēbeļu lietošanas instrukcija 

Mēbeļu pārvadāšana 

 Mēbeles jāpārvadā iesaiņotas un slēgtā transporta līdzeklī  
 Iekraujot un izkraujot mēbeles, iesaiņotās mēbeles aizliegts celt aiz 

stiprinājumiem, tos pārvietot pārveļot, vilkt pa zemi un/vai sviest 
 Mēbeles jāpārvieto, ievērojot iesaiņojuma grafisko simbolu – „augša“ vai 

priekšmetu satverot no apakšas. Liela izmēra un smagi priekšmeti jāpārvieto 
vairākiem cēlājiem reizē 

Mēbeļu montēšana 

 Izjauktas mēbeles jāsaliek atbilstoši pievienotajai salikšanas shēmai vai 
instrukcijai 

 Atverot mēbeļu iepakojumu, jāpārbauda, vai ir visas detaļas un vai nav bojātas 
(pirms priekšmetu salikšanas) 

 Mēbeles paredzētas novietošanai uz taisnas un līdzenas grīdas. Grīdas 
nelīdzenuma izlīdzināšanai paredzēta mēbeļu kāju augstuma regulēšanas iespēja 
(ja tāda ir iestrādāta attiecīgo mēbeļu kājās) 

 Lai salikto mēbeli telpā pārvietotu, tā jāpaceļ no apakšas un jāpārnes vajadzīgajā 
vietā (izņemot mēbeles uz ritenīšiem) 

Mēbeļu izmantošana 

 Mēbeles jāizmanto tam paredzētajiem mērķiem 
 Mēbeles jātur un jāizmanto sausās, apsildāmās telpās ar gaisa temperatūru no 

+10°C līdz +30°C un relatīvo gaisa mitrumu no 40 % līdz 65% 
 Mēbeles nedrīkst novietot pie mitrām un aukstām sienām un tiešā apkures 

ķermeņa tuvumā 
 Mēbeles jāsargā no tiešas saules gaismas - tā var izmainīt mēbeles krāsu un 

izskatu, virsmas var nevienmērīgi izbalēt, spoguļi zaudēt spožumu u.tml. 
 Mēbeļu plauktos un atvilktnēs nedrīkst novietot smagus priekšmetus, pie durvīm 

nedrīkst piestiprināt papildus smagumus.  
 Karstus priekšmetus drīkst novietot tikai uz karstumizturīgām pamatnēm. Uz 

mēbelēm izlijis šķidrums uzreiz jāsavāc ar tīru un mīkstu drānu 
 Ja mēbeļu savienojumiem, kam tiek izmantotas savilces, uzgriežņi vai skrūves 

atslābst, tās pēc kāda laika jāpiegriež 
 Ekspluatējot mēbeles uz nelīdzenas grīdas, var rasties bojājumi (savērpumi, 

plīsumi, var pārstāt darboties atvilktņu un durvju mehānismi u.c.) 

Mēbeļu kopšana 

 Putekļu slaucīšanu jāveic: 
– no lakotām, krāsotām vai ar dabīgu ādu klātām virsmām ar sausu mīkstu 
drānu; 
– no dekoratīvās plastmasas, melamīna (lamināta) vai no mākslīgās ādas 
virsmām ar mitru drānu; 
– no auduma virsmām ar putekļusūcēju vai suku; 
– no lakotas/krāsotas koksnes virsmām ar remdenā ūdenī (kuram mazliet 
pievienots trauku mazgājamais līdzeklis) samitrinātu mīkstu drānu 



 Ļoti netīras virsmas no koksnes var mazgāt ar logu tīrāmajiem līdzekļiem, kas 
nesatur spirtu. Pēc tīrīšanas virsmas rūpīgi nožāvēt 

 Mēbeļu tīrīšanai aizliegts izmantot acetonu un citus spēcīgus šķīdinātājus kā arī 
maisījumus, kas satur abrazīvās vielas 

 No pārdošanā esošajiem mēbeļu tīrīšanas līdzekļiem nav ieteicams izmantot 
dabīgos un sintētiskos vaskus un līdzekļus, kas satur silikoneļļas. Tos izmantojot, 
mēbeļu lietošanas laikā radušos sīkos bojājumus nav iespējams labot.  

Ražotāja garantija 

 Ražotājs garantē mēbeļu kvalitātes atbilstību paraugam un spēkā esošajām 
prasībām, ja pircējs ievēro šo instrukciju, ieteikumus un prasības (par telpas 
temperatūras un mitruma režīmu, grīdas līdzenumu, tiešiem saules stariem u.c.) 

 Mehāniski bojājumi netiek uzskatīti par mēbeles defektiem 

Tehniskās apkopes nosacījumi 

 Biroja krēslu remontu, kas saistīts ar mehānisko detaļu un amortizatoru maiņu, 

drīkst veikt tikai specializēts personāls. 


