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NAVOD NA UDRZBU A OSETROVANI

čnloulrtĚnÉno
NÁavrru

všeob€ c ně - Zákaz používání
chemickýchozpouštěde|(třichlorety|en,aceton, benzin, |íh''')k čištění
iak
ča|ouněných'tak i dřevěných částívýrobku, stejně tak Je zakázáno použitíabrazivních prostředků.
Dřevěnéčástinábvtku . změnatextury,drobnéodchy|kyv barvěa přirozené
růstové
vady nejsouzáVadou,a|enaopak
dok|adempřírodnÍho
charakteru
dřeva' Barevné
odlišnosti
dřevěnýchčástíjsou
způsobeny
rozdílnou
schopností
dřeviny
absorbovat
dokončovací
materiál.
Prachz dřevěnýchčástí
odstraňteměkkou,čistou
a suchouprachovkou.
použijtečistící
prostředekurčenýpro nábytek povrchovědokončený
Při většímznečistění
všemidruhy |aků.
postupujte
přesněpodlenáVodu,kteni'jeuvedenna zakoupeném
Při jeho použití
přípravku.
čalouněnéčástinábvtku - Čalouněný
nábytekje určendo bytovýchinteriérů
s tep|otou10 . 3o"c, se standartní
prostředí
vlhkostí
Vzduchu.Neníurčendo Vlhkého
a k bazénůn'.
ča|ouněný
slunečním
světlema urychleným
stárnutím
vnitřních
materiálů
musíchránit
ýrobek se předvyrudnutím
vhodnýmumístěním,
žaIuziemi,
závěsyapod.čaIouněný
rnirobek
chraňtepředsá|avým
teplema otevřenýmohněm'
Chraňtepřed umístěním
v b|ízkosti
zdrojů
teplaa tepe|ného
sá|ání,
u krbů.Hrozínejenrych|é
stárnutí,a|eivznik
zahoření
a nás|ednýpožár(pokudjste si nekoupiIi
Výrobekse sníženou
hoř|avostí
určený
i do krbovýchmístností)'
Ča|ouněný
výrobekse nesmípřetěžovat
zýšenýmnamáháním
hmotnostíVíce
osob,skákáním
dětíapod.
Přetěžování,
nebozvýšené
dynamkkénamáhání
můžepoškodit
konstrukční
spoje,nebovnitřníčaIounění.
ČaIouněný
nábytekneníurčenpro pobytzvířat.Pokudnemůžete
zabránitkontaktučaIouněných
se zvířaty,
výrobků
potahovou
chraňte
textiIii'
Vhodnýmzpůsobem,
např.překrytím.
protiznečištění
PotahoVé
textiIieneupravované
chraňtepředzašpiněním.
Znečištěníse
dostávápřímodo textiIních
v|áken
a dokona|ého
vyčištění
špíny
a skvrnne|zedosáhnout.
potahuvzniknemístníznečištění
Pokudna nesnímate|ném
(skvrna},
bezodk|adně
skvrnuodstraňtebílýmv|hkýmhadříkem
namyd|eným
neutrá|ním
mýdlem'Dbejtena to, abyv|hké
probíha|o
čištění
na povrchutextiliea nedoš|o
k jejímupromáčení.
Potahovou
|átkučistěté
Ýždypo směruvlasu(nikdynečistit
pohyby),nepertea nežehIete.
krouživými
TextiIiidočišťujte
čistou
Vodoutak,abypo uschnutí
nevznik|y
vidite|né
okraječištění.
PokudskvrnajižzaschIa,
odstraňtezbytkyjídeIapod'neagresívně,
předmětem.
tupýmpIochým
provedte
Ce|kové
vyčištění
nanesením
suchépěnyurčené
k čištění
čaIouněného
nábytkupřesněpodIenávoduna
cňemíkálii.Po zascňnutí
oďsa1tesuchoupěnuvysavačem
o nízkém,
nebostřeďnímrnlkonu,opatřenýmnáďstavcemna
údržbu
čaIouněných
uirobků.Nepoužívejte
vysavač
s vysokýmýkonem! Neklepejte
čaIounění.
hrozídestrukce!
předda|ším
Vyčištěné
ča|ounění
užíváním
nechtedokonaIe
vyschnout.
prostředky
K vyčištění
čaIounění
nepoužívejte
obsahující
benzin,trichIoretylen
čijiná rozpouštědIa,
ch|ór,petro|ej,
prostředky,
poškozenítextiIie,
popř.i VnitřnÍch
a podobné
nevhodné
hrozíneodstraniteIné
vrstevča|ounění.
K místnímu
čištěnískvrn
iceIkovému
vyčištění
ča|ouněného
rnirobkunikdynepoužívejte
násilnémetodya prostředky.
papíry
K čištění
nepoužívejte
ostrépředměty,kartáče,
podobné
pomůcky
brusné
a
nevhodné
a nástroje,kteréby moh|y
nevratněul'robekpoškodit.
pro spaní,je nutnépoužít
U ýrobků, kteréjsou používány
potahovélátky
,, matracov\ichránič,,
, kteý zabráníponičení
pronikání
potu.
v důs|edku
je Vhodné
po prvních
Všechny
Vrutya šrouby
šedesátidnechužívání
Výrobkudotáhnout.
pevnostinábytku.
kontro|ou
Jejichnáslednoupravide|nou
a dotahováním
docílíte
zvýšené
životnosti
a ce|kové
jako s odpadem,to Znamená,předejteodpadoprávněné
Po skončení
životnosti
nábytkus nímnak|ádejte
osobě,která
jeho Iikvidaci(např.Sběrnýdvůr).
zajistÍ
pokynyobsažené
Upozorňujeme,
ženebudou-|i
dodrženy
V tomtonáVodu,neručí
výrobceza eventuá|ní
škodyVznik|é
neodbornou
manipuIací
s Výrobkem.

x'-'-''...'

.,:t 'í i"'

iŤŤ

L:ttl

NE

ŤŤ

m,n .1 osOby
Pň sl.hovánl ň€nosit. n.t.hat.
lirr.r.,

nepi€€Žat

I jr::r e frrrj

I I

!. č'|Óunónil.

, .I

f

llr ( '

oNo

