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NÁVoDrunÚonŽBUA ošrrŘovÁruÍ
roŽrnÉnočnlounrĚnÉno
NÁgvrru
všeobecně - 7ákaz gouŽiváníchemických ozpouštěde| (trich|orety|en' aceton, benzin, líh..') k čištěníiak
ča|ouněných,tak i dřevěných částívýrobku' steině tak je zakázáno použitíabrazivních prostředků'
Dřevěnéčástinábvtku - Změnatextury,drobnéodchylkyv barvěa přirozené
růstové
vady nejsouzáVadou,a|enaopak
dok|adempřírodního
charakteru
dřeva.Barevné
od|išnosti
dřevěnýchčástíjsou
způsobeny
rozdílnou
schopností
dřeviny
absorbovat
dokončovací
materiá|.
Prachz dřevěnýchčástí
odstraňteměkkou'čistou
a suchouoracnovKou.
použijte
Při větším
prostředekurčený
znečistění
čistící
pro nábytekpovrchovědokončený
všemidruhy|aků.
postupujte
Při jeho použití
přesněpod|enáVodU,kten/je uvedenna zakoupeném
přípravku.
ča|ouněné
částinábvtku . Ča|ouněný
koženýnábytekje určendo bytovýchinteriérů
s tep|otou1o . 3ooc,se standartní
V|hkostí
Vzduchu.Neníurčendo V|hkého
orostředí
a k bazénům
ČaIouněný
kožený
v'l'robek
se předvyrudnutím
sIunečním
svět|ema urychIeným
stárnutím
Vnitřních
materiá|ů
musÍchránit
vhodnýmumístěním,
žaluziemi,
závěsyapod,čalouněný
výrobekchraňtepředsá|arným
tepIema otevřenýmohněm.
Chraňtepředumístěním
v b|ízkosti
zdrojů
teplaa tepe|ného
sálání,u krbů.Hrozínejenrych|é
stárnutí,a|ei vznik
požár(pokudjste si nekoupi|i
zahoření
a nés|edný
Výrobekse sníženou
hoř|avostí
určený
i do krbovýchmístností).
čaIouněný
kožený
zrnýšeným
namáháním
hmotnostíVíce
ýrobek se nesmípřetěžovat
osob,skákáním
dětíapod.
Přetěžování,
nebozrnlšené
dynarr1ické
poškodit
namáhání
může
konstrukční
spoje,nebovnitřníča|ounění.
CaIouněný
nábytekneníurčenpro pobytzVířat.
Pokudnemůžete
zabránitkontaktuča|ouněných
rnl'robků
se zvířaty,
chraňtepotahoVý
mateÍiál
vhodnýmzpůsobem,
např.překrytím.
Kožený
nábytekchraňtepřed přímýmkontaktem
s vodou.
potřísněnívodu
V přÍpadě
pouzeji vysajtehoubou.V případěpromočení
neutírejte.
vysušujte
v1irobek
zvoIna,
mimo
tepe|né
zdreje.
Údržbaa čištění
se provádívýhradně
prostředkyna usně(kůže),
speciá|ními
podIekonkrétního
pro
návoduk použití
danýtyp usně.
je nutnépoužívat
Jednoznačně
pouzekvaIitní
přípravky
ošetřovací
(Co||oni|,
LeatherMaster,PoIiboy}.
přípravku
Provýběrvhodného
na ošetřováníje
rozhodující
druhpoužité
usně(hIadkáuseň,broušená
useň,povrstvená
useň}.
Prostředky
s přísadou
vče|ího
voskunepoužívejte
pro semišové
provedení
kůže'
použitím
Před
čistícího
nebokonzervačního
prostředku,
nejprvevyzkoušejte
na místě,kterénenípříliš
viditeIné.
K vyčištění
prostředky
čaIounění
nepoužívejte
obsahující
benzin,trichIorety|en
čijinározpouštědIa,
ch|ór,petro|ej,
prostředky,
a podobné
nevhodné
hrozÍneodstraniteIné
poškození
potahu,popř.ivnitřníchvrstevčalounění.
K čištěnískvrn
čaIouněného
rnýrobku
koženého
nikdynepoužívejte
násiIné
metodya prostředky.
K čištění
nepoužívejte
ostrépředměty,kartáče,
brusnépapírya podobné
pomůcky
nevhodné
a nástroje,kteréby moh|y
neVratně
Výrobekpoškodit.
je nutnépoužít
U výrobků,
prospaní,
kteréjsoupoužívány
chránič,,,
potahové
kterýzabráníponičení
látky
,, matracový
pronikání
potu'
v důs|edku
Všéchny
Vrutya šroubyje Vhodné
po prvních
šedesátidnechužívání
Výrobkudotáhnout.
pravidelnou
Jejichnás|ednou
kontro|ou
a dotahováním
pevnostinábytku.
docílíte
zvýšené
životnosti
a ce|kové
Po skončení
jako s odpadem,to znamená,předejteodpadoprávněné
životnosti
nábytkus nímnak|ádejte
osobě,která
zajistíjeho|ikvidaci(např.Sběrnýdvůr).
Upozorňujeme,
ženebudou.|i
dodÉenypokynyobsažené
V tomtonáVodu,neručí
výrobceza eventuá|ní
škodvVznik|é
neodbornou
manipulací
s Výrobkem.
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