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Bruksanvisning för Bellus soffor
Vi gratulerar dig till din nya Bellus soffa.

Syftet med den här bruksanvisningen är att ge dig information om 
användning och skötsel av din nya soffa, samt om den tillhörande garantin.
Läs instruktionerna noggrant innan du använder soffan. Tillverkaren tar 
ej ansvar för fel eller skador som uppstår p.g.a. felaktig användning av 
soffan eller när bruksanvisningen ej har följts.

Monteringsanvisningar för enskilda soffmodeller hittar du på 
www.bellus.com/products 
 

OBS!

Använd inte vassa föremål för att öppna 
förpackningen, det kan skada produktens 
ytor.

Sofforna eller fåtöljen får ej lyftas eller dras 
från armstöden eller ryggdynorna.
De bör lyftas med hjälp av stommen.



Garantivillkor
Bellus ger 2 års, EU-garanti på soffor och fåtöljer.

Garantin täcker tillverkningsfel eller fel som uppstått p.g.a. materialfel 
under garantitiden. Förutsättningen för att garantin skall gälla, är att ett 
fel rapporteras inom skälig tid efter att skadan skett eller det kan antas 
att felet skulle ha upptäckts. Från den tid felet upptäcks, bör produkten 
användas på ett sätt så att felet inte blir värre och så att inga ytterligare 
skador uppstår. Produkten bör användas i den miljö och på ett sådant 
sätt som den är avsedd för (till exempel, en stoppad soffa är ingen 
utomhusmöbel).

Garantitiden börjar från tidpunkten då produkten köps hos Bellus 
återförsäljare. Reparation av produkten eller leverans av en 
ersättningsprodukt förlänger ej garantiperioden. För att garantin skall 
gälla krävs att produkten används på det sätt som produkten är avsedd 
för och att Bellus skötselråd har följts.

Produkten anses inte ha ett tillverknings- eller materialfel om produkten 
har tillverkats i enlighet med Bellus kvalitetsdokument och normer, 
samt om soffan motsvarar butikens exemplar. Bedömningen av fel på 
produkten skall göras när produkten är i sin normala användningsposition 
och normalläge, samt när produkten är slutgiltigt monterad.

Detaljerade skötsel- och bruksanvisningar kan hittas här:
www.bellus.com/instructions 

Felanmälan
Om du upptäcker ett fel på produkten, måste du omedelbart meddela 
butiken som produkten köptes från om felet. Felanmälan måste innehålla 



foto som visar felet (både från nära håll och längre ifrån), samt beskrivning 
om felet och inköpskvittot.

Skötselråd
Du förlänger livslängden på din soffa med regelbundet underhåll och 
korrekt användning. Om du använder ett rengöringsmedel, bör du alltid 
kontrollera dess produktinformation för att se om det är lämpligt att 
användas för just din produkt. Innan du rengör hela soffan är det alltid en 
bra idé att prova produkten på en mindre och ej synlig yta.

Skötselråd för Bellus tyger och läder hittar du här:  
www.bellus.com/instructions

Se nedan för en snabbreferens till dom vanligaste skötselråden.

 Tyg
Tygklädsel ska dammsugas regelbundet med ett möbelmunstycke. 
Dammsug aldrig en yta utan det mjuka munstycket, eftersom du annars 
kan skada tygets vävnad och stoppningen som finns under. Om tyget 
blir vått bör det omedelbart torkas med en ren, fuktig trasa, utan att 
gnida men med en klappande rörelse. Använd inga starka eller blekande 
rengöringsmedel.

 Läder
Läder är ett naturligt material, som har spår av liv. Ytan kan ha t ex. läkta 
ärr, insektsbett eller skillnader i sin ytstruktur. Detta bevisar och betonar 
produktens äkthet samt ger den en värdefull och personlig prägel. För att 



lädret skall behålla sitt bästa utsende och åldras värdigt, bör det rengöras 
och behandlas regelbundet. Viktigt är att behandlingen sker med rätt 
lädervårdsprodukter avsedda för läder eller en ren fuktig trasa. 

 Dofter från nya möbler
Nya möbler kan avge dofter, som kommer att försvinna inom några 
veckor. Alla Bellus soffor uppfyller gällande EU-bestämmelser och är inte 
farliga för hälsan.

 Stoppning
Efter att emballaget har öppnats bör sitt-, rygg- och armstödsplymåerna 
klappas/fluffas till rätt position. En ny stoppning känns hårdare än 
vad dess slutgiltiga mjukhet kommer att vara efter några månaders 
användning.

I stoppade möbler kan det uppstå krusningar och rynkor i tyget av rörelse 
och sträckning, beroende på den kombinerade effekten av stoppningen. 
Stretchning och rynkor minskar inte produktens livslängd och rynkor kan 
oftast slätas ut för hand. För vissa modeller kan man inverka på detta 
genom att vända på plymåerna. För modeller med fasta plymåer bör man 
fluffa, klappa och släta till för hand.

Detaljerade instruktioner och information om hur olika stoppningstyper 
beter sig hittar du på www.bellus.com/instructions




