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PoUŽÍvANÍ
A oŠerŘovnnÍrucnvŇsrÉno NABYTKu
PODMINKY ZARUKY

Na sortiment prodávanýÍ|rmousoTAx s.r.o.,provozujícíprodeiny LM interier ie Poskytována záručnídoba 24
měsícůode dne prodeié' pokud 'e zákazník spotřebitelem a zbožínebude používánopro podnikate|skéúčely.
zářuka se vztahuie na vady, kterése mohou v uvedenédobě i při vhodnémumístění'běžnéma obvyk|ém
používání
a při dodržovánÍ
správnéúdržbyvyskytnout.
(změnu barvy povrchovýchúprav
záruka se nevztahuje na přirozenéoPotřebenívznik|éběžnýmužívánÍm,
působením
poškození
dřeva, kovu
svět|a a vzdušnéhokys|íku,an| na
vzniklá v dús|edkunevhodného
umístění( přímés|unečnizáieni, sá|avétep|o,nadměrná vlhkost), nesprávnéhopoužívání
a špatnéa nási|né
manlpulace,nevhodnouúdťžbou'
Záruka se nevztahuje na vady vznik|énevhodnýmsk|adováníma dopravou,nebo používáním
v jiném prostředí
a za liných nežurčenýchpodmíneka na vady vznik|énási|nýmizásahv, nevýřobníúpravou,nesprávnou
montážía demontáží.
zjevnévady výrobku vznik|épřepravou' je nutnéreklamovat ihned po převzétí'pozdějšíreklamaci nebude
možnéuznat za oprávněnou.
Pokud po vyba|ení'ednot|ivýchdí|ůz oba|uzjistíteu některéhoz nich poškozeníuvedený dí|dále nemontujt€ '
Případnérek|amaceUp|atnětebezodk|adněu prodeJce,u kteréhoby| nábytek zakoupen,v případěrek|amace
nebo doobJednávkyv pozdějšímtermínumúževzniknout barevná odcnylka dí|u vzhledem k přvníobj€ d návc€ .
Rek|amacebude Posuzována a řešenad|e p|atné|egislat|vy.vzákonné|hůtě30 dno' pokud se prodávajícíse
spotřebitelémnedohodnouna de|ším|hotě.
Kuchyňskéskříňky nejsou určenyk sezení,stoupánÍ,nebo |ezení.
prokopnutí)nelz€ toto
(např.prošlápnutí'proskočení,
Doide-|ik poškozenív dls|edku jinéhoužívání
poškozenírekIamovat.
Jednotlivékuchyňskéskříňky' ani sestavy víceskříněk ne|z€ zatěžovatnapř. pok|ádánímnevhodnýcha těžkýclt
předmětů,stoupáníp, k|ečením'
sezenímapod., kterémůžezapříčinitpoškozenívýrobku s možnýmnás|edkem
úrazu.Na vodorovnéplochy a pracovnídesky se nesmípok|ádatchemicky reaktivnía horkéčidrsnépředměty'
Přípustnáodchy|karozměrů(dé|kaa šířka)kuchyňskýchdvřek ie +/- 1mm.
T|ouštkadvířkovýchdí|úse můžemírněod|išovatod uváděné,vzh|edemna použitoutechno|ogii
(např' používání
fó|iírůznýcht|ouštěk).
Pro dvířka s výškou do 8oo mm je přijate|ná odchy|ka v rovnosti dvířka 2 mm, u dvířek s většívýškou firma
nezaručujerovnost výrobku (vzh|edemk vIastnostempoužitéhomateriá|u)bez použitíspeciá|ních
napínacích
elementú.
Kuchyňskédvířka mohou být použityPob|íž
spotřebiěů,kteřéisou zdroiem tep|a, pokud se jédnáo spotřebič
určenýk zabudování'který má ch|azenébočnístrany, nebo je použ|týdodatečnýrámek.

DVEŘE

.rRoLJBY

Nesprávně fungujícíspotřebič(nadměrnérozehřívání)můžezp0sob|todlepováníse fólie dvířek,což
nemusíbýt výrobcem uznáno jako oprávněný důvodk reklamac|.
sPotřebiteIje povinen používatvýrobek v souladu s jeho užitnýmivlastnostmi,Je povinen dodržovatnávod
na údržbua běžnépoužíYání'
zásady umístěnív interiéÍua způsobpoužívání'

OB POUZIVANI

Pro d|ouhéa spokojené užívánívýrobku a možnostuplatnit záruku na iakost je nutné,aby by| Úrobek
používánobvyklým způsobem.
Kuchyňský nábytek je určenk běžnémupoužívánív bytových prostor€ c h s poko'ovou tep|otou a v|hkostí a
nésmíse vystavovat extrémnímteplotám a v|hkosti.
Kuchyňský nábYtek není vhodný k používáníu krbu a po.|obnýGhtopide| s otevřeným ohněm nebo sá|avým
tep|em' m|nimá|nívzdá|enostje 1 métrod aktivníchtepe|nýchzdrojů.
Nábytek se nesmí přemistbvat se zatížením,Uskladněnévě€ | a předměty před přemisťovánímvyndelte.
PozoR. Při přesouvání a potahování nábYtku hrozí trvalé poškození.
Při přemistbváníJe možnézvedat náDytek pouze za sv|s|éčásti' tj. boky nebo nohy.
v žádnémpřípadě není možnénábytek zvedat za vodorovné dí|y's. konstrukčnípo|icé,šup|íkyapod.
spotřeb|té|nesmí výrobek přetěžovat, zeiména u závěsných skříněk a vitrín Je uvedena v montážním
návodu maximá|nínosnost.
Po skončeníživotnosti nábytku s ním naktádeite jako s odpad€ m , to znamená, předejte odpad opÍávněnéosobě
která zaJlstíJeho |ikvidac|(např. sběrný dvor).
Upozorňuieme, že nebudou-li dodrženy pokyny obsaženéY tomto návodu, neručívýrobce za eventuá|nÍškody
vznik|éneodbořnou manipu|acís výrobkem.

NAVOD K OSETROVANI

PovÍGhnábytku Je možnéč|st|tPapÍrovýmÍučníkem,nebo velm. iemně v!hkým hadříkem.
Na čištěnémpovrchu nésmízústat stopy vody.
Nábytkové a kuchyňské dvířka kt€ r é jsou v provedenívysoký lesk mají na sobě ochrannou Íólii.
Po usazení člzavěšeníelementu ae násl€ d ně krycí ochranná fó|ie odstraní.
Povrch takovýchto dvířek můžebýt čištěnneidříve po up|YnutÍ4 týdnú od odstraněnÍochranné Íó|ie'
přípravku'
DYířka mohou být čištěnyměkkým hadříkem nasáým tep|ou vodou s ma|ým přídavkem čistÍcího
č|st|cípřípÍaveknesmÍobsahlvat aromat|ckélátky, estery/ ketony' nebo obsah alkoholu vyššínež 25olo.
Nedoporučuiese užíváníprostředko vyrobených na bázi oďu a také prostředků majícístíracívlastnosti'
Pto čištenía údržbu|akovaných dvířek se dopoÍučujepoužívatvodu s přídavkémčistícíhopřípravku'
nebo přípravku na péčio dřevo a rovněž přípravkúurčenýchpro tento účel,iako například PRoNTo' včelí
vosk, krémy' Nesmí sé portžívatpřípravky vyrobené na bázi rozpouštěde|a alkoho|u (např. aceton, |íh'
prostředkú se stíracímiv|astnostml (např' pasty, prášky).
veškerá Íozpouštěd|a),st€ j ně tak č|stících

