INTEX және BESTWAY үрлемелі өнімдерін колдану ережелері
Үрлемелі өнімдерді сатып алғанда, сіз барлық параметрлер бойынша қажетті өнімді сатып
алып жатқаныңызға көз жеткізіңіз (түсі, мөлшері, сорғының болуы немесе болмауы), содан
кейін ғана оның ақысын төлеңіз. ПВХ (поливинилхлорид) бұйымдар өндірісінің ерекшелігі
өнімнің нақты және жарияланған өлшемдері арасындағы сәйкессіздіктерге байланысты
(бұл қалыпты жағдай).
Үрлемелі өнімдерден пайдалану шарттары:
Қыста (аязды температурада) тауарларды алғаннан кейін бірден пайдаланбаңыз,
ашпаңыз немесе үрлемеңіз!
Өндірушінің ұсыныстарына сәйкес, өнімнің бөлме температурасына дейін «жылынуына»
мүмкіндік беру керек. Бұл үрлемелі өнімдерде микрожарықшақтар пайда болуынан
сақтап, олардың қызмет ету мерзімін ұзартуға мүмкіндік береді. Үрлемелі бұйымдардың,
жиһаздардың қауіпсіздігі, оның қызмет ету мерзімі материал мен өндірушінің сапасына
ғана емес, олардан дұрыс пайдалануға да байланысты. Қоршаған ортаның температурасы
үрленетін өнімдерге ішкі қысым әсерін тигізеді. Төмен температурада ауа ішінде
қысылып, өнім жұмсақ болады, бул кезде қажетінше ауа қосыңыз. Жоғары температура
кезінде ішіндегі ауа көлемі айтарлықтай артады, өнім қатты болып, жарылып кетуі
мүмкін. Үрлемелі затқа зақым келтірмеу немесе өнімді жұмсарту үшін ауаны шығарыңыз.
Үрлемелі өнімдерді төтенше температура (жоғары немесе төмен) әсеріне душар етпеңіз.
Сондай-ақ, пайдалану кезінде қысымның кішкене (20% дейін) төмендеуі қалыпты жағдай
екендігін хабарлаймыз, яғни, өнімді 2-3 күнде бір рет урлеп туру қажеттілігі норма болып
табылады және шағым жасауға себеп болмайды. Өндіруші, оның уәкілетті өкілдері немесе
қызметкерлері үрлемелі өнімдердің қарапайым тозуына, дұрыс пайдаланбау мен
абайсыздықтан немесе сыртқы әсерлерден болатын үрлемелі өнімдердің зақымдалуына
(мысалы, тесіктер, сызаттар) жауапты емес.
Ескертулер:
- Урлемелі өнімдерді (бассейн, төсек, батут және т.б.) орналастыруға арналған жердің
жазық және тегіс екендігіне көз жеткізіңіз, бұл жерде тесілуіне себеп болатын өткір заттар
болмауы керек.
- Үй жануарлары (ит, мысық және т.б.) зақым келтірмеу үшін оларды үрлемелі
өнімдерге жақындатпаңыз.
- Үрлемелі төсек үстінде тұрмаңыз немесе оны батут ретінде пайдаланбаңыз.
- Үрлемелі өнімдердің жанында балалар (бассейн, төсек, батут және т.б.) әрқашан
ересектердің көзқарасында болуы керек, үрлемелі өнімді қолданғанда балаларды қараусыз
қалдырмаңыз.
- Үрлемелі өнімді шамамен 80% икемділікке дейін үрлеу керек (әртүрлі өнім үзілістерін
болдырмау үшін оны қажет мөлшерден артық үрлемеңіз).

- Үрлемелі өнімдерді ашық отқа немесе қуатты қыздыру құрылғыларына тигізбеңіз.
Үрлемелі өнімнің жанында темекі шегуге тыйым салынады.
- Сорғысы өзіне біріктірілген өнімдерді суға қолдануға болмайды, себебі бұл өнімнің
жұмыс қабілетін жоғалтуына әкелуі мүмкін.

Үрлемелі өнімдерге арналған сорғылар.
Негізгі ереже - оларды үрлеу үшін тек арнайы жасалған сорғыларды қолдану.
Компрессорлар мен жоғары қысымды сорғыларды, автомобиль сорғылары, тіпті шаш
кептіргіштерді қолдануға болмайды (ыстық ауа үрлемелі өнімдерді зақымдауы мүмкін).
Өзіне біріктірілген электр сорғысын 5 минуттан артық пайдаланбаңыз, 10-15 минут үзіліс
жасау керек, қолданғаннан кейін қуат сымын ажыратыңыз. Өзіне біріктірілген электр
сорғысын пайдалану кезінде желдеткіш жолы (тесігі) ашық болып қалуы керек, оған заттар
немесе сұйықтықтар түспеуі керек.
Үрлемелі төсектердің (матрацтардың) икемділік деңгейі. Үрлемелі төсектерді
(матрацтарды) барынша ыңғайлы ету үшін оларды қаттырақ немесе әлсізрек үрлеуге
болады. Алайда, төсек (матрац) пішінге ие болғанға дейін және оны ұстағанда сәл серпімді
болғанға дейін үрлеу керек (максималды көлемнен шамамен 80%). Бірақ ешқашан yрлемелі
төсекті (матрацты) «жарылатындай» қатты - автомобиль камерасының күйіне дейін урлеуге
болмайды. Үрлемелі төсектер (матрацтар) қаншалықты сапалы болмасын, оларды шамадан
тыс урлеу бір-біріне біріктілген жерлерінің жарылуына әкелуі мүмкін.
Төсектің нормадан тыс жиі үрленуі оның ауасы шығып кететін болып қалуына әкелуі
мүмкін. Егер үрлемелі төсекті (матрацты) бірнеше адам пайдаланса және үрлемелі төсек
(матрац) ашық күн астында ұзақ уақыт тұрса, төсек 80% дан аз үрленуі керек. Түнде
төсектің аздап ауа жіберуіне жол беріледі және ол зауыттық ақаулық болып табылмайды,
өйткені өзіне біріктірілген сорғыдағы айналма клапан ішкі қысымды реттейді.

Үрлемелі өнімді сақтау және тазарту.
Оны аздау сабын ерітіндісімен жуып, тазалау керек, ешбір жағдайда химиялық заттар мен
тазартқыштарды, сондай-ақ абразивті материалдарды қолданбаңыз. Сақтау кезінде
үрлемелі өнімнің ауасын шығару және кептіру керек. Үрлемелі өнімді материалдың
тұтастығына зиян келтіретін қатпарлар немесе иілулер болмайтындай етіп бүктеңіз.
Балалардың қолы жетпейтін құрғақ жерде сақтаңыз.

