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PouŽÍvANÍ A oŠETŘoVANÍ NABYTKU
Na sortiment prodávanýfirmou soTAx s.r.o.,provozujícíprodeJnyLM interier je poskytována záručnídoba 24
měŠícú
ode dne pÍodeie,pokud jé zákazníkspotřebite|éma zbožínebude používánopro podníkate|ské
úče|y,
záruka se vztahuie na vady' kterése mohou v uvedenédobě i při vhodnémumístění,běžnéma obvyk|ém
používání
a při dodržovánísprávnéúdržbyvyskytnout'
záruka se n€ v ztahuje na přiroz€ n é opotř€ b ení vzniklé běžným uživánim, (změnu barvy povrchových úprav
dřeva, kovu posobenímsvětla a vzdušnéhokyslíku'ani na poškozenívznik|á v důstedkunevhodného
umístění( přímés|unečnizáieni, sá|avétep|o,nadměrná vlhkost), nesprávnéhopoužívání
a špatnéa násilné
manipulace,n€ v hodnou údržbou.
záruka se nevztahui€ na vady vznik|énevhodnýmsk|adováníma dopravou,nebo používáním
v jiném prostředí
a za jiných nežurčenýchpodmíneka na vady vznik|énási|nýmizásahy, nevýroDníúpravou,nesprávnou
montážía demontáží.
zjevnévady výrobku vznik|épřepravou,je nutnéřek|amovat ihned po převzetí,poz<tější
rek|amacinebude
možnéuznat za oprávněnou'
Pokud po vyba|eníjednot|ivýchdí|úz obalu zjistíteu některéhoz nich poškození,uvedenýdí|dá|e nemontuite.
u některých sektorových šup|íkovýchskříněk výrobce používána vnitřní díly šup|íkůdí|yjiného
barevnéhoprovedenínežje korpus nebo dvffka skříňky,tato skutečnostn€ p od|éhá rek|amaci.
Případnérek|amacéuP|atněte.bezodkladněu prod€ j ce' u kteréhobyl nábytek zakoupen.v případěrektamace
nebo doobjednávkyv pozdějšímtermínumůževzniknout barévnáodchy|kadílu vzh|edemk prvníobiednávce'
Rek|amacebude posuzována a řešenadle p|atnélegis|ativyv zákonnélhútě30 dnů,pokud se prodávajícíse
spotřebitelem nedohodnouna de|šímIhůtě.
KomodY, příborníky'nočnísto|ky, skříňky, skříně, te|eviznísto|ky, konferenčnístolky, vitríny' regá|y, psací
sto|y' (dá|eien sektorový nábytet<'nebo nábytek) neníurčenk sezení,stoupání'nebo |ezení'
Dojde-|ik poškozenív důs|edkuiiného užívání
(např'proš|ápnutí,
proskočení,
prokopnutí)ne|zetoto
poškozenírekIamovát.
sektorový nábytek neIze zatěžovatnapř. pok|ádánímnevhodnýcha těžkýchpředmětů,stoupáním,klečením
sezenímapod', kterémůžezapříčinitpoškozenínebo převrácenívýrobku s možnýmnásledkem úrazu.
Na vodorovnép|ochyse nesmípok|ádatchemicky reaktivnía horkéčidrsnépředměty'
spotřebite|je Povinen používatvýrobek Y sou|adus jeho už|tnýmivtastnostmi,je povinen dodržovatnávod
na ú.držDu
a běžnépoužívání,zásadv umístěnív interiéru a zpúsob používání'

zPÚsoB PoUŽÍvÁNÍ

Pro d|ouhéa spokojenéužívání
výrobku a možnostup|atn|tzáÍuku na jakost ie nutné'aby by| výrobek
používánobvyk|ýmzpůsobem.
sektořový nábytek je určenk běžnémupoužívánív bytových prostor€ c h s pokojovou tep|otou a v|hkostí a
nesmíse Yystavovatextrémnímteplotám a v|hkosti.
sektorový nábytek nenívhodný k používání
u krbu a podobnýchtopide|s otevřeným ohněm nebo sá|avým
tep|em,minimá|nívzdá|enostJe t metr od aktivníchtepe|nýchzdroiů.
Nábytek se nesmÍpřemisťovat se zatiženim, usk|adněnévěci a Předměty před přemistbváním vyndejte.
PozoR! Při přesouvánía potahovánínábytku hrozítrva|époškození.
Př| přemistbváníJemožnézvedat nábytek pour€ za svis|éčásti'tj. boky nebo nohy.
V žádnémpřípaděnenímožnénábytek zvedat za vodorovnédí|y'tJ. konstrukčnípo|ice,šup|íkyapod.
spotřebite| nesmí výrobek přetěžovat, zeiména u závěsných skříněk, vitfín a po|ic je uvedena v montážním
návodu maximá|nínosnost.
Po skoněéníž|votnostinábytku s nímnak|ádeJteJako s odpadem,to znamená, předé'teortpadoprávněnéosobě
kteřá zaj|stíjeho Iikvidaci(např. Sběrný dvůr).
Upozorňuieme'že nebudou-|idodrženypokyny obsaženév tomto návodu, neručívýrobce za eventuá|níškody
vznik|énéodboÍnoumanipu|acís výrobkem.

NAVOD K OSETROVANI

Povrch nábytku Je možnéčistit papířovým ručníkem,nebo velmI jemně v|hkým hadříkem'
Na čištěnémpovrchu nesmí zústat stopy vody'
Nábytkové a kuchyňské dvffka které'sou v provedení vysoký |esk-maJína sobě ochřannou Íó||l'
Po usazení čizavěšeníe|ementu ae nás|edně krycí ochranná fó|ie odstraní.
Povrch takovýchto dvířékmlže být čištěnnejdřívépo uPlynutí 4 týdno od odstraněnÍochranné fó|le.
DvÍřkamohou být čištěnyměkkým hadřík€ m nasátým tep|ou vodou s ma|ým přídavkem č|st|cÍho
přípravku.
čistícípřípravek nesmí obsaňovat aromatické |átky, estery, ketony' nebo obsah alkoholu vyššínež 25olo.
Nedoporučujese užíváníprostředků vyÍobených na bázi oďu a také pÍostředkúmaiícístíracív|astnosti.
Pro č|štení
a údržbu|akovaných dvffek se dopoÍučuiepoužívatvodu s přídavkémčistícíhopřípravku,
přípřavku
nebo
na péčio dřevo a rovněž přípravkůurčenýchpro tento úče|'lako napřík|adPRoNTo' včé|í
vosk, krémy. Nesmí se použíYatpřípÍavkyvyrobené na bázi rozpouštědé|a alkoholu (např. aceton, líh,
veškefá rozpouštědta)' ste'ně tak čistícíchpÍostředkůsé stířacímiv|astnogtmi (např. pasty, prášky).

